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DRŽAVNI ZBOR
3413.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije
ministra

Na podlagi 115. 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), 12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter
v skladu s 112. in 261. členom Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17 in 46/20) se je Državni zbor na seji 18. decembra
2020 seznanil s

SKLEPOM
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
Ugotovi se, da je Tomažu Gantarju prenehala funkcija
ministra za zdravje.
Na podlagi obvestila predsednika Vlade Janeza Ivana
Janše in v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega zbora bo funkcijo ministra za zdravje začasno
opravljal predsednik Vlade Janez Ivan Janša.
Št. 020-12/20-74/3
Ljubljana, dne 18. decembra 2020
EPA 1555-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik
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OBČINE

celotno obdobje oprostitve poravnati nadomestilo za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.«

AJDOVŠČINA
3414.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Ajdovščina

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS,
št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20), v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 18/84,
32/85 – popr., 33/19, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95
– ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US) in
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12,
85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
17. seji dne 17. 12. 2020 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Ajdovščina
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 74/17, 80/19)
se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Glede na lego, namembnost ter smotrno uporabo se
zazidano stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
Vrsta dejavnosti oziroma namen
uporabe
1. Stanovanja in počitniški objekti,
samski in dijaški domovi
– enodružinske prosto stoječe
stanovanjske hiše in počitniški objekti
– enodružinske vrstne stanovanjske
hiše in strnjena pozidava
– večstanovanjske hiše (stanovanjski
bloki, samski in dijaški domovi)
2. Družbene dejavnosti, javna uprava
in druge negospodarske dejavnosti
3. Gospodarska dejavnost

I.

II.

III.

IV.
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2. člen
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Letna vrednost točke za izračun nadomestila za 1 m2
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2021
znaša 0,00256 eur.«
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2021 oprosti plačila
nadomestila za določeno nezazidano zemljišče, če Občini Ajdovščina poda ponudbo za prodajo tega nezazidanega zemljišča po ceni, ki ni višja od 50 % povprečne dosežene cene, po
kateri je Občina Ajdovščina v preteklem letu kupovala oziroma
prodajala zemljišča v primerljivih conah.
Zavezanec se mora v ponudbi zavezati, da ga ponudba
Občini Ajdovščina veže za celotno tekoče leto. Zavezanec
lahko nezazidano zemljišče proda tudi drugim kupcem po
drugačni ceni, vendar le do dneva prejetja obvestila Občine
Ajdovščina, da sprejema ponudbo.
Ponudbo mora zavezanec podati Občini Ajdovščina do
31. januarja 2021. O oprostitvi izda občinska uprava odločbo.
Zavezanec, ki z Občino Ajdovščina v mesecu dni po sprejemu ponudbe ne sklene pogodbe o prodaji zemljišča, mora za

4. člen
KONČNA DOLOČBA
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2021.
Št. 422-011/2017
Ajdovščina, dne 17. decembra 2020
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

CERKNO
3415.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Cerkno

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov
za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20), prve
in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr.
in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ,
101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona
o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr.
in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ,
101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) in Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet
Občine Cerkno na 20. redni seji dne 8. 12. 2020 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Cerkno
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju:
nadomestilo), ki določajo:
– za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– lego stavbnega zemljišča,
– namembnost stavbnega zemljišča,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte
in naprave,
– merila za oprostitev plačevanja nadomestila.
II. DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
2. člen
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča)
(1) Za zazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča,
na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi
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dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb
in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske
javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele
še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno
zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5,
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za
nezazidano stavbno zemljišče.
(2) Kot zazidana stavbna zemljišča so določene tiste zem
ljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se
na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera
koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma
njihovi deli v skladu z določbami tega zakona določene kot
gradbene parcele. V kolikor je bilo gradbeno dovoljenje za
poseg pridobljeno, vpis v geodetske evidence pa še ni izveden,
se pri odmeri nadomestila upoštevajo površine iz projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljena.
(3) Če zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma
njihovi deli še niso določeni kot gradbene parcele, pridobijo
takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji,
izdano v skladu z veljavno zakonodajo s področja gradnje
objektov ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izdano za
objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno.
Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja, se površina parcel iz prejšnjega
odstavka, ko se od nje odšteje površina, na kateri stoji stavba
ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne
infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5, šteje kot površina
nezazidanega stavbnega zemljišča, vendar samo, če takšen
preostali deli takšnih zemljiških parcel hkrati izpolnjujejo tudi
pogoje za določitev nezazidanega stavbnega zemljišča.
(4) Za nezazidana stavbna zemljišča štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da
je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki
niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega
varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da
je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva,
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
(5) Kot nezazidana stavbna zemljišča so določene tiste
zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom
določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta iz prejšnjega odstavka, če je za njih zagotovljena oskrba s
pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja,
za katerega je občina z odlokom o nadomestilu določila, da
se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča.
(6) Šteje se, da je za zemljiške parcele iz petega odstavka
tega člena zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno
cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet državni
ali občinski lokacijski načrt. Če je za območje, na katerem
ležijo zemljiške parcele iz druge alinee prvega odstavka tega
člena, sprejet občinski prostorski red, se šteje, da je za njih
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak
in odstranjevanje odpadkov, če imajo takšne parcele urejen
dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno
izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni
dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.
(7) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena se
štejejo za nezazidano stavbno zemljišče tudi zemljiške parcele,
za katere je z lokacijskim načrtom določeno, da so namenjene
za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
1. če je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija
tako, da se namenijo za gradnjo;
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2. če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
3. če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z
občinskim podrobnim prostorskim načrtom določeno, da se
po opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi
prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
3. člen
(določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za stanovanjski namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO:
9836) vseh prostorov posameznega stavbnega dela stanovanjskega namena, od katere se odšteje površina odprte terase,
odprtega balkona, odprte lože in kot neto tlorisna površina
garaže za osebna vozila, če je le-ta vpisana kot samostojni
stavbni del.
(2) Površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni
namen se določi kot neto tlorisna površina (SIST ISO: 9836)
vseh prostorov posameznega stavbnega dela poslovnega namena in neto tlorisna površina vseh stavbnih delov, ki so funkcionalno povezani z njim.
(3) V površino zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen se štejejo tudi zunanje poslovne površine, ki se
uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne
dejavnosti. To so predvsem nepokrita skladišča, parkirišča,
delavnice na prostem in podobno.
4. člen
(določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča)
Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot
površina zemljiške parcele, ki je namenjena gradnji, ob upoštevanju pogojev 2. člena tega odloka in pogojev vsakokratnega
veljavnega prostorskega akta.
5. člen
(podatki za odmero nadomestila)
(1) Podatke za določitev površine zazidanega stavbnega
zemljišča občina pridobiva iz Registra nepremičnin, Katastra
stavb in Zemljiškega katastra. Osnovo za določitev poslovnih
subjektov predstavlja tudi Poslovni register Slovenije.
(2) Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata Zemljiški kataster in Kataster stavb
ter vsakokratni občinski prostorski akti.
(3) Občina vzpostavi lastno evidenco zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč.
III. DOLOČITEV OBMOČIJ ODMERE NADOMESTILA
6. člen
(območja odmere nadomestila)
(1) Nadomestilo se plačuje na celotnem območju občine.
(2) Območje občine je razdeljeno na dve območji:
– 1. območje: naselje Cerkno
– 2. območje: ostala območja v občini.
(3) Meje območij iz prejšnjega odstavka so prikazane na
pregledni karti v merilu 1:80000, ki je kot Priloga 1 sestavni del
odloka in je na vpogled tudi v prostorih Občine Cerkno ter na
spletni strani občine.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
(merila za določitev nadomestila)
Za določitev višine nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s posamezno vrsto
gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji infrastrukture
gospodarskih javnih služb,
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– lega (območje) stavbnega zemljišča,
– namen stavbnega zemljišča.
8. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča)
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča z objekti in omrežji
gospodarske javne infrastrukture ali z omrežji infrastrukture
gospodarskih javnih služb se ovrednoti z naslednjimi točkami:
Opremljenost

Število točk

Urejeno cestišče (asfalt)

25

Neurejeno cestišče (makadam)

15

Vodovod

25

Kanalizacija

25

Električno omrežje

15

Javna razsvetljava

10

11. člen
(vrednost točke)

(2) Stavbnemu zemljišču se določijo točke za opremljenost stavbnega zemljišča za takšno komunalno opremljenost,
za katero obstaja dejanska možnost priključitve in koriščenja
komunalne infrastrukture.
9. člen
(lega in namen stavbnega zemljišča)
(1) Zazidana stavbna zemljišča se glede na lego in namembnost ovrednotijo z naslednjimi točkami:
Namen

(2) Letna višina nadomestila za nezazidana stavbna zem
ljišča je vsota točk iz 8. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo
s površino nezazidanega stavbnega zemljišča, kot izhaja iz
4. člena tega odloka in faktorjem 0,2 ter z letno višino točke za
odmero nadomestila.
(3) Letna višina nadomestila za zunanje površine iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka se določi kot vsota točk
iz 8. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo s površino, ki se
uporablja za ta namen, z letno višino točke za odmero nadomestila ter faktorjem 0,5.

Območje
1. območje 2. območje

A – stanovanjski namen

30

15

B – storitveni in trgovski namen

300

150

C – proizvodni namen

200

100

D – družbeni namen

100

50

(2) Razvrstitev zazidanih stavbnih zemljišč v skupine iz
tabele iz prvega odstavka tega člena je razvidna iz Priloge 2
tega odloka.
(3) Namen za zazidana stavbna zemljišča, katerih dejanska raba po uradnih evidencah iz 5. člena tega odloka se
razlikuje od dejanske rabe v naravi, se lahko opredeli drugače,
če se ugotovi, da se del stavbe uporablja za drugačen namen,
ki je naveden v tabeli iz prvega odstavka tega člena. V tem
primeru se določijo točke glede na dejansko ugotovljen namen
uporabe iz zgornje tabele.
(4) Nezazidana stavbna zemljišča se glede na lego in
namensko rabo območja, kot jo določa veljavni prostorski akt,
ovrednoti z naslednjimi točkami:

(1) Vrednost točke za odmero nadomestila leto 2021 je
0,0041472 EUR.
(2) Vrednost točke se z ugotovitvenim sklepom župana
letno revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega
povprečnega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, za obdobje pred
letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik
večji od ena. Sklep se objavi v … uradnem glasilu…
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je
določena v prejšnjem odstavku, novo vrednost točke določi
Občinski svet Občine Cerkno, na predlog župana.
12. člen
(zavezanec)
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila za zazidano stavbno zemljišče je neposredni uporabnik zemljišča oziroma dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik
stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske
pravice). Če le-ta ni znan, je zavezanec za plačilo lastnik.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče je njegov lastnik oziroma imetnik stavbne
pravice, če je le-ta vzpostavljena na zemljiški parceli.
13. člen
(sporočanje podatkov za odmero nadomestila)
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan občinski
upravi sporočiti vse spremembe, ki bi kakorkoli vplivale na
odmero nadomestila v roku petnajstih dni po nastanku spremembe. V kolikor zavezanec tega ne sporoči, občinska uprava
sama pridobi podatke iz ustreznih evidenc in na podlagi ustreznih postopkov.
14. člen
(pobiranje nadomestila)

Območja za izgradnjo
300
150
poslovnih stavb
(5) Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namembnost, ki je določena v prostorskih aktih občine. V primeru
mešano določene namembnosti se upošteva namembnost, ki
je ovrednotena z najnižjim številom točk.

(1) Nadomestilo se zavezancu odmeri letno za tekoče leto
z odločbo, ki jo izda krajevno pristojna enota Finančne uprave
Republike Slovenije.
(2) Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem,
izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila
obresti v zvezi z nadomestilom na uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje davkov.
(3) Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih
za nadomestilo, ki mu jih posreduje občinska uprava Občine
Cerkno.

V. ODMERA NADOMESTILA

VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

Namen

Območje
1. območje 2. območje

Območja za izgradnjo
stanovanjskih stavb

30

15

10. člen

15. člen

(določitev višine nadomestila)

(oprostitve plačila nadomestila)

(1) Letna višina nadomestila za zazidana stavbna zemljišča je vsota točk iz 8. in 9. člena tega odloka, ki se pomnožijo s
površino zazidanega stavbnega zemljišča kot izhaja iz 3. člena
tega odloka ter z letno višino točke za odmero nadomestila.

(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje:
– za stavbna zemljišča, ki se neposredno uporabljajo za
potrebe obrambe in zaščite RS,
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– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki
jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje,
če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec,
ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal
komunalni prispevek. Oprostitev plačevanja nadomestila traja
5 let. Oprostitev začne teči od dneva vselitve v stanovanje
oziroma v stanovanjsko hišo.
(3) Plačila nadomestila je oproščen tudi zavezanec, ki
predloži dokazilo centra za socialno delo, iz katerega je razvid
na njegova socialna ogroženost (mnenje, odločba), največ za
eno leto in jo lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno
zahteva.
(4) Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na pisno
zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec skupaj z ustreznimi
dokazili vložiti pri občinski upravi Občine Cerkno.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
a) ne sporoči podatkov za plačilo nadomestila skladno
s tem odlokom ali vseh sprememb, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 15 dneh po nastanku obveznosti oziroma
sprememb,
b) na poziv pristojnega občinskega organa v roku 15 dni
od poziva ne posreduje točnih podatkov, ki omogočajo odmero
nadomestila ali
c) sporoči lažne podatke ali prikriva podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
(2) Z globo 100 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe iz
prejšnjega odstavka.
(3) Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za
katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana sankcija, opravlja Medobčinski inšpektorat občin Idrija in
Cerkno.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 42/85, 126/03, 65/18).
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2021.
Št. 900-0013/2020
Cerkno, dne 9. decembra 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

Št.
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Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo
za območje Občine Cerkno

Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17), 21. 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., 34/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter 16. člena
Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in
75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 20. redni seji dne
8. 12. 2020 sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Cerkno (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se sprejmejo podlage
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje Občine Cerkno.
(2) Oskrbna območja so razvidna iz grafičnega dela Odloka.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot
v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in
izračun komunalnega prispevka.
3. člen
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Cerkno
zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroške obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom so:
– 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).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične
priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega
območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega
območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz prostorov za ravnanje z odpadki in
oskrbnega območja prostorov za ravnanje z odpadki,
– Priloga 5 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja
javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
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II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA
IN OSKRBNA OBMOČJA
4. člen
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Cerkno
obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– ceste (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacija (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovod (oznaka oskrbnega območja V),
– prostori za ravnanje z odpadki (oznaka oskrbnega območja PRO) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
5. člen
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni
skladno z 22. členom Uredbe.
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme

Oskrbno
Vrednost [€]
območje
Ceste
OSO_C
56.154.191,70
Kanalizacija
OSO_K
1.305.055,19
Vodovod
OSO_V
3.837.243,94
Prostori za ravnanje z odpadki OSO_PRO
72.785,64
Javne površine
OSO_JP
576.331,06
(3) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih
vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto
mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo)
in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine

Oskrbno
območje
OSO_C
OSO_K
OSO_V

Cpo
Cto
[EUR/m2] [EUR/m2]
18,11
51,26
4,73
5,98
2,44
6,14

OSO_PRO

0,02

0,07

OSO_JP

0,19

0,53

6. člen
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)
in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na
obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,5:0,5.
7. člen
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe
objektov, znaša:
Klas.
št.
111
1121
1122
1130

Vrsta objekta

Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
121 Gostinske stavbe
122 Poslovne in upravne stavbe

Faktor
namembnosti
objekta (Fn)
1,0
1,0
1,0
0,7
1,1
0,9

123 Trgovske stavbe in stavbe
1,0
za storitvene dejavnost
124 Stavbe za promet in stavbe
0,9
za izvajanje komunikacij
125 Industrijske in skladiščne stavbe
1,1
126 Stavbe splošnega družbenega po0,8
mena
127 Druge nestanovanjske stavbe
0,7
1272 Obredne stavbe
0,7
1273 Kulturna dediščina, ki se ne
0,7
uporablja za druge namene
1274 Druge stavbe, ki niso razvrščene
0,7
drugje
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti
1,1
2303 Objekti kemične industrije
1,3
2411 Športna igrišča
0,7
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo
0,7
in prosti čas
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti
0,5
3 Drugi gradbeni posegi
0,5
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji
tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino
iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst
objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti
objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0, za gradbeno inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb,
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas.
št.
111
1121
1122
1130
121
122
123
124
125
126
1265
127
1271
1272
2411
2412

Vrsta objekta
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne
družbene skupine
Gostinske stavbe
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske stavbe in stavbe
za storitvene dejavnost
Stavbe za promet in stavbe
za izvajanje komunikacij
Industrijske in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
Stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
Nestanovanjske kmetijske stavbe
Obredne stavbe
Športna igrišča
Drugi objekti za šport, rekreacijo
in prosti čas

Faktor
površine (Fp)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

9. člen
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se
prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine
in znaša:
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Vrsta komunalne
opreme
Ceste
Kanalizacija
Vodovod
Prostori za ravnanje
z odpadki
Javne površine

Št.

OSO_C
OSO_K
OSO_V

Prispevna stopnja
zavezanca
(psz) [ %]
55
100
75

OSO_PRO

100

OSO_JP

100

Oskrbno območje

IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določa Uredba.
11. člen
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku, lahko pa se z Občino Cerkno dogovori tudi o plačilu
komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z
Občino Cerkno sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje
obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
(2) Odmerjeni komunalni prispevek se lahko plača v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih, vendar višina posameznega obroka ne sme biti nižja od 200 €.
(3) Kolikor zavezanec zamudi s plačilom dveh zaporednih
obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg, ki se izterja
preko e-izvršbe, oziroma se takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
(4) V primeru plačila na obroke, zavezanec plačilo dolga
zavaruje z zastavo nepremičnine ali z zavarovanjem pri zavarovalnici. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in sodni
stroški ipd.) bremenijo zavezanca.
(5) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa ne
vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, ali mu to ni
izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila
komunalnega prispevka v višini nerevaloriziranega zneska.
12. člen
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in
izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov
objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga
ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega
prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt
v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko
med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim
prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se
komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se
komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
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lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji,
– za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih
vrst stavb, ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina
ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske
domove, opravljanje obredov in šport po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Ob oprostitvi iz zadnje alineje prejšnjega člena mora
Občina Cerkno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti
iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PRETEKLA VLAGANJA
14. člen
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo
komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme bodisi v obliki
finančnih ali drugih sredstev.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve
objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem
objektu.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na
vpogled na sedežu Občine Cerkno in na spletni strani občine.
16. člen
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0013/2020
Cerkno, dne 9. decembra 2020
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst
objektov:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje
delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki nima
samostojnih priključkov na komunalno opremo,
– za gradnjo enostavnih objektov,
– za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih
priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni
objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta,
– v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko

ŠMARJE PRI JELŠAH
3417.

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2021

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) in 16. člena Statuta Občine
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Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17 in 54/19) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 13. redni seji dne 17. 12.
2020 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2021

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

782

Prejeta sredstva iz drugih evropskih
institucij

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

68.235
13.474.871

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

788.475

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

136.357

402

Izdatki za blago in storitve

(vsebina odloka)

403

Plačila domačih obresti

S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto
2021 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam

1. člen

68.235

2.801.482

1.684.000
29.650
163.000
3.957.042
94.000
2.502.340
271.522

2. člen

413

Drugi tekoči domači transferi

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

414

Tekoči transferi v tujino

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

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.317.669

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.317.669

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

398.678

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

303.500

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

Proračun
leta 2021 v €
12.097.635

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.171.682

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

70

DAVČNI PRIHODKI

8.285.847

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

700

Davki na dohodek in dobiček

7.533.467

703

Davki na premoženje

542.450

704

Domači davki na blago in storitve

209.930

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

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

885.835

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

624.835

–

7.500

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750

Prejeta vračila danih posojil

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

711

Takse in pristojbine

712

Globe in druge denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

230.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

801.757

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

479.757

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

73

PREJETE DONACIJE

–

730

Prejete donacije iz domačih virov

–

731

Prejete donacije iz tujine

–

74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.055.961

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

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

1.885.961

C. RAČUN FINANCIRANJA

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna Evropske unije

22.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

440

Dana posojila

441

Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

–

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

322.000

443

Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

170.000

95.178
–1.377.236

5.000
5.000

5.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44

1.500

1.089.180

5.000

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

990.760

50

990.760

ZADOLŽEVANJE

Uradni list Republike Slovenije
500

Št.

Domače zadolževanje

990.760

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

604.011

55

ODPLAČILA DOLGA

604.011

550

Odplačila domačega dolga

604.011

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–985.487

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

386.749
1.377.236
1.000.000
1.000.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje
pri Jelšah.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance, in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem
odstavku 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki iz naslova požarne takse po 59. členu Zakona
o varstvu pred požarom;
2. prihodki ožjih delov občine;
3. prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo;
4. komunalni prispevki in doplačila občanov;
5. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo;
6. koncesijska dajatev za upravljanje državnih gozdov
za posekan in prodan les (za gradnjo in vzdrževanje lokalne
cestne infrastrukture);
7. prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest;
8. turistična taksa;
9. prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta sredstva iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna
Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo
za namen, določen v pogodbi;
10. in ostali namenski prihodki po zakonu.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko v skladu z Zakonom o javnih financah in
tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu
proračuna med posameznimi področji proračunske porabe, pri
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ni omejeno. O prerazporeditvah pravic porabe med
različnimi PU in različnimi področji proračunske porabe odloča
župan na predlog neposrednega uporabnika, kjer je treba
sredstva povečati, ob soglasju neposrednega uporabnika, kjer
se sredstva znižujejo.
Za krajevne skupnosti o tem odloča svet ali predsednik
sveta krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe posamezne naloge oziroma
projekta. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka, če se
sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev.
Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v
okviru iste proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik Občina Šmarje pri Jelšah lahko v
tekočem letu za projekte (investicijske odhodke in investicijske
transfere), ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov,
odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere
(podskupini kontov 420 in 430), ki bodo zapadle v plačilo v
prihodnjih letih na podskupinah kontov znotraj podprogramov,
ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2022 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih
za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih
sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske
udeležbe.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v proračunu in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje NRP)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
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Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti (oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta, če je tako določeno
v statutu). Uvrstitev novih projektov v veljavni načrt razvojnih
programov in spremembe vrednosti projektov, višje od 20 %
izhodiščne vrednosti, mora potrditi občinski svet.
Ne glede na določila v prejšnjem odstavku lahko župan spreminja vrednost posameznega projekta do višine
5.000 evrov ne glede na izhodiščno vrednost projekta. V načrt
razvojnih programov lahko župan uvrsti tudi nove projekte z
izhodiščno vrednostjo do 10.000 evrov, in sicer na predlog proračunskega uporabnika, če ta zagotovi sredstva v proračunu s
prerazporeditvami pravic.
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede
na določilo četrtega odstavka tega člena. Sprememba po tem
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih
sredstev.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
župan uvrsti v načrt razvojnih programov v po uveljavitvi proračuna s prerazporeditvami brez omejitev.
8. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 40.000 evrov kot nerazporejeni del
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v
finančni načrt neposrednega uporabnika.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije na
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča
župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(proračunska rezerva)
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2021 oblikujejo v
višini 123.000 evrov in se uporabljajo za financiranje izdatkov
za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF (odprava posledic naravnih
nesreč) odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu
svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 2.000 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine
990.760 evrov.
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se
lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta,
vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega
proračuna.
Občina v letu 2021 poroštev za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarje pri Jelšah, ne bo
dajala.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina, ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine in če imajo zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne
štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se lahko v letu 2021 zadolžijo do skupne višine 60.000 evrov.
Soglasje izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, in druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
v letu 2021 ne bodo izdajali poroštev.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu
2021 ne bo zadolževala.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri
Jelšah v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporabljata ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega
financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0007/2020-8
Šmarje pri Jelšah, dne 17. decembra 2020
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Matija Čakš
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VLADA
3418.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja
in prodajanja blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom
v Republiki Sloveniji
1. člen
Z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se s tem odlokom začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga
in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike
Slovenije.
2. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za
osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil
in obutve v teh prodajalnah,
– lekarne,
– prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi
pripomočki,
– kmetijske prodajalne,
– bencinske servise,
– finančne storitve,
– pošto,
– dostavne službe,
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer
se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če
pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve
in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je
nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni
mogoče prezračiti,
– individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske
storitve,
– osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer konzumiranje
prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,
– druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.
(2) Ne glede na prejšnji člen je izvzeto ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja
zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.
(3) Ne glede na ukrepe, navedene v drugih odlokih, ki
jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je brez časovne omejitve
dovoljeno:
– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru
dostave,
– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač
v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.
(4) Ne glede na prejšnji člen so izvzete tudi vse oblike
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike
Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije
COVID-19.
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(5) Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se
izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno
stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od
30 kvadratnih metrov. Če gre za odprto tržnico, se dejavnost
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omeji na
10 kvadratnih metrov na posamezno stranko.
3. člen
Prodaja pirotehničnih izdelkov ni dovoljena.
4. člen
(1) Poleg pogojev iz prvega odstavka 5. člena tega odloka
morajo trgovski centri:
– zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju
petega odstavka prejšnjega člena za posamezno prodajalno v
sklopu trgovskega centra,
– imeti ločen vhod in izhod za stranke.
(2) Upravljavec trgovskega centra oziroma odgovorna
oseba posamezne prodajalne v sklopu trgovskega centra zagotovi upoštevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
5. člen
(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom
je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:
– minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi
navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem
besedilu: NIJZ),
– redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov,
v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in
storitev potrošnikom, in
– razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu
iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz 2. člena tega odloka in
prejšnjega člena se smiselno upoštevajo vsa higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni
strani ministrstva in NIJZ.
(3) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje pogojev
iz prvega odstavka tega člena in navodil iz prejšnjega odstavka.
(4) Ponudnik blaga in storitev zagotovi upoštevanje navodil iz petega odstavka 2. člena tega odloka.
(5) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in
dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga
in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.
6. člen
Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do
vključno 4. januarja 2021.
Št. 00726-50/2020
Ljubljana, dne 21. decembra 2020
EVA 2020-2130-0075
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran

9650 /
3419.
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Odlok o začasni delni omejitvi gibanja
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 –
ZIUOPDVE) in 46. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in
175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2
1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s
SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni
COVID-19 začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma
prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Začasno se omeji prehajanje med občinami, razen če
ta odlok določa drugače.
(3) Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 6.00 uro, razen
za primere:
1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih
delovnih nalog,
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z
namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
(4) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo
za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen
(1) Začasno je prepovedano zbiranje ljudi.
(2) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja,
praznovanja in poroke.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev
in prepovedi iz tega odloka.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.
3. člen
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja
okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa
higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena
na spletnih straneh NIJZ.
4. člen
(1) Prehajanje med občinami iz drugega odstavka 1. člena tega odloka je ob upoštevanju priporočil NIJZ ne glede na
določbo drugega odstavka 1. člena tega odloka za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za
izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
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5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter
zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem
pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na
zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z
namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo
državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so
bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini
prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik
izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim
ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za
ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Pri prehajanju med občinami iz prvega odstavka tega
člena mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže
upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke
iz četrtega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med občinami na podlagi 1. in 3. točke prvega
odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na
zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, policistu oziroma občinskemu redarju.
(4) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje
iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov
skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega
člena gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom
tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske
odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da
jih bo spoštoval.
5. člen
(1) Šteje se, da oseba prebiva v občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, če ima v tej občini stalno ali začasno
prebivališče.
(2) Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v
občini iz drugega odstavka 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti
med obema prebivališčema.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega
odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva
ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih
javnih krajih v občini prebivališča izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do
drugih posameznikov.
(4) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do
drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre
medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno
nositi zaščitne maske.
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6. člen
Za posameznika ali osebo iz skupnega gospodinjstva,
ki ima stalno ali začasno prebivališče v Osrednjeslovenski,
Goriški, Obalno-kraški, Gorenjski ali Primorsko-notranjski statistični regiji in naloženo in stalno aktivirano mobilno aplikacijo
za obveščanje oseb o stikih z drugimi uporabniki, pozitivnimi na
virus SARS-CoV-2 (aplikacijo #OstaniZdrav), omejitev gibanja
med občinami znotraj posamične statistične regije ne velja.
7. člen
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov
iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
8. člen
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z
zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka
poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in
občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik
Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma
obvesti najbližjo postajo Policije.
9. člen
(1) Od 24. decembra 2020 od 12.00 ure do 25. decembra
2020 do 20.00 ure in od 31. decembra 2020 od 12.00 ure do
1. januarja 2021 do 20.00 ure lahko osebe ne glede na drugi
odstavek 1. člena in 6. člen tega odloka prehajajo med občinami in regijami brez omejitev, če prehajajo zaradi obiska na
zasebnih površinah z največ šestimi osebami iz največ dveh
gospodinjstev, pri čemer se v to število ne vštevajo osebe,
mlajše od 15 let.
(2) Vse druge omejitve in prepovedi iz tega odloka veljajo
tudi v obdobju iz prejšnjega odstavka.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati 24. decembra 2020 in velja do
vključno 4. januarja 2021.
Št. 00717-67/2020
Ljubljana, dne 21. decembra 2020
EVA 2020-1711-0077
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Odlok o spremembah Odloka o začasnih
ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe
in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20
– ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list
RS, št. 188/20) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen
in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in
na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za
kemikalije.«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »sedem dni« nadomesti z besedilom »do 29. decembra 2020«.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-57/2020
Ljubljana, dne 21. decembra 2020
EVA 2020-2711-0148
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

3413.

Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

3418.

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi
in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja
okužb s SARS-CoV-2
Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe
z virusom SARS-CoV-2

3419.
3420.

9639

VLADA

9649
9650
9651

OBČINE
3414.

3415.
3416.

3417.

AJDOVŠČINA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Ajdovščina

9640

CERKNO

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Cerkno

9640
9643

ŠMARJE PRI JELŠAH

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2021

9645
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