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VLADA

2422. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Brnu, v Češki republiki

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Brnu, 

v Češki republiki

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Brnu, v Češki 

republiki, ki ga vodi častni konzul.

Konzularno območje konzulata obsega Južnomoravsko 
regijo, Visočinsko regijo in Olomouško regijo.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja 
na področjih gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko 
Slovenijo in konzularnim območjem.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-5/2020
Ljubljana, dne 10. septembra 2020
EVA 2020-1811-0021

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2423. Sklep o imenovanju častne konzulke 
Republike Slovenije v Brnu, v Češki republiki

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada 
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o imenovanju častne konzulke Republike 

Slovenije v Brnu, v Češki republiki

I
Andrea Ungerová se imenuje za častno konzulko Repub-

like Slovenije v Brnu, v Češki republiki.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-22/2020
Ljubljana, dne 10. septembra 2020
EVA 2020-1811-0022

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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OBČINE
KRANJ

2426. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Mestne občine Kranj

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju pro-
stora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena Pravilnika 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme 
(Uradni list RS, št. 66/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(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) 
in 13. člena Statuta Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno 
besedilo – UPB2 (Uradni list RS, št. 37/19) je Mestni svet Mestne 
občine Kranj na 18. seji, dne 16. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 

Mestne občine Kranj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne Mestne občine Kranj.

(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komu-
nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:

– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na 
enoto mere in

– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo.

(3) Merila iz prejšnjega odstavka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega 

inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(4) Merili iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka se 

določita skladno s predpisom, ki ureja urejanje prostora in z 
uredbo, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opre-
mo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.

(5) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komu-
nalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.

2. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
na območju Mestne občine Kranj se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo in
– javne površine.

DRAVOGRAD

2424. Sklep o odvzemu statusa naravnega vodnega 
javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) in 
16. člena Zakona o vodah (ZV-1; 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) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. redni seji 
dne 24. 9. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičninama:
– parc. št. 1043/8, k.o. 839 Danijel pri Trbonjah in
– parc. št. 1043/9 k.o. 839 Danijel pri Trbonjah

se odvzame status naravnega vodnega javnega dobra lokal-
nega pomena.

2. Po odvzemu statusa naravnega vodnega javnega do-
bra lokalnega pomena postaneta nepremičnini iz 1. točke tega 
sklepa last Občine Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
odvzemu statusa naravnega vodnega javnega dobra lokalnega 
pomena za nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa.

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2018-12/14-1
Dravograd, dne 24. septembra 2020

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

2425. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-4) in 
247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, 
61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. redni seji dne 
24. 9. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičninama:
– parc. št. 1087/35, k.o. 843 Selovec in
– parc. št. 1093/2 k.o. 843 Selovec

se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalne-

ga pomena postaneta nepremičnini iz 1. točke tega sklepa last 
Občine Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
za nepremičnini, navedeni v 1. točki tega sklepa.

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2018-12/14-2
Dravograd, dne 24. septembra 2020

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala
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3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa po-
drobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izra-
čun komunalnega prispevka.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

4. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme  

na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po 

posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, povzeti iz 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov 
opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunal-
ne opreme, znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Cpo 
(EUR/m2)

Cto 
(EUR/m2)

Cestno omrežje 17,50 48,00
Vodovodno omrežje 6,50 17,00
Kanalizacijsko omrežje za 
komunalno odpadno vodo 5,40 11,00

Javne površine 0,70 2,00

5. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)  

in deležem površine objekta (Dto)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 
0,5:0,5.

6. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))

(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za stavbe je 1, razen 
za naslednje vrste stavb:

Šifra  
(CC-SI) Vrsta objekta Fn

1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 1,3
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 1,3
122 Poslovne in upravne stavbe 1,2

123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene 
dejavnosti 1,3

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 
komunikacij 0,9

125 Industrijske in skladiščne stavbe 0,7

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 
razen stavb za kulturo in razvedrilo 0,9

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1,1

127 Druge nestanovanjske stavbe razen 
nestanovanjskih kmetijskih stavb 0,7

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za gradbeno inže-

nirske objekte je 0,5.
(3) Faktor namembnosti objekta (Fn) za druge gradbene 

posege je 1.

7. člen
(računski faktor površine (Fp))

Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb je 2,8.

8. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema psz ( %)
Cestno omrežje 80
Vodovodno omrežje 60
Kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno 
vodo 100

Javne površine 80

III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA

9. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo 

opremo se oprosti za gradnjo:
– objektov, katerih 100 % lastnik in investitor je Mestna 

občina Kranj ali pravna oseba, katere ustanovitelj je Mestna ob-
čina Kranj. Če je Mestna občina Kranj ali pravna oseba, katere 
ustanovitelj je Mestna občina Kranj, lastnik in investitor samo 
dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta,

– gasilskih domov,
– industrijskih in skladiščnih stavb (CC-SI 125) v višini 

10 %,
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271) v višini 

50 %.

IV. PRETEKLA VLAGANJA

10. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri 
odmeri komunalnega prispevka uveljavlja v preteklosti plačani 
komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo 
znotraj stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za 
katerega se odmerja komunalni prispevek.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dol-
žan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz prejšnjega od-
stavka predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za 
odstranjene objekte, iz katere so razvidni podatki o zmogljivosti 
in namembnosti odstranjenega objekta in njegovi priključenosti 
na obstoječo komunalno opremo. O upoštevanju predloženih 
dokazil odloči organ mestne uprave Mestne občine Kranj, pri-
stojen za odmero komunalnega prispevka.

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena za-
vezanec za plačilo komunalnega prispevka ne more uveljavljati 
preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalnega objekta.

(4) Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo 
lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne 
vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna 
minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 35 % ko-
munalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje za komunalno 
odpadno vodo.

V. OBROČNO ODPLAČEVANJE

11. člen
(obročno odplačevanje komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo)
V primeru odmere po uradni dolžnosti je možno obročno 

odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrež-
je za komunalno odpadno vodo, in sicer največ v 24 zaporednih 
mesečnih obrokih brez obresti. Znesek posameznega obroka 
ne sme biti manjši od 40 EUR.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/14, 30/15, 
49/16 in 1/18),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje Br1 – Britof jug (Uradni list RS, št. 32/11),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ob-
močje občinskega lokacijskega načrta Pševo (Uradni list RS, 
št. 47/13).

14. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 350-22/2020-10
Kranj, dne 28. septembra 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

KRŠKO

2427. Odlok o spremembi Odloka o porabi 
sredstev proračunske rezerve leta 2020 
in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč 
na občinski infrastrukturi

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba 
US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – 
ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 
89/20) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Ob-
činski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 24. 9. 2020, sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o porabi sredstev 
proračunske rezerve leta 2020 in 2021  
za odpravo posledic naravnih nesreč  

na občinski infrastrukturi
1. člen

S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o porabi 
sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo 
posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi (Uradni list 
RS, št. 29/20) in glasi:

»Sredstva proračunske rezerve so na dan 31. 12. 2019 
znašala 161.066,17 EUR. Trenutno so nerealizirani projekti iz 
odloka 2019 v znesku 63.000,00 EUR. 

V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2020 / II. je 
predvideno, da se v sklad proračunske rezerve izloči 0,75 % 
prejemkov proračuna, to je 321.238,00 EUR.

Za leto 2021 je predvideno, da se v sklad proračunske re-
zerve izloči 0,75 % prejemkov proračuna, to je 301.282,00 EUR.

Z upoštevanjem nerealiziranih projektov razpoložljiva 
sredstva sklada proračunske rezerve v letu 2020 znašajo 
419.304,17 EUR.

Višina sredstev, namenjenih za odpravo posledic naravnih 
nesreč s tem odlokom, je v letu 2020 v višini 388.000,00 EUR, 
in za leto 2021 v višini 287.000,00 EUR. 

Obveznosti v breme sredstev rezerve se lahko prevzame-
jo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v 
proračunski rezervni sklad.«.

2. člen
Spremeni se 3. člen odloka in glasi:
»Sredstva iz 2. člena Odloka o porabi sredstev proračun-

ske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih 
nesreč na občinski infrastrukturi se na podlagi predloga, ki ga 
je pripravila občinska uprava Občine Krško, razporedijo za: 
sanacijo plazu Sotelsko; sanacijo brežine na JP2 Sremič Ban, 
sanacijo plazu nad cesto LZ 193241 Pot na Armes, sanacijo 
plazu Golek na LC 191170, za svetovalne storitve pri sanaciji 
plazov, sanacijo usada pod LC 191152, sanacijo usada Ardro 
pri Velikem Trnu, sanacijo usada na Vrtnarski poti v Leskovcu, 
sanacijo cest JP2 in sanacijo cest LC in JP1.

Aktivnost Leto 2020 
(EUR)

Leto 2021 
(EUR)

1 Sotelsko 170.000
2 Zdrs brežine JP2 Sremič Ban 55.000

3 Plaz nad cesto LZ 193241 Pot 
na Armes 90.000

4 Plaz Golek na LC 191170 35.000 117.000

5 Svetovalne storitve pri sanaciji 
posledic naravnih nesreč 24.000

6 Usad pod LC 191152 (parcela 
2314/16, k.o. Veliki Trn) 30.000

7
Usad Ardro pod Velikim Trnom 
(parcela št. 664/2, 
k.o. Veliki Trn) 23.000

8 Vrtnarska pot (parcela 255/32, 
k.o. Leskovec) 10.000

9 Vzdrževanje cest v upravljanju 
KS, JP2 po neurju 4. 8. 2020 27.000

10
Vzdrževanje cest v upravljanju 
koncesionarja, LC in JP1 
po neurju 4. 8. 2020 94.000
SKUPAJ 388.000 287.000«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-21/2020-O602
Krško, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

2428. Sklep o lokacijski preveritvi za prilagoditev in 
določitev natančne oblike ter širitev stavbnega 
zemljišča na območju posamične poselitve 
(EUP LOK 1314)

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. čle-
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na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – 
uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet 
Občine Krško, na 15. seji, dne 24. 9. 2020, sprejel

S K L E P 
o lokacijski preveritvi za prilagoditev  

in določitev natančne oblike ter širitev 
stavbnega zemljišča na območju posamične 

poselitve (EUP LOK 1314)

I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za pri-

lagoditev in določitev natančne oblike ter širitev stavbnega 
zemljišča na območju posamične poselitve (EUP LOK 1314) 
na območju občine Krško. Elaborat lokacijske preveritve je 
pripravilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljić s. p., Kovinarska 
ulica 9, 8270 Krško. 

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki pro-
storskih aktov je 1365. 

II.
Elaborat lokacijske preveritve je izdelan z namenom pre-

oblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posa-
mične poselitve na delu zemljišč s parcelnimi številkami 358, 
357, 346 in 353, vse k.o. Lokve, Predlaga se preoblikovanje 
obstoječega stavbnega zemljišča v velikosti 415,01 m2, hkrati 
pa se na parc. št. 358, 357 in 353, k.o. Lokve preoblikovano 
stavbno zemljišče razširi za 19,99 %, kar je 415,01 m2.

Nova površina stavbnega zemljišča (A) v EUP STO 135 
znaša 4006,52 m2.

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveri-
tvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na grafičnem 
prikazu in digitalnem podatku shp.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-20/2018-O509
Krško, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

2429. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra 
št. 1/2020

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 
24. 9. 2020, sprejel

S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2020

I.
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na 

nepremičninah:

– parc.št. 470/13, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/16, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/17, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/18, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 743, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 744, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 741, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 452/13, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 453/27, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 453/24, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 454/9, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 453/30, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 454/8, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 470/15, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 740/2, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 470/8, k.o. 1350 – Senovo,
– parc.št. 990/6, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 996/19, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 996/33, k.o. 1326 – Raka
– parc.št. 996/34, k.o. 1326 – Raka
– parc.št. 4361/5, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 672/5, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 12/5, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 10/6, k.o. 1326 – Raka,
– parc.št. 60/2, k.o. 1326 – Raka.

II.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

2430. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2020

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US 
RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine 
Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 15. seji, dne 
24. 9. 2020, sprejel

S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3 / 2020

I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc.št. 3056/2, k.o. 1322 – Krško,
– parc.št. 496/3, k.o. 1346 – Gorenji Leskovec,
– parc.št. 1467/5, k.o. 1311 – Kostanjek,
– parc.št. 1264/3, k.o. 1318 – Dolenja vas,
– parc.št. 1264/4, k.o. 1318 – Dolenja vas,
– parc.št. 684/31, k.o. 1349 – Dovško,
– parc.št. 2529/2, k.o. 1330 – Veliko Mraševo.

II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži 

lastninska pravica v korist Občine Krško.
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III.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.

Št. 478-4/2020-O507
Krško, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko

SLOVENJ GRADEC

2431. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 
in 46/14 – ZON-C in 31/18) in 7. in 17. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 UPB-3) je 
mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 
30. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini  

Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za pora-

bo denarnih sredstev, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec 
(v nadaljevanju občina) prejme na podlagi Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 
46/14 – ZON-C in 31/18).

2. člen
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva 

in se zagotavljajo iz Proračuna Republike Slovenije.
Dodeljevanje sredstev se izvede po postopku, ki je dolo-

čen v tem odloku.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

3. člen
Občini nakazana sredstva se v proračunu občine izkazu-

jejo kot namenski prejemki in porabljajo kot namenski izdatki 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in za izvajanje ukrepov 
varstva in vlaganj v naravne vire v občini, in sicer za izvedbo 
naslednjih ukrepov:

(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, 

mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primer-

nih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih 

njiv,
– urejanje gozdnih in podobnih učnih poti;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel in prež;

(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in odno-

su do gozdnih živali/divjadi ter gozdnemu bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za preprečeva-

nje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.

4. člen
Do namenskih sredstev iz 2. člena tega odloka so upravi-

čene lovske družine, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo, 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v RS, katerih lovna 
območja ležijo na območju občine.

Občina bo prejete namenske prihodke iz naslova prejetih 
koncesij nakazala upravičencem na podlagi prejetih vlog in 
sklenjene pogodbe. Merila ter pogoji za dodelitev namenskih 
sredstev, se določijo v javnem razpisu, oziroma v povabilu k 
oddaji ponudb. Javni razpis se objavi na spletni strani Mestne 
občine Slovenj Gradec.

V primeru, da sredstva v poslovnem / tekočem letu ne 
bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski pri-
hodki v proračun naslednjega leta.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

5. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja pristojen 

organ občine. Prejemniki sredstev morajo na osnovi poziva 
pristojnega organa posredovati dokumentacijo, s katero doka-
zujejo namensko porabo sredstev po tem odloku.

IV. KONČNE DOLOČBE

6. člen
S sprejetjem tega Odloka preneha veljati do sedaj velja-

ven Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospo-
darjenje z divjadjo v MO Slovenj Gradec, objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 34/11.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 341-0001/2018
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 
– ZIUZEOP-A), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 7. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2, 31/20) je 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. redni seji 
dne 30. 9. 2020 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec  
za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 

leto 2020 (Uradni list RS, št. 79/19) in Odloku o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gra-
dec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20) se prvi odstavek 
2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določi v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV  v EUR

KONTO NAZIV KONTA 2. REBALANS 
2020

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 26.825.405,15
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.557.890,30

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704) 12.721.605,57

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 10.747.483,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.683.222,57
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 290.900,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 2.836.284,73
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.801.554,02
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 22.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 6.550,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.000.380,71

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.561.970,71
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 105.805,71
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. 
SRED. 1.456.165,00

73 PREJETE DONACIJE (730) 0,00
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 9.705.544,14

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINAN.
INSTITUC. 5.149.140,44

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 4.556.403,70
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 29.610.362,25

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 5.858.265,89

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.805.478,82

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOC. VARNOST 287.392,27

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.510.004,80

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 51.390,00
409 REZERVE 204.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 7.403.873,07

410 SUBVENCIJE 149.700,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, 

GOSPODINJSTVOM 3.396.866,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZ. IN USTANOVAM 748.260,07
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 3.094.047,00
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 15.000,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 15.981.927,89
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 15.981.927,89
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 366.295,40

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM,  
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI 203.544,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 162.751,40
III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK  
(I.-II.) –2.784.957,10

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 50.000,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 50.000,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440) 50.000,00

440 DANA POSOJILA 50.000,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FIN. NALOŽB 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.849.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.849.000,00
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 1.002.990,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.002.990,00
IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.938.947,10
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) 846.010,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 2.784.957,10
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 1.938.947,10

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0024/2020
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2433. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 10.3)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v 
zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v 
lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Mestni svet Mestne ob-
čine Slovenj Gradec na 18. seji dne 30. septembra 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.3)

1) S tem sklepom se izbriše status javnega dobra na 
zemljiščih s parc. št. 2869/6 k.o. 854 – Podgorje (ID 7058421), 
s parc. št. 2869/5 k.o. 854 – Podgorje (ID 7008965), s parc. 
št. 1124/4 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (ID 6904905), 
in s parc. št. 1124/3 k.o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu (ID 
6904906).

2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0027/2020
zveza spis št. 478-144/2020
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2434. Razpis nadomestnih volitev članov sveta 
Vaške skupnosti Razbor, v Volilni enoti 
Spodnji Razbor

Na podlagi 32. člena, drugega odstavka 110. člena in 
112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinska 
volilna komisija Mestne občine Slovenj Gradec

R A Z P I S U J E
nadomestne volitve članov sveta Vaške 

skupnosti Razbor, v Volilni enoti Spodnji Razbor

1. Nadomestne volitve dveh članov Sveta Vaške skupno-
sti Razbor v Volilni enoti Spodnji Razbor se opravijo v nedeljo, 
13. 12. 2020.

2. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo 
teči roki za volilna opravila, se šteje torek, 13. 10. 2020.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Mest-
ne občine Slovenj Gradec.

Št. 041-0001/2020
Slovenj Gradec, dne 1. oktobra 2020

Predsednica Občinske volilne komisije
Mestne občine Slovenj Gradec

Silvija Potočnik

ŽALEC

2435. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi 
statusa, upravljanja in organizacije Javnega 
komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. 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), 6. člena 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, 15/17 in 22/19 – ZPosS), 29., 61. in 65. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi 
statutov občin so Občinski svet Občine Braslovče na 12. seji 
dne 26. 8. 2020, Občine Polzela na 11. seji dne 18. 6. 2020, 
Občine Prebold na 15. seji dne 18. 6. 2020, Občine Tabor na 
11. seji dne 22. 6. 2020, Občine Vransko na 6. dopisni seji dne 
27. 7. 2020 do 29. 7. 2020 in Občine Žalec na 13. seji dne 1. 7. 
2020 sprejeli

O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi  

statusa, upravljanja in organizacije  
Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

1. člen
V Odloku o ureditvi statusa, upravljanja in organizaci-

je Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list 
RS, št. 39/15), se 5. člen v celoti spremeni tako, da sedaj glasi:

Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
D/35.112 Proizvodnja električne energije  

v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
E/36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/37.000 Ravnanje z odplakami
E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E/38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E/38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E/38.310 Demontaža odpadnih naprav
E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje  

z odpadki
F/42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture  

za tekočine in pline
F/42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.110 Rušenje objektov
F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F/43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F/43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F/43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih  

in ogrevalnih napeljav in naprav
F/43.990 Druga specializirana gradbena dela
H/49.410 Cestni tovorni promet
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H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti  
v kopenskem prometu

I/55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti
L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo  

ali po pogodbi
M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti; davčno svetovanje
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.111 Arhitekturno projektiranje
M/71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično  

in drugo projektiranje
M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično 

svetovanje
M/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
N/81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin  

in okolice.
N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov  

in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče 

dejavnosti za poslovanje
S/96.030 Pogrebna dejavnost

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

listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Župan
Občine Tabor

Marko Semprimožnik

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

ŽIROVNICA

2436. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Žirovnica

Na podlagi 94. člena Poslovnika občinskega sveta (Urad-
ni list RS, št. 14/19 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica 

na 9. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel uradno prečiščeno be-
sedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Žirovnica, ki obsega:

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99),

– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 65/01),

– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 9/07),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Žirovnica (Uradni list RS, št. 36/10),

– Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni 
list RS, št. 33/14),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano-
vitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Žirovnica (Uradni list RS, št. 97/20).

Št. 02200-0001/1999
Breznica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Žirovnica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Žirovnica je Občina Žirovnica s sedežem na 
Breznici 3, 4274 Žirovnica.

Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževal-
nega zavoda Osnovna šola Žirovnica, ki je vpisan v sodni 
register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 
1/4391/00.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola ŽIROVNICA.
Sedež zavoda: Žirovnica, Zabreznica 4.

III. DEJAVNOST ŠOLE

3. člen
Osnovna šola Žirovnica (v nadaljnjem besedilu: šola) 

opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja ter vzgoje 
in varstva predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje 
vasi Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, 
Doslovče, Smokuč in Rodine.

4. člen
V sestavi zavoda deluje vzgojnovarstvena enota. Enota 

nima pooblastil v pravnem prometu.

5. člen
Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo de-

javnosti naslednja:
80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
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55.21 Dejavnost menz
70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
92.61 Obratovanje športnih objektov
55.21 Dejavnost planinskih domov in mladinskih preno-

čišč
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.190 Druge športne dejavnosti
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je 

v javnem interesu.
Pogoje za dejavnost šole zagotavljata občina in država.

IV. PEČAT ŠOLE

6. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat 

s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi 
pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov 
šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.

V. ORGANI ŠOLE

7. člen
Organi šole so:
1. svet šole,
2. ravnatelj šole,
3. strokovni organi in
4. svet staršev.

a) Svet šole

8. člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na 

neposrednih in tajnih volitvah. Od petih predstavnikov delavcev 
mora biti en predstavnik iz vzgojnovarstvene enote. Kandidate 
predlagajo učiteljski in vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindi-
kati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov 
delavcev, ki so volili.

Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev 
šole na podlagi poročila volilne komisije.

Predstavnike staršev imenuje svet staršev. Od treh pred-
stavnikov staršev mora biti en predstavnik iz vzgojno-varstvene 
enote.

9. člen
Pristojnosti sveta šole so določene v zakonu o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.

10. člen
Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Po poteku man-

data so lahko ponovno imenovani, vendar največ dvakrat za-
poredoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statu-
som otroka oziroma učenca.

Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi 
rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki 
vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripra-
vi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.

11. člen
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za 

katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more 

več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po 

enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev šole preneha delovno razmerje 

v šoli,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o 

tem odloči svet šole.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega 

odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za 
imenovanje oziroma izvolitev novega člana.

Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni 
potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je 
do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.

b) Ravnatelj

12. člen
Ravnatelj je poslovodni organ ter pedagoški vodja šole in 

v sestavi šole delujoče vzgojnovarstvene enote.

13. člen
Pristojnosti ravnatelja so določene v zakonu o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja.

14. člen
Postopek imenovanja ravnatelja je določen v zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

15. člen
Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa po po-

stopku in pogojih, določenih z zakonom.
Mandat ravnatelja šole traja pet let.
Ravnatelja razrešuje svet šole. Razloge za predčasno 

razrešitev in postopek razrešitve določa zakon.

c) Strokovni organi

16. člen
Strokovni organi so:
– učiteljski in vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Sestavo in pristojnosti strokovnih organov določa zakon.

č) Svet staršev

17. člen
Starši uresničujejo svoje interese v svetu staršev, ki se 

oblikuje tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavni-
ka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Mandat predstavnikov v svetu staršev traja dve leti.

18. člen
Pristojnosti sveta staršev so določene v zakonu o organi-

zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

VI. VIRI FINANCIRANJA

19. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila 

določena z Odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju 
vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok 
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
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20. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz 

državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni 
in statutom Občine Žirovnica, iz prispevkov staršev, lahko pa 
tudi iz drugih virov.

Sredstva, zbrana iz prispevkov staršev učencev, lahko 
šola uporablja samo za nadstandardne storitve.

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI

21. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavno-

stjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s 

katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sred-

stev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo šole.

VIII. JAVNOST DELA

22. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novi-

narjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter 
vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to 
določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole 
izrecno povabi.

O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
pooblasti.

IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO  
OSEBNIH PODATKOV

23. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in 

podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno 
tajnost in osebne podatke.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost in osebne podatke tudi po prenehanju delovnega raz-
merja.

Za poslovno tajnost in osebne podatke se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi pred-

pisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno 

tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni 

organ ali druga organizacija,
– osebni podatki po zakonu o varstvu osebnih podatkov.

X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

24. člen
Šola ima pravila, ki jih sprejme svet šole s soglasjem 

ustanovitelja, s katerimi se v skladu z zakonom in odlokom o 
ustanovitvi urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejav-
nosti in poslovanje šole.

XI. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC

25. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen 

sprejemanja odloka o ustanovitvi, mnenja lokalne skupnosti 

pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževal-
nega dela šole, izvršuje župan občine.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 95/99) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje šole in niso 

opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.

27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Žirovnica (Uradni list RS, št. 18/97).

28. člen
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot 

sam odlok.

29. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 65/01) vsebuje naslednjo končno do-
ločbo:

2. člen
Odlok prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 9/07) vsebuje naslednjo končno določ-
bo:

5. člen
Določbe 1. člena se začnejo uporabljati s potekom man-

data sedanjemu svetu šole.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 36/10) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovni-
ca (Uradni list RS, št. 33/14) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

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

listu Republike Slovenije.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 97/20) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

2437. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Ob-
čine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski 
svet Občine Žirovnica na 9. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Zemljiščem s parc. št. 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7 in 

1149/8, vse k.o. Zabreznica, se ukine status javnega dobra in 
postanejo last Občine Žirovnica.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2009
Breznica, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar

ŽUŽEMBERK

2438. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »OPPN 
Poslovna cona Klek«

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter 
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) ter 18. člena Statuta Občine 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine 
Žužemberk na 9. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje opremljanja  
»OPPN Poslovna cona Klek«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovna cona Klek« 
(v nadaljevanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se opredeli območje opre-
mljanja, novo komunalno opremo, ki jo je treba zagotoviti na 
območju opremljanja, roke za izvedbo, finančna sredstva za 
izvedbo opremljanja in podlage za odmero komunalnega pri-
spevka za novo komunalno opremo.

(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– podatke o pozidavi območja,
– opis obstoječe in nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za 

novo komunalno opremo in
– grafične prikaze.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

(1) Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje stavbnih zemljišč z novo komu-

nalno opremo in
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača 
občini.

(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri ko-
munalnega prispevka za novo cestno, novo kanalizacijsko 
(meteorno in fekalno) in novo vodovodno omrežje, medtem ko 
se pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni 
odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega pri-
spevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine 
Žužemberk (v nadaljevanju: Splošni odlok Občine Žužemberk).

(3) Splošni odlok Občine Žužemberk se uporablja tudi pri 
vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena 
in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, 
odmero komunalnega prispevka in priključevanje objektov na 
obstoječo komunalno opremo s posebnimi določbami glede 
oprostitev in načina plačila.

4. člen
(obračunsko območje)

(1) Obračunsko območje opremljanja je enako za vse 
vrste nove komunalne opreme in obsega območje Ureditvene 
enote 1 (UE1) in Ureditvene enote 2 (UE2), kot sta opredeljeni 
v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona 
Klek (Uradni list RS, št. 1/17).

(2) Obračunsko območje je opredeljeno tudi v grafični 
prilogi k programu opremljanja in je hkrati tudi območje, na ka-
terem se zagotavlja priključevanje na novo komunalno opremo 
oziroma območje njene uporabe.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NOVE KOMUNALNE OPREME

5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)

(1) Na območju opremljanja ne obstaja komunalna opre-
ma, ki bi omogočala funkcioniranje objektov, kot so načrtovani 
s prostorskim aktom. Infrastruktura, na katero se bo novozgra-
jena komunalna oprema navezovala, se nahaja v bližini. Gre 
za obstoječe cestno, obstoječe kanalizacijsko in obstoječe 
vodovodno omrežje, za območje pa se bo izvajala obvezna go-
spodarska služba zbiranja in ravnanja z odpadki, vse v skladu 
z določili Splošnega odloka Občine Žužemberk.

(2) Na območju opremljanja je predvidena celostna ure-
ditev nove komunalne opreme. Gre za novo cestno omrežje, 
vključno z javno razsvetljavo in odvodnjavanjem, novo vo-
dovodno omrežje, novo kanalizacijsko omrežje za odvajanje 
odpadnih voda in novo meteorno kanalizacijo. Za stavbna 
zemljišča na območju je predvidena tudi opremljenost z elektro-
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energetskim in telekomunikacijskim omrežjem, pri čemer bodo 
za to poskrbeli upravljavci posameznih sistemov. Za izvedbo 
infrastrukture kot tudi za kasnejšo gradnjo objektov je nujna 
predhodna sanacija in izravnava platoja z odkopom brežin.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

Skupni in obračunski stroški za gradnjo nove komunalne 
opreme so sledeči:

7. člen
(časovni načrt)

Gradnja nove komunalne opreme na območju opremlja-
nja in predaja le-te v upravljanje upravljavcem je predvidena 
najkasneje do konca leta 2025.

8. člen
(financiranje predvidene investicije)

Finančna sredstva za izvedbo predvidene nove komu-
nalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Žu-
žemberk iz proračuna, delno v obliki nepovratnega vložka 
proračuna, delno pa na račun bodočega plačila komunalnega 
prispevka s strani zavezancev za plačilo komunalnega prispev-
ka na območju opremljanja.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO

9. člen
(izračun komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)

Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se ob-
računa po formuli:

KPnova (ij) = (AGP x CpN(ij) x DpN) + (ASTAVBA x CtN(ij) x DtN)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPnova (ij) = znesek komunalnega prispevka za posa-

mezno vrsto nove komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju,

AGP = površina gradbene parcele stavbe,
CpN(ij) = stroški opremljanja na m2 gradbene parcele 

stavbe s posamezno vrsto nove komunal-
ne opreme na posameznem obračunskem 
območju,

DpN = delež gradbene parcele stavbe pri izračunu 
komunalnega prispevka za novo komunalno 
opremo,

ASTAVBA = bruto tlorisna površina stavbe,
CtN(ij) = stroški opremljanja m2 bruto tlorisne površi-

ne objekta s posamezno vrsto nove komu-
nalne opreme na posameznem obračun-
skem območju,

DtN = delež površine objekta pri izračunu komu-
nalnega prispevka za novo komunalno 
opremo,

Komunalna oprema Skupni stroški v EUR Proračunska sredstva 
in ostali viri Obračunski stroški v EUR

1. nova cestna infrastruktura 467.883 355.591 112.292
2. nova meteorna kanalizacija 141.871 107.822 34.049
3. nova fekalna kanalizacija 46.139 35.066 11.073
4. nova vodovodna infrastruktura 94.631 71.920 22.711
Skupaj nova komunalna oprema 750.524 570.398 180.126

i = posamezna vrsta nove komunalne opreme,
j = posamezno obračunsko območje.

10. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina gradbene parcele stavbe,
– bruto tlorisna površina stavbe,
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) 

in deležem površine objekta (DtN) in
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 

(DpN) in deležem površine objekta (DtN) se obvezno povzame 
po Splošnem odloku Občine Žužemberk.

(3) Površina gradbene parcele stavbe in bruto tlorisna 
površina stavbe se povzameta po dokumentaciji za pridobitev 
gradbenega dovoljenja stavbe.

11. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

Obračunski stroški nove komunalne opreme iz 6. člena 
tega odloka, preračunani na površino gradbenih parcel oziro-
ma bruto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto nove 
komunalne opreme na obračunskem območju so sledeči:

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno 
opremo

Komunalna oprema CpN(ij)
(EUR/m2)

CtN(ij)
(EUR/m2)

1. nova cestna infrastruktura 4,31 21,53
2. nova meteorna kanalizacija 1,31 6,53
3. nova fekalna kanalizacija 0,42 2,12
4. nova vodovodna infrastruktura 0,87 4,35
Skupaj 6,91 34,53

12. člen
(obstoječa komunalna oprema)

(1) Komunalnemu prispevku za investicijo v novo pred-
videno komunalno opremo, izračunanim v skladu z določili 
tega odloka, se prišteje komunalni prispevek za obstoječo, 
že zgrajeno komunalno opremo po Splošnem odloku Občine 
Žužemberk, na podlagi katerega se investitorjem odmeri ko-
munalni prispevek za:

– obstoječe vodovodno omrežje,
– obstoječe cestno omrežje,
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– obstoječe kanalizacijsko omrežje in
– obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadki.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-

munalno opremo, na katero se priključuje oziroma jo bremeni 
nova komunalna oprema iz programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč za območje opremljanja » OPPN Poslovna cona Klek«, 
velja sledeče:

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vr-
sto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega 
prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme 
(KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;

– če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova (i).

13. člen
(oprostitve)

Poleg oprostitev, navedenih v Splošnem odloku Občine 
Žužemberk, velja na območju opremljanja tudi celotna (100 %) 

oprostitev plačila komunalnega prispevka za stavbe, ki so 
namenjene zaščiti, reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih 
dejavnosti (del oznake 12740 v klasifikaciji CC-SI).

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(vpogled v elaborat programa opremljanja)

Elaborat programa opremljanja je na vpogled na sedežu 
Občine Žužemberk.

15. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 356-2/2018-36
Žužemberk, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež
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