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VLADA
794. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju 

ukrepa na področju davčne izvršbe

Na podlagi tretjega odstavka 118. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – 
ZDUOP) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa  

na področju davčne izvršbe

I
V Sklepu o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvrš-

be (Uradni list RS, št. 12/21) se pod I besedilo »do 17. marca 
2021« nadomesti z besedilom »do 18. aprila 2021«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00712-8/2021
Ljubljana, dne 16. marca 2021
EVA 2021-1611-0017

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

795. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju 
ukrepa odloga izvršbe

Na podlagi tretjega odstavka 121. člena v zvezi s četrtim 
odstavkom 1. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč 
pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) je Vlada Republike Slo-
venije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa 

odloga izvršbe

I
V Sklepu o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list 

RS, št. 12/21) se pod I besedilo »do 17. marca 2021« nadome-
sti z besedilom »do 18. aprila 2021«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00720-10/2021
Ljubljana, dne 16. marca 2021
EVA 2021-2030-0024

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
796. Pravilnik o spremembah Pravilnika 

o izvrševanju vzgojnih ukrepov

Na podlagi četrtega odstavka 169. člena in 175. člena Za-
kona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 
96/12 – ZPIZ-2, 109/12, 54/15, 11/18 in 200/20 – ZOOMTVI) 
v zvezi s 33. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – 
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. 
US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in za izvrševanje 
četrtega odstavka 161.a člena in tretjega odstavka 162. člena 
v zvezi z drugim odstavkom 466. člena Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. 
US, 66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – 
odl. US, 191/20 – odl. US in 200/20) ministrica za pravosodje 
v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvrševanju  

vzgojnih ukrepov

1. člen
V Pravilniku o izvrševanju vzgojnih ukrepov (Uradni list 

RS, št. 85/09) se v 1. členu prvi odstavek spremeni, tako da 
se glasi:

»(1) Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje vzgojnih 
ukrepov iz prvega odstavka 74. člena Kazenskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo in 
55/08 – KZ-1; v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik), razen 
vzgojnih ukrepov oddaje v prevzgojni dom in oddaje v vzgojni 
zavod.«.
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V drugem odstavku se besedilo »32/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 102/07 – ZSKZDČEU, 21/08 – odl. US, 
23/08 – ZBPP-B, 65/08 – odl. US, 68/08 in 89/08 – odl. US« 
nadomesti z besedilom »32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US, 65/16 – odl. US, 
66/17 – ORZKP153,154, 22/19, 55/20 – odl. US, 89/20 – odl. 
US, 191/20 – odl. US in 200/20«.

V tretjem odstavku se besedilo »3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 
17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C« nadomesti z besedi-
lom »29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 
– odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. 
US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US«.

2. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi:

»IV. ODDAJA V ZAVOD ZA USPOSABLJANJE«.

3. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvrševanje vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za 

usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) mora potekati 
tako, da omogoča mladoletniku izobraževanje, priučevanje, 
usposabljanje za delo ter športno, ustvarjalno in kulturno udej-
stvovanje.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-74/2021
Ljubljana, dne 9. marca 2021
EVA 2021-2030-0010

Mag. Lilijana Kozlovič 
ministrica

za pravosodje

Soglašam!
Janez Cigler Kralj

minister
za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti

797. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne 
postavke za opravljeno začasno ali občasno 
delo v kmetijstvu

Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izdaja

O D R E D B O
o uskladitvi najnižje bruto urne postavke  

za opravljeno začasno ali občasno  
delo v kmetijstvu

1. člen
Bruto urna postavka izvajalca za opravljeno uro začas-

nega ali občasnega dela v kmetijstvu ne sme biti nižja od 
5,46 eura.

KONČNI DOLOČBI

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno 
ali občasno delo v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/20).

3. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2021.

Št. 007-111/2021
Ljubljana, dne 16. marca 2021
EVA 2021-2330-0040

Dr. Jože Podgoršek
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

798. Odredba o sprejemu študijskega 
programa za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja 
Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije 
v pametnih stavbah

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost 
in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu študijskega programa  

za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja 

Strokovnjak/strokovnjakinja za inštalacije  
v pametnih stavbah

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 182. seji, 
dne 18. 12. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
sprejme Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja Strokovnjak/strokovnjakinja za 
inštalacije v pametnih stavbah.

2. člen
(1) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-

jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave.

(2) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena se začne 
izvajati s študijskim letom 2021/2022.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-22/2021
Ljubljana, dne 8. marca 2021
EVA 2021-3330-0010

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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799. Odredba o sprejemu študijskega programa 
za izpopolnjevanje na področju višjega 
strokovnega izobraževanja Izvajalec/izvajalka 
ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu študijskega programa  

za izpopolnjevanje na področju višjega 
strokovnega izobraževanja Izvajalec/izvajalka 
ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 182. seji, 
dne 18. 12. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport sprejme Študijski program za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja Izvajalec/izvajalka ročne 
limfne drenaže v kozmetiki in velnesu.

2. člen
(1) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-

jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave.

(2) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena se začne 
izvajati s študijskim letom 2021/2022.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-23/2021
Ljubljana, dne 8. marca 2021
EVA 2021-3330-0011

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

800. Odredba o sprejemu študijskega 
programa za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja 
Velnes maser/maserka

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu študijskega programa  

za izpopolnjevanje na področju višjega 
strokovnega izobraževanja  

Velnes maser/maserka

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 182. seji, 
dne 18. 12. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

sprejme Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja Velnes maser/maserka.

2. člen
(1) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-

jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave.

(2) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena se začne 
izvajati s študijskim letom 2021/2022.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-24/2021
Ljubljana, dne 8. marca 2021
EVA 2021-3330-0012

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

801. Odredba o sprejemu študijskega 
programa za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja 
Aromaterapevt/aromaterapevtka 
v velneški dejavnosti

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 
25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu študijskega programa  

za izpopolnjevanje na področju 
višjega strokovnega izobraževanja 
Aromaterapevt/aromaterapevtka  

v velneški dejavnosti

1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 182. seji, 
dne 18. 12. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
sprejme Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja Aromaterapevt/aromaterapev-
tka v velneški dejavnosti.

2. člen
(1) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-

jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave.

(2) Študijski program za izpopolnjevanje na področju viš-
jega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena se začne 
izvajati s študijskim letom 2021/2022.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-25/2021
Ljubljana, dne 8. marca 2021
EVA 2021-3330-0013

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

802. Obvestilo o ukinitvi monografije holekalciferol 
koncentrat, disperzibilen v vodi (0598), 
iz Evropske farmakopeje

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) Javna agencija Republike 
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

O B V E S T I L O
o ukinitvi monografije holekalciferol koncentrat, 

disperzibilen v vodi (0598),  
iz Evropske farmakopeje

I
Monografija holekalciferol koncentrat, disperzibilen v vodi 

(0598), iz Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia) 
se v skladu z “Resolucijo AP-CPH (20) 5”, ki jo je 17. julija 2020 
na predlog Komisije za Evropsko farmakopejo z dne 23. junija 
2020 v Strasbourgu sprejel Svet Evrope, Evropski odbor za 
farmacevtske izdelke in farmacevtsko skrb (CD-P-PH) (Delni 
sporazum), 1. julija 2021 ukine.

II
To obvestilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 0070-104/2020
Ljubljana, dne 4. januarja 2021
EVA 2020-2711-0080

Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

Momir Radulović
direktor
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OBČINE

2. člen
V primeru spremenjenih prostorskih in drugih potreb, 

ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021 ali ob 
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, 
Občinski svet Občine Dravograd soglaša, da se sklepajo 
pravni posli z nepremičninami, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021, 
v skupni vrednosti največ 20 % od vrednosti določene v Načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za 
leto 2021.

3. člen
Skupna 20 % vrednost pravnih poslov z nepremičninami, 

ki niso zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Dravograd v letu 2021, znaša:

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja največ 
43.761,88 EUR (43.761,88 EUR za zemljišča in 0,00 EUR za 
stavbe in poslovne prostore);

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
največ 222.622,66 EUR (36.216,80 EUR za zemljišča in 
186.405,86 EUR za stavbe in poslovne prostore).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0125/2020
Dravograd, dne 25. februarja 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

805. Sklep o ukinitvi 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, št. 61/17) je Občinski svet Občine Dravograd na 15. redni 
seji dne 25. 2. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičnini:
– parc. št. 518/2, k.o. 833 Ojstrica
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalne-

ga pomena postane nepremičnina iz 1. točke tega sklepa last 
Občine Dravograd.

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

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

Št. 478-0013/2021
Dravograd, dne 25. februarja 2021

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

BREŽICE

803. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17 in 175/20) in 19. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Bre-
žice na 16. seji dne 22. 2. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah 

parcelna številka 4668/2 in parcelna številka 6210/2, 
obe k.o. 1301 Krška vas, nepremičninah parcelna števil-
ka 933/55, parcelna številka 933/84 in parcelna številka 
933/86, vse k.o. 1302 Cerklje in nepremičnini parcelna šte-
vilka 733/15 k.o. 1283 Črnc.

2.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 7113-42/2020, 7113-23/2020
Brežice, dne 22. februarja 2021

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

DRAVOGRAD

804. Sklep o določitvi skupne vrednosti 
nepredvidenih pravnih poslov, ki niso 
zajeti v Načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Dravograd za leto 2021

Na podlagi drugega odstavka 27. člena, v povezavi s 
24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v 
nadaljevanju: ZSPDSLS-1) je Občinski svet Občine Dravograd 
na 15. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih 

pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja  
z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd 

za leto 2021

1. člen
Skupna vrednost pravnih poslov, zajetih v načrtu ravnanja 

z nepremičnim premoženjem Občine Dravograd za leto 2021, 
znaša 1.331.922,66 EUR, in sicer:

– na strani pridobivanja nepremičnega premoženja 
218.809,38 EUR (od tega 218.809,38 EUR za zemljišča (Od-
kupi: 42.790,00 EUR, Menjave: 176.019,38 EUR) in 0,00 EUR 
za stavbe in poslovne prostore),

– na strani razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
1.113.113,28 EUR (od tega 181.083,98 EUR za zemljišča in 
932.029,30 EUR za stavbe in poslovne prostore).
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IG

806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 61/17 in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 18. seji dne 10. 3. 
2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parcelna številka 1349/16 k.o. 1712 Zapotok 

(ID 7111596)
– parcelna številka 1481/4 k.o. 1699 Dobravica 

(ID 7089192)
– parcelna številka 1740/10 k.o. 1701 Iška Loka 

(ID 7085665).

2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 

značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0044/2020
Ig, dne 11. marca 2021

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

807. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 1/2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 18. seji dne 11. 3. 
2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 1/2021

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na nepremičnini:
– parcelna številka 406/7 k.o. 1700 Ig (ID 6477070).

2. člen
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti zna-

čaj zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena in 
postane last Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična 
št. 5874769, v deležu 1/1.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0025/2020
Ig, dne 11. marca 2021

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman

KAMNIK

808. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik 
za leto 2021

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – 
odl. US) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 50/15, 20/17 in 61/19) je Občinski svet Občine Kamnik na 
15. seji dne 10. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik  

za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 (Urad-

ni list RS, št. 202/20) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 26.925.773

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 24.180.433

70 DAVČNI PRIHODKI 21.308.063

700 Davki na dohodek in dobiček 18.154.563

703 Davki na premoženje 2.797.500

704 Domači davki na blago in storitve 356.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.872.370

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.995.826

711 Takse in pristojbine 20.000

712 Globe in druge denarne kazni 80.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 77.324

714 Drugi nedavčni prihodki 699.220

72 KAPITALSKI PRIHODKI 388.542

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 542

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 388.000

73 PREJETE DONACIJE 700

730 Prejete donacije iz domačih virov 700
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.129.615
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.442.216
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 687.399

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 226.483
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij in iz drugih držav 226.483

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 42.403.891
40 TEKOČI ODHODKI 20.275.950

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.805.530
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 287.870
402 Izdatki za blago in storitve 4.036.733
403 Plačila domačih obresti 17.385
409 Rezerve 14.128.432

41 TEKOČI TRANSFERI 11.087.069
410 Subvencije 228.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 6.635.131
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 1.090.056
413 Drugi tekoči domači transferi 3.133.382

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.424.649
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.424.649

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 616.223
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki 370.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 246.223

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –15.478.118

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 12.250.335

50 ZADOLŽEVANJE 12.250.335

500 Domače zadolževanje 12.250.335

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 587.040

55 ODPLAČILA DOLGA 587.040

550 Odplačila domačega dolga 587.040

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –3.814.823

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 11.663.295

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 15.478.118

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.814.823

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na 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 spletni strani Občine Kamnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 
12.250.335 € za izgradnjo OŠ Frana Albrehta.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0056/2020
Kamnik, dne 10. marca 2021

Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar

METLIKA

809. Sklep o pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »NBK-1« v Metliki

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 
26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je 
župan Občine Metlika sprejel

S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega 

načrta »NBK-1« v Metliki

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta »NBK-1« v Metliki (v na-
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daljnjem besedilu OPPN) ter potrdijo izhodišča za pripravo 
OPPN.

(2) Pobudnik in naročnik izdelave OPPN je Občina Metli-
ka, izdelovalec pa podjetje Acer Novo mesto d.o.o..

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 22/21) je 
v 118. členu za območje MET-51-OPPN predvidena izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za celoto ali več 
manjših OPPN.

(2) Zaradi pomanjkanja stanovanjskih enot v Občini Metlika, 
predvsem za mlade družine, namerava Občina Metlika v sodelo-
vanju z že znanim investitorjem zgraditi večstanovanjsko stavbo.

3. člen
(območje obravnave)

(1) Območje urejanja obsega del parcele 3999/13, k. o. 
Metlika, v velikosti cca 0,6 ha. Gre za del območja za MET-51-
OPPN (OPPN stanovanjske pozidave za Galo) z namensko 
rabo SSv – urbana večstanovanjska pozidava in CU – osrednja 
območja centralnih dejavnosti, na katerem je v OPN predvide-
na izdelava OPPN.

(2) Za celotno območje MET-51-OPPN, ki obsega 
cca 7 ha (delno CU, delno SSv in delno SSo), so bile izdelane 
okvirne urbanistične rešitve ter rešitve komunalne in prometne 
infrastrukture, za samo območje OPPN pa tudi podrobnejše 
strokovne podlage.

(3) Območje urejanja z OPPN se lahko tekom postopka 
priprave tudi spremeni oziroma razširi, z namenom, da se 
zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ure-
ditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske 
javne infrastrukture.

4. člen
(predmet načrtovanja)

Predmet načrtovanja OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za večstanovanjske objekte in zunanjo 
ureditev stanovanjskega območja, prometno shemo in ostalo 
gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi 
katerih bodo objekti in ureditve prostorsko in funkcionalno po-
vezani v smiselno celoto.

5. člen
(postopek priprave in sprejetja)

OPPN se pripravi v skladu s 118. in 119. členom Zakona 
o urejanju prostora.

6. člen
(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave)

(1) Roki in faze:

Faza Rok izdelave Nosilec
– priprava sklepa o začetku postopka OPPN marec 2021 Občina
– posredovanje sklepa in izhodišč skupaj z vlogo za dodelitev identifikacijske 
številke na MOP

marec 2021 Občina

– poziv MOP, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi mnenj 
nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri postopku CPVO

marec 2021 Občina

– izdelava osnutka OPPN april 2021 Izdelovalec
– pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN maj 2021 Občina
– izdelava dopolnjenega osnutka za javno razgrnitev junij 2021 Izdelovalec
– javna razgrnitev, javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu junij, julij, 2021 Občina
– sprejem stališč do pripomb in predlogov julij, 2021 Občina
– izdelava predloga OPPN avgust, 2021 Izdelovalec
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN september, 2021 Občina
– izdelava usklajenega predloga oktober, 2021 Izdelovalec
– druga obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu oktober, 2021 Občina
– objava odloka v uradnem glasilu oktober, 2021 Občina
– kompletacija sprejetega OPPN november, 2021 Izdelovalec
– arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje MOP november, 2021 Občina

(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično 
pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtova-
nim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
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3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infra-
strukturo, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, 
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

5. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo me-
sto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;

6. Komunala Metlika, d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 
8330 Metlika;

7. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Podbev-
škova ulica 17, 8000 Novo mesto;

8. EVI d.o.o., Kanižarica 42a, 8340 Črnomelj;
9. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
10. Občina Metlika, Oddelek za okolje in prostor – občin-

ske ceste, Mestni trg 24, 8330 Metlika;
11. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, 

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (če bo potrebna CPVO).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je po-

trebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, 
se jih v postopek vključi naknadno.

(3) V času javne razgrnitve je bilo izvedeno posvetovanje 
z nosilci urejanja prostora. Ti so bili seznanjeni s predlogom 
izhodišč in so posredovali svoje usmeritve, ki bodo upoštevane 
ob pripravi OPPN.

8. člen
(načrt vključevanja javnosti)

(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za 
pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen med 
21. 9. 2020 in 6. 10. 2020, dne 30. 9. 2020 pa je bila izvedena 
javna predstavitev predloga izhodišč. Podana pripomba bo 
upoštevana ob pripravi OPPN.

(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena 
tudi z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.

9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Izdelavo OPPN financira Občina Metlika.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletnih straneh Občine Metlika ter začne veljati naslednji 
dan po objavi.

Št. 350-1/2020-48
Metlika, dne 10. marca 2021

Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik

REČICA OB SAVINJI

810. Sklep k ceni in začetku izvajanja storitve 
povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami v Občini Rečica ob Savinji

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 
5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 37. člena 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpa-
dne vode na območju Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 

št. 50/14) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 36/16), na 15. redni seji dne 23. 2. 2021 sprejel

S K L E P
k ceni in začetku izvajanja storitve povezane  

z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 

napravami v Občini Rečica ob Savinji

1. člen
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji potrjuje ceno 

izvajanja javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi na-
pravami v Občini Rečica ob Savinji, v višini 0,5293 EUR/m3 
prodane vode.

Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5 % ni zajet v ceni.

2. člen
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji potrjuje začetek 

izvajanja javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napra-
vami v Občini Rečica ob Savinji, s 1. 9. 2021.

3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021-2
Rečica ob Savinji, dne 23. februarja 2021

Županja
Občine Rečica ob Savinji

Ana Rebernik

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

811. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2021

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
in 94. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list 
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
na 3. redni seji dne 10. 3. 2021 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij  

ob Ščavnici v obdobju april–junij 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v ob-
dobju od 1. aprila do 30. junija 2021 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
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financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2020 (Uradni list RS, št. 101/20; 
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
april–junij 

2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 637.064

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 623.258

70 DAVČNI PRIHODKI 596.183

700 Davki na dohodek in dobiček 571.688

703 Davki na premoženje 7.094

704 Domači davki na blago in storitve 16.615

706 Drugi davki 787

71 NEDAVČNI PRIHODKI 27.075

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 7.645

711 Takse in pristojbine 536

712 Denarne kazni 0

714 Drugi nedavčni prihodki 18.894

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 13.806

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 13.806

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 625.874

40 TEKOČI ODHODKI 248.249

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.334

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 8.192

402 Izdatki za blago in storitve 161.848

403 Plačila domačih obresti 1.800

409 Rezerve 17.800

41 TEKOČI TRANSFERI 298.333

410 Subvencije 4.600

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 165.300

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 33.568

413 Drugi tekoči domači transferi 104.026

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 71.508

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 71.508

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.517

430 Investicijski transferi 0

431 Investicijski transferi fizič. in pravnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki 0

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 924

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –11.190

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojilo 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA 0

VII. ZADOLŽEVANJE 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0

55 ODPLAČILA DOLGA 13.333

550 Odplačila domačega dolga 13.333

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali + –2.143

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –13.333

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –11.190

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 784.468

9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
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so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pra-
vilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

6. člen
(sredstva v obdobju začasnega financiranja občine)
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla-

čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
zadolževati.

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila do 
30. junija 2019 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019.

Št. 410-0001/2021
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. marca 2021

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana

TREBNJE

812. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o enkratnem denarnem prispevku 
za novorojence v Občini Trebnje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – 
popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 
10. 3. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o enkratnem denarnem prispevku  
za novorojence v Občini Trebnje

1. člen
V Odloku o enkratnem denarnem prispevku za novoro-

jence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05 in 52/08) se 
4. člen spremeni tako, da se glasi:

»Občinski svet ob sprejemu proračuna določi višine en-
kratnih denarnih prispevkov s sklepom.

Če sklep iz prejšnjega odstavka za tekoče leto ni uvelja-
vljen do 1. januarja tekočega leta, se za določitev višine enkra-
tnega denarnega prispevka v tekočem letu do uveljavitve skle-
pa za tekoče leto upošteva višina iz sklepa za preteklo leto.«.

2. člen
V 5. členu se črta beseda »predpisanem«.

3. člen
7. člen, se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava nakaže upravičencu z odločbo dode-

ljen znesek enkratnega denarnega prispevka 15. dan v mese-
cu, če je odločba postala pravnomočna do petega dne v tem 
mesecu, oziroma zadnji dan v mesecu, če je odločba postala 
pravnomočna do 20. dne v tem mesecu.«.

4. člen
Priloga1: Obrazec DPN – Vloga za uveljavitev enkratnega 

denarnega prispevka za novorojence v Občini Trebnje se črta.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Postopki dodelitve enkratnega denarnega prispevka, za-

četi pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljav-
nih predpisih.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2021-2
Trebnje, dne 10. marca 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

813. Sklep o določitvi višine enkratnega denarnega 
prispevka za novorojence v Občini Trebnje

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 17. člena 
Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – 
popr.) in 4. člena Odloka o enkratnem denarnem prispevku 
za novorojence v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 44/05 in 
52/08) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 
10. 3. 2021 sprejel
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S K L E P
o določitvi višine enkratnega denarnega 

prispevka za novorojence v Občini Trebnje

1. člen
S tem sklepom se določa višina enkratnega denarnega 

prispevka za novorojence v Občini Trebnje.

2. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka se za novorojen-

ca določi v naslednji višini:
– če je novorojenec prvi otrok, v višini 156,00 EUR;
– če je novorojenec drugi otrok, v višini 208,00 EUR;
– če je novorojenec tretji ali vsak naslednji otrok, v višini 

312,00 EUR.

3. člen
Ta sklep se uporablja v postopkih dodelitve enkratnega 

denarnega prispevka za novorojence, ki se začnejo od njegove 
uveljavitve do 31. decembra 2022.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2021-2
Trebnje, dne 10. marca 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic

814. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, 
kjer se plačuje parkirnina ali se parkira 
z dovoljenjem za parkiranje

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), 8. in 
17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 
65/14 – popr.) ter tretjega odstavka 4. člena in petega odstavka 
8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 81/19) je Občinski svet Občine Trebnje na 
15. redni seji dne 10. marca 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi javnih parkirnih površin,  

kjer se plačuje parkirnina ali se parkira  
z dovoljenjem za parkiranje

1. člen
S tem sklepom se določa:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali se 

parkira z dovoljenjem za parkiranje iz 8. člena Odloka o ureditvi 
mirujočega prometa v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19; 
v nadaljevanju: odlok),

– čas, v katerem se plačuje parkirnina ali se parkira z 
dovoljenjem za parkiranje iz 8. člena odloka (v nadaljevanju: 
dovoljenje za parkiranje), in

– višina parkirnine in takse za dovoljenje za parkiranje.

2. člen
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina ali 

se parkira z dovoljenjem za parkiranje, so:
– na Golievem trgu v Trebnjem (v nadaljevanju: P1, P2 

in P3);

– na Cankarjevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P4);
– na Gubčevi cesti v Trebnjem (v nadaljevanju: P5);
– na Jurčičevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P6);
– na Kidričevi ulici v Trebnjem (v nadaljevanju: P7).
(2) Javne parkirne površine iz prejšnjega odstavka so 

označene v Prilogi 1: Grafični prikaz javnih parkirnih površin, 
kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parki-
ranje, ki je sestavni del tega sklepa.

(3) Če je tako določeno s prometno signalizacijo, se lahko 
na javnih parkirnih površinah P4 in P7 parkira le z dovoljenjem 
za parkiranje.

3. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah iz prejšnjega člena se od 

ponedeljka do petka od 7. ure do 17. ure plačuje parkirnina. Ne 
glede na prejšnji stavek se parkirnina ne plačuje, če gre za pra-
znik ali dela prost dan v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, 
ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji.

(2) Višina parkirnine znaša 1,00 EUR za prvo uro parkira-
nja in 0,50 EUR za vsako naslednjo uro.

(3) Najmanjša možna časovna enota za plačilo parkirnine 
je ena ura. Parkirnina se plača za vsako začeto uro. Enako velja 
tudi v primeru, ko je do konca časa, v katerem je obveznost pla-
čila parkirnine po prvem odstavku tega člena, manj kot ena ura.

(4) Župan lahko izda sklep o začasni ukinitvi plačevanja 
parkirnine na posamezni javni parkirni površini iz prejšnjega 
člena, če gre za podporo dogodku v javnem interesu. Sklep se 
objavi na krajevno običajen način.

4. člen
(1) Ne glede na plačilo parkirnine se lahko na javnih 

parkirnih površinah iz 2. člena tega sklepa v času iz prvega od-
stavka prejšnjega člena, v katerem se sicer plačuje parkirnina, 
parkira tudi z dovoljenjem za parkiranje.

(2) Dovoljenje za parkiranje izda pristojni organ na podlagi 
vloge upravičenca.

(3) Pristojni organ izdaja štiri vrste dovoljenj za parkiranje, 
in sicer:

– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parki-
ranje na javnih parkirnih površinah P1, P2 in P3;

– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča par-
kiranje na javni parkirni površini P4;

– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča par-
kiranje na javnih parkirnih površinah P5 in P6;

– dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča par-
kiranje na javni parkirni površini P7.

(4) Dovoljenja za parkiranje iz prejšnjega odstavka so 
lahko letna, polletna ali mesečna.

(5) Za vsako vrsto dovoljenja za parkiranje iz tretjega 
odstavka tega člena se plača posebno takso. Taksa za posa-
mezno letno dovoljenje za parkiranje znaša 150,00 EUR, za 
polletno 80,00 EUR in za mesečno 20,00 EUR.

(6) Dovoljenje za parkiranje je vezano na registrsko ozna-
ko vozila in je neprenosljivo.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek, v primeru spremembe 
registrske oznake vozila ali zamenjave vozila s strani upravi-
čenca posameznega dovoljenja za parkiranje pred potekom 
njegove veljavnosti, pristojni organ upravičencu na podlagi 
njegove vloge izda novo dovoljenje za parkiranje, s katerim 
nadomesti prejšnjega. Novo dovoljenje za parkiranje začne 
veljati pod odložnim pogojem predložitve parkirne dovolilnice, 
izdane na podlagi prejšnjega dovoljenja za parkiranje, pristoj-
nemu organu.

(8) V primeru izgube, uničenja ali kraje parkirne dovolil-
nice, mora upravičenec o tem v roku treh dni od nastanka do-
godka obvestiti pristojni organ, da prekliče veljavnost parkirne 
dovolilnice.

(9) Če se vzpostavijo pogoji, je lahko parkirna dovolilnica 
tudi elektronska. Za elektronske parkirne dovolilnice se drugi 
stavek sedmega odstavka in osmi odstavek tega člena ne 
uporabljata.
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5. člen
Ne glede na plačilo parkirnine ali dovoljenje za parkiranje 

in če so posamezne javne parkirne površine iz 2. člena tega 
sklepa ali njihovi deli določeni izključno za parkiranje vozil iz 
prvega odstavka 7. člena odloka, se na teh javnih parkirnih 
površinah ali njihovih delih ta vozila parkira z dovoljenjem za 
parkiranje iz 7. člena odloka, za katerega se taksa ne plača.

6. člen
Občina Trebnje opravlja naslednjo dejavnost po Stan-

dardni klasifikaciji dejavnosti, ki je Priloga I Uredbe o standar-
dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08): 
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem pro-
metu.

7. člen
Parkirnine in takse za dovoljenja za parkiranje so prihodek 

proračuna Občine Trebnje.

8. člen
(1) V prehodnem obdobju, ki traja do 31. avgusta 2023, 

znaša višina parkirnine iz drugega odstavka 3. člena tega skle-
pa za prvo uro parkiranja 0,70 EUR.

(2) V prehodnem obdobju, ki traja do 31. avgusta 2023, 
znaša višina takse za letno dovoljenje za parkiranje, ki upra-
vičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P4, za 
upravičence, ki imajo stalno ali začasno prebivališče prijavljeno 
v večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici 
v Trebnjem, 70,00 EUR.

(3) Število izdanih dovoljenj za parkiranje iz prejšnjega 
odstavka ne sme presegati 120 % števila parkirnih prostorov 
na javni parkirni površini P4. Vloge za izdajo dovoljenj za par-
kiranje se obravnavajo po vrstnem redu njihovega prejema.

(4) V prehodnem obdobju, ki traja do 31. avgusta 2023, 
znaša višina takse za letno dovoljenje za parkiranje, ki upra-
vičencu omogoča parkiranje na javni parkirni površini P7, 
70,00 EUR.

9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 
2021.

Št. 007-3/2021-10
Trebnje, dne 11. marca 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic



Stran 2546 / Št. 38 / 16. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije
    PR

IL
O

G
A

 1
: G

ra
fič

ni
 p

rik
az

 ja
vn

ih
 p

ar
ki

rn
ih

 p
ov

rš
in

, k
je

r s
e 

pl
ač

uj
e 

pa
rk

irn
in

a 
al

i s
e 

pa
rk

ira
 z

 d
ov

ol
je

nj
em

 z
a 

pa
rk

ira
nj

e 
 

 

 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 16. 3. 2021 / Stran 2547 

VIDEM

815. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem 
partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva za energetsko prenovo 
objektov Občine Videm in Občine Podlehnik

Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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), 11. člena, 36. člena, 37. člena in 40. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 
16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/2016, 45/2017, 10/2019) in 15. člena Statuta 
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 21/2017) sta Občinski svet Občine Videm na 
15. redni seji dne 9. 2. 2021 in Občinski svet Občine Podlehnik 
na 12. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejela

O D L O K
o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem 

partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega 
pogodbeništva za energetsko prenovo objektov 

Občine Videm in Občine Podlehnik

1. člen
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta 

energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov 
Občine Videm in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 107/20) 
se razveljavi.

2. člen
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah 

koncedentkah in se v petnajstih dneh po sprejemu odloka na 
seji tistega občinskega sveta, ki je o njem zadnji odločal, skupaj 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 360-4/2020-131
Videm pri Ptuju, dne 9. februarja 2021

Župan
Občine Videm

Branko Marinič

Št. 360-1/2020
Podlehnik, dne 25. februarja 2021

Župan
Občine Podlehnik

mag. Sebastian Toplak
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partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega po-
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794. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa 
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