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Odlok o določitvi takse za obravnavanje
zasebnih pobud za spremembo namenske
rabe prostora v Občinskem prostorskem
načrtu Občine Dobrna

Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine
Dobrna na 16. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora
v Občinskem prostorskem načrtu
Občine Dobrna
1. člen
(vsebina odloka)
Odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih
potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za
spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem
prostorskem načrtu Občine Dobrna (v nadaljevanju: OPN),
katero plačajo vlagatelji pobud.
2. člen
(višina takse)
(1) Pobuda po tem odloku je eno prostorsko zaokroženo
celovito območje, ki lahko obsega več zemljiških parcel, nanaša pa se na en namen.
(2) Pobuda v tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo na
obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo
bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške
prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka.
(3) Višina takse za posamezno pobudo:
– za spremembo osnovne namenske rabe znaša
250,00 EUR;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora
znaša 150,00 EUR.
(4) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne
plača.
(5) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih
pisnih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN

ali odpravo pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plača. Taksa
se ne plača tudi za pobude za spremembo namenske rabe
iz kmetijskih ali gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča, katera
so že imela status stavbnih zemljišč na podlagi Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – Prostorski
plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 67/04,
z dne 18. 6. 2004).
3. člen
(način plačila stroškov)
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Taksna obveznost nastane takrat, ko je prejeta pobuda
za spremembo namenske rabe.
(3) Taksa se plača na račun Občine Dobrna.
(4) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske
rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili
urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi
režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s
komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2018-42(1)
Dobrna, dne 30. marca 2021
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dobrna

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski
svet Občine Dobrna na 16. seji dne 30. 3. 2021 sprejel
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ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrna
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

(1) Lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselij v občini
med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste
enake ali višje kategorije.
(2) Javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Lokalne ceste (LC) so:

Konec
odseka

Potek odseka

1
2
3
4

450021
450031
450041
450081

4
429
429
4

Vinska Gora–Prelska–Lokovina
Potočnik–Prelska
Dobrna–Janškovo selo–Vinska Gora
Paka–Loke–Ramšak–Dobrna

429
450021
450021
464161

5

450091

4

Paka–Paški Kozjak–Gornji Dolič

431

460011
464161
693
464121
429
490451

Trebuhinja–Krištaje
Krištaje–Paški Kozjak (Pl. d.)
Socka–Vrba–Zavrh
Vrba–krak
Dobrna–Hud. graben–Krištaje
Hramše–Pristova

464161
450091
464161
964951
460022
429
SKUPAJ:

6
460021
7
460022
8
464121
9
464122
10 464161
11 490463
V…vsa vozila

4. člen

Javne poti (JP) so:
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Številka
odseka
964611
964612
964681
964682
964683
964684
964691
964692
964711
964712
964713
964731
964732
964751
964761
964771
964772
964791
964792
964811
964821
964822
964841
964851
964852
964861
964862

Začetek
odseka
464161
964611
464161
964681
964682
964681
964681
964691
450091
964711
964711
450081
964731
450041
429
464161
964771
429
964791
464161
429
450021
965671
429
964851
964851
964851

Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
947
V
2.534 – Velenje
393
V
1.540 – Velenje
2.423
V
4.676 – Velenje
5.486
V
5.252 – Velenje
8.733 – Mislinja,
1.314
V
6.264 – Velenje
3.275
V
5.425 – Vitanje
1.270
V
2.685
V
1.132 – Vojnik
27
V
11.744
V
428
V
1.250 – Žalec
29.992 m

Potek odseka
Memon–Kolar
Memon–Horjak
Dobrna–Vrba
Sv. Miklavž–Fižolek
Božnik–Črep
Šibanc–Štraus–Doler
Vrba–kapela–Čelan
Ožetač–Brezovnik
Strmec–Kačnik–PD Velenje
Strmec nad Dobrno
Paški Kozjak–Strgar
Habe–Jurk
Jurk–Fridek
Pod gradom–Videc–Srebotno
Vila Pušker–Junke
Dobrna–Štepihar–Krulec–Žerjav
Klanc–Miheljak
Dobrna–Vila Zora–Oprčkal
Uprava–Klanc
Kamnik–kmetija Sp. Marčič
Dobrna–Pann–Kanižar
Pann–Čmaje–Štravs
Lokovina–zdravilišče
Dobrna–Vinska Gorica
Vinska Gorica–odcep
Vinska Gorica–HŠ 14
Vinska Gorica–Senič

Konec
odseka
HŠ 34
464161
HŠ 18
HŠ 15
HŠ 16
HŠ 12a
464121
HŠ 11
964712
464161
HŠ 19f
HŠ 4
964711
450021
429
464161
HŠ 82
965651
964791
HŠ 12
HŠ 20a
HŠ 20
965641
429
HŠ 10a
HŠ 14
HŠ 26

Dolžina
Namen
odseka
uporabe
v občini [m]
179
V
137
V
1.261
V
508
V
386
V
117
V
570
V
222
V
2.083
V
1.324
V
459
V
203
V
1.122
V
612
V
493
V
1.546
V
340
V
1.120
V
627
V
1.839
V
782
V
442
V
1.059
V
1.186
V
202
V
226
V
913
V

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Številka
odseka

28 964863
29 964871
30 964891
31 964892
32 964893
33 964921
34 964941
35 964942
36 964951
37 964952
38 964953
39 964954
40 964971
41 965531
42 965532
43 965551
44 965552
45 965601
46 965602
47 965603
48 965604
49 965605
50 965611
51 965631
52 965632
53 965641
54 965651
55 965661
56 965671
57 965751
58 965752
59 965753
V…vsa vozila

Začetek
odseka
964862
429
429
450041
964891
429
464161
964941
464121
964951
964951
964951
429
965541
965531
464121
464121
464161
965601
464121
964951
464161
965651
450081
450081
429
965641
464161
450041
965641
965751
965751

Št.

Potek odseka
Vinska Gorica–Uršjek–Galočnik
Vinska Gorica–Lukež
Dobrna–naselje
Novi Grad–pokopališče
Pokopališče–Volavec
Koren–Blazinšek
Dobrna–Mogu
Žerjav–Voršnik
Brdce nad Dobrno
Flis–Osetič
Marošek–Šumej–črna kuhinja
Urlčjek–Firer–Mrzidela
Center Dobrne
Čreškova–Zavrh
Zavrh nad Dobrno–krak
Blažič–HŠ 28
Blažič–HŠ 49
Graščina Gutenek–Zavrh
Gutenek–Golouh
Zavrh–Orlčnik
Žerjav–Mešl–rezervoar
Lužar–Kamenik–Doler
Štimulakova kapela–Kolar
Klanc–Gutenek–Rošer
Klanc–Gutenek–Stanenčan
Dobrna–Žeblarjeva kapela
Švent–Oprčkal–Golčar
Čerenak
Cesta za Loko
Švent–Pihler–Polenek–Žebl. k.
Pihler–Brusl
Skutnik–Repas
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Dolžina
Preostala dolžina
Namen
odseka
odseka v sosednji
uporabe
v občini [m]
občini [m]
HŠ 22
803
V
HŠ 32
405
V
429
511
V
pokopališče
343
V
HŠ 3
192
V
HŠ 19
429
V
HŠ 40
302
V
HŠ 45
112
V
460021
6.403
V
HŠ 17
201
V
HŠ 4
183
V
gozdna
1.204
V
964851
185
V
964951
1.130
V
847 – Vojnik
964951
15
V
HŠ 28
305
V
HŠ 49
506
V
HŠ 6
245
V
HŠ 3b
240
V
HŠ 16
427
V
HŠ 30
164
V
HŠ 1
263
V
450081
463
V
HŠ 52a
506
V
HŠ 81a
452
V
450081
1.850
V
450081
1.211
V
HŠ 13
201
V
HŠ 6
2.965
V
450081
1.826
V
HŠ 35
283
V
HŠ 22
266
V
SKUPAJ:
44.549 m
Konec
odseka

1143.

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes–-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2021-113 (507), z dne
17. 3. 2021.

Občinski svet Občine Dobrna je na podlagi 115., 119.
in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 55/17) na 16. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dobrna (Uradni list
RS, št. 27/10, 22/13, 39/15).

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Dobrna

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0016/2019-88(1)
Dobrna, dne 30. marca 2021
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Dobrna

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Dobrna (Uradni list SRS,
št. 37/83, Uradni list RS, št. 17/92, 75/96, 57/04, 130/04,
22/10), v nadaljevanju ZN, se dopolni po projektu, ki ga je pod
številko 198-2020 izdelalo projektantsko podjetje Urbanisti,
Gorazd Furman Oman s.p.. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na razširitev enote urejanja EU/C na zemljišča s parc.
št. 1580/1, 1580/4, del 1581/2 in del 1581/6 – k.o. Dobrna,
kamor se dodatno umešča še en enak večstanovanjski objekt
ter na spremembo pogojev za projektiranje in gradnjo znotraj
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celotne EU/C, ki poleg teh zemljišč zajema še zemljišča s parc.
št. 1579/8, 1579/9, 1579/10, 1583/1, 1583/2, 1995/1 in 1995/2,
vse k.o. Dobrna. Za predviden dodaten večstanovanjski objekt
se uredijo priključki na obstoječo komunalno, prometno in
energetsko infrastrukturo. Spremembe in dopolnitve ZN se
nanašajo na tekstualni del odloka ZN Dobrna, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 22/10.
Projekt iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega odloka
in je na vpogled pri pristojnih službah Občine Dobrna. Sestavni
del tega odloka so tudi naslednji grafični načrti:
– GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela občinskega prostorskega plana Občine Dobrna''
– GRAFIČNI NAČRT 2: ''Izsek iz ZN Dobrna''
– GRAFIČNI NAČRT 3: ''Območje sprememb in dopolnitev ZN z obstoječim parcelnim stanjem''
– GRAFIČNI NAČRT 4: ''Prikaz vplivov in povezav s
sosednjimi območji''
– GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zazidalna situacija''
– GRAFIČNI NAČRT 6: ''Zasnova gospodarske infrastrukture''
– GRAFIČNI NAČRT 7: ''Načrt parcelacije''
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– Hidrološko-hidravlični elaborat (Hidrosvet, d.o.o.,
št. proj. 129/20, september 2020)
– IDP Ureditev električnih vodov na območju ZN Dobrna
(Elektro Celje d.d., št. proj. 147/20, julij 2020)
2. člen
V 3. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek,
ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema zemljišča
s parc. št. 1580/1, 1580/4, del 1581/2, del 1581/6, 1583/1,
1583/2, 1995/1 in 1995/2 – k.o. Dobrna.«.
3. člen
V 3. členu se na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega 3.485 m2.«.
4. člen
V 4. členu se zadnji trije stavki na koncu prvega odstavka
nadomestijo z naslednjim besedilom, ki glasi:
»Nadalje je na tem območju znotraj EU/C predvidena
gradnja dveh večstanovanjskih stavb.«.
5. člen
V 5. členu se drugi stavek prvega (1) odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Južno in vzhodno od stavbe občine ter zahodno od vodotoka Topličica je predvidena gradnja dveh večstanovanjskih
objektov, ki se prometno napajata neposredno iz regionalne
ceste na severu, mirujoči promet se uredi neposredno ob
objektih.«.
6. člen
V 6. členu se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
»EU/C – večstanovanjska objekta (zajema območje med
občinsko stavbo ter večstanovanjskim objektom na zahodu,
lokalno cesto na severu, potokom Topličica na vzhod in individualno hišo na jugu) – predvidena je gradnja dveh večstanovanjskih objektov s potrebnimi parkirnimi mesti.«.
7. člen
V 7. členu se točka '3.1. Stavbe' znotraj poglavja (3) enota
urejanja EU/C spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljena je gradnja dveh večstanovanjskih stavb. Pred
gradnjo stavb je obvezna odstranitev obstoječih stavb. Stavbi
sta lahko tlorisnih dimenzij do največ 12.00 x 32.00 metrov.
Izven predpisanih maksimalnih gabaritov stavbe je dovoljena
gradnja balkonov in lož ter umestitev in ograditve atrijev v
pritličju znotraj parcele namenjene gradnji, pri čemer je pre-
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povedana gradnja znotraj priobalnega pasu. Etažnost stavb
je lahko do pritličje + 2 nadstropji + izgotovljeno podstrešje,
pod pogojem, da višina slemen ne preseže višine slemen
obstoječe blokovske pozidave vzhodno od lokacije načrtovane
pozidave. Strehi novogradenj naj bosta simetrični dvokapnici
z naklonom strešin minimalno 35°, z glavno smerjo slemena
vzporedno z daljšo stranico. Kritina naj bo tradicionalni neglazirani opečno rdeč bobrovec. Na strehah je sprejemljiva
izvedba večjih ali manjših steklenih površin, vertikalnih pasov
ali ploskev, pravokotnih oblik, ki bodo med seboj dimenzijsko
ter kompozicijsko skladno oblikovane. Strešne odprtine naj se
umestijo v fasadne okenske ali med-okenske osi. Zastreti jih je
potrebno z opečno rdečimi lamelami. Namestitev fotovoltaičnih
elementov (fotonapetostnih modulov, solarnih kolektorjev ipd.)
na strešne površine objektov ni sprejemljiva. Kote terena in
manipulacijskih površin ob objektih ni dopustno nadvišati nad
koto sosednjih zemljišč.
Pri oblikovanju fasad in stavbnega ovoja naj se upošteva
stavbna tipika tega prostora.
Večkotni izzidki in stolpiči niso sprejemljivi. Fasade naj
izražajo tipiko stavbarstva tega prostora. Finalna obdelava fasadnih površin naj bo izvedena s klasičnim zglajenim zidarskim
ometom ali zaključnim slojem in barvana v enobarven, ubito
bel barvni ton. Vzorčaste večbarvne fasade, razni poudarki
v drugih barvnih tonih ali fasade tonirane v živih, nenaravnih
barvnih tonih s kulturnovarstvenega vidika niso sprejemljive.
Možne pa so sodobne kombinacije fasad kot reminiscenca na
tradicionalno arhitekturo, npr. s pokončnimi lesenimi oblogami v
naravni patini lesa ali z večjimi vertikalno členjenimi steklenimi
površinami.
Stavba se lahko poleg 1122 tri- in večstanovanjske stavbe
(v skladu s tehničnimi smernicami TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov Uredbe o razvrščanju objektov, Uradni list RS,
št. 37/18) nameni tudi za 1211 hotelske in podobne gostinske
stavbe, 1220 poslovne in upravne stavbe ter 1230 trgovske
stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti.«.
8. člen
V 7. členu se na koncu točke '3.2. Zunanja ureditev' znotraj poglavja (3) enota urejanja EU/C doda naslednje besedilo:
»Vzdolž severnega roba obravnavanega območja naj se
ob cesti zasadi drevored listopadnih dreves, značilnih za ta
prostor, kot npr. lipa Tilia cordata »Greenspire«. Kot to predvideva zazidalna situacija, se drevoredne poteze zasadi tudi na
južnem robu območja ter za ozelenjevanje parkirišč in okolice
stavb. Predvidena drevesa nove parkovne ureditve morajo
biti od osi javnega vodovoda in javne kanalizacije oddaljena
najmanj 3 metre.«.
9. člen
V 7. členu se na koncu točke '3.3. Pogoji za postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov' znotraj poglavja (3) enota
urejanja EU/C doda naslednje besedilo:
»Dovoljena je ograditev atrijev, in sicer na način, da se
znotraj ograditve ne nahaja javni vodovod ali javna kanalizacija,
hkrati pa mora biti ograja od njiju oddaljena najmanj 1,5 metra.
Dovoljena je postavitev kioska.«.
10. člen
V 8. členu se poglavje dve (2) nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Parkirne površine bodo na novo urejene na lokaciji pred
Gostilno Lovec, in sicer kot vzdolžno parkiranje (7 PM), za in ob
občinski stavbi ter pri vrtcu (14 PM). Znotraj EU/2 je potrebno
za vsako stanovanje zagotoviti po najmanj 1 PM na stanovanje. Za zaposlene in obiskovalce poslovnih prostorov se lahko
namenijo javna parkirna mesta v naselju Dobrna.«.
11. člen
V 9. členu se na koncu doda peti odstavek, ki se glasi:
»Znotraj EU/C potekata obstoječa NN 1 kV podzemna
elektro energetska voda, izvod I08: Timpran in izvod I09: Pe-

Uradni list Republike Slovenije
karna, Kiosk, KRS Dobrna Pošta. Oba NN izvoda se napajata
iz TP Dobrna Center. Oba NN izvoda potekata v obstoječi
elektro kabelski kanalizaciji in sta razlog za omejitveni faktor
v smislu varovalnega pasu, kateri znaša minimalno 1,0 m od
osi kablovodov v obeh smereh. Ker je v trasi obstoječih NN
kablov predvidena gradnja večstanovanjskega objekta in zaradi potrebe po večjih odjemnih močeh na odjemnih mestih za
predvidena objekta, se iz TP Dobrna Center predvidijo novi NN
kabli za napajanje predvidenih večstanovanjskih objektov in
kioska. Investitor bo za vsak predviden večstanovanjski objekt
imel eno odjemno mesto za predvideno odjemno moč 94 kW,
skupno 188 kW. Za kiosk se predvidi enaka odjemna moč, kot
je v obstoječem stanju (6 kW). S predvideno gradnjo se ne
posega v varovalni pas obstoječih SN 20 kV kablovodov. Odmik predvidenih objektov od obstoječih SN kablovodov znaša
1,70 m, kar je več od minimalnega predpisanega odmika 1 m.
Odmik debla dreves, grmičevja, žive meje in podobno mora biti
v minimalni oddaljenosti 2,5 metra od trase nizkonapetostnega električnega kabla s tem, da je potrebno električne kable
položiti v mapitel cev premera 160 mm. Cev mora biti glede
na os drevesa oziroma na vsako stran osi tako dolga, kot se
predvideva razrast koreninskega sistema drevesa.
Pred priključitvijo predvidenega NN kabla za napajanje
predvidenih objektov, je potrebno v TP Dobrna Center dograditi
NN stikalni blok, kar stori Elektro Celje, d.d., na lastne stroške.
V TP Dobrna Center se po izgradnji ustrezno označijo NN
izvodi. V primeru dviga nivelete terena je potrebno nadvišati
obstoječe elektro kabelske jaške. Nižanje nivelete terena v
varovalnem pasu NN kablov ni dovoljeno. Pri vseh nadaljnjih
fazah projektiranja je potrebno upoštevati projekt ''IDP Ureditev
električnih vodov na območju ZN Dobrna (Elektro Celje d.d.,
št. proj. 147/20, julij 2020)«.
12. člen
(1) V 10. členu se na koncu poglavja (1) doda besedilo,
ki se glasi:
»Za potrebe novih objektov je predvidena nova kabelska
kanalizacija, ki se priključi na obstoječe TK omrežje v upravljanju Telekom Slovenije d.d.. Glede na pozidavo oziroma
prometno ter komunalno ureditev je potrebno obstoječe trase
TK omrežja ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod
nadzorom in navodilih predstavnika upravljavca.«.
(2) V 10. členu se na koncu doda četrti odstavek, ki se
glasi:
»Na obravnavanem območju je umeščeno omrežje KKS v
lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Za potrebe novih objektov
je predvidena nova kabelska kanalizacija, ki se priključi na
obstoječe omrežje. Investitor je dolžan v območju gradbenih
posegov, kjer je umeščen KKS kabel, izvajati zaščitne ukrepe
za varovanje in zaščito KKS naprav. Na mestih kjer bo KKS
omrežje oviralo gradnjo objekta, komunalnih priključkov ali
dovoza, je potrebna zaščita s cevjo in položitev rezervnih cevi.
Priključitev novih objektov na KKS je možna v sodelovanju s
predstavnikom Telemach. Projekt TK priključka na javno TK
omrežje se izdela v fazi izdelave DGD dokumentacije in mora
biti usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.«.
13. člen
V 11. členu se na koncu doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Znotraj EU/C je predvidena prestavitev javne kanalizacije, ki mora segati izven območja varovalnih pasov, ki znašajo 3 metre od osi, pri čemer je potrebno upoštevati najbolj
izpostavljene dele objektov, tudi balkon in ložo. Komunalne
odpadne vode iz objekta na severni strani EU/C se speljejo v
javni fekalni kanal preko prestavljenega revizijskega jaška št. 3
s priključitvijo nad temenom cevi javnega kanala. Komunalne
odpadne vode iz objekta na južni strani območja se speljejo v
javni fekalni kanal preko revizijskega jaška št. 1 s priključitvijo
nad temenom cevi javnega kanala. Meteorne vode se preko
vodnih zadrževalnikov speljejo v javno meteorno kanalizacijo.«.
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14. člen
V 12. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
»Znotraj EU/C je predvidena prestavitev vodovoda, ki
mora segati izven območja varovalnih pasov, ki za javni vodovod znaša 3 metre, za vodovodni priključek pa 2 metra od
osi, pri čemer je potrebno upoštevati najbolj izpostavljene dele
objektov, tudi balkon in ložo. Oskrba posameznega objekta z
vodo je možna iz javnega vodovoda NL DN/ID 100 mm. Za
vsak objekt posebej je potrebno zagotoviti 1,74 litra pitne vode
na sekundo. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da
je rešeno odvajanje odpadnih voda. V primeru večje potrebe po
odvzemu vode kot ga zagotavlja obstoječ javni vodovod, je potrebno obstoječ javni vodovod povečati na ustrezno dimenzijo
na stroške investitorja. V objektih mora imeti vsako stanovanje
svoj vodomer, preko katerega se bo merila in obračunala poraba vode (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
stanovanjskih stavb in stanovanj – Uradni list RS, št. 1/11,
Uredba o oskrbi s pitno vodo – Uradni list RS, št. 88/12). Vodomeri morajo biti vgrajeni zunaj stanovanj na mestu, dostopnem
pooblaščenim osebam.«.
15. člen
V 22. členu se obstoječe besedilo zamenja z naslednjim:
»Pri pripravi prostorskega akta so v skladu s predpisi
s področja požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski,
gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov
in z odmiki med njimi in odmiki objektov od parcelnih mej so
ustvarjeni pogoji za požarno ločitev objektov, zagotovljeni so
pogoji za omejevanja širjenja ognja ob požaru ter pogoji za
varen umik ljudi in premoženja. Urejeni so dovozi, dostopi ter
delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z
vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno
upoštevati predpise s področja graditve objektov in s področja
požarne varnosti.«.
16. člen
V 27. členu se na koncu doda naslednje besedilo:
»Za potrebe sprememb in dopolnitev ZN za EU/C je bil za
zagotavljanje poplavne varnosti izdelan Hidrološko-hidravlični
elaborat (Hidrosvet, d.o.o., št. proj. 129/20, september 2020),
ki je priloga tega odloka. Na podlagi rezultatov hidravličnega
modela in izrisanih poplavnih kart je razvidno, da je obravnavano območje v obstoječem stanju delno poplavno ogroženo
samo pri Q500. Iz poplavnih kart je razvidno, da je območje
večinoma v dosegu preostale poplavne nevarnosti oziroma
izven vseh razredov poplavne nevarnosti. Zaradi predvidenih
posegov ni pričakovati poslabšanja vodnega režima dolvodno
ali gorvodno.«.
17. člen
V 29. členu se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Za enoto urejanja EU/C sta določeni dve parceli namenjeni gradnji, in sicer za vsak večstanovanjski objekt po ena.
Končna oblika in velikost mora zajemati eno ali več zemljiških
parcel ali njihovih delov, na katerem je predviden objekt in na
katerem je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.«.
KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2020-68(1)
Dobrna, dne 30. marca 2021
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport
in kulturo Dobrna

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg
in 82/20), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11,
111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine
Dobrna na 16. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
za turizem, šport in kulturo Dobrna
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in kulturo Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 18/09) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
(1) V prvi odstavek 8. člena odloka se smiselno umestijo
naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– N 79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj,
– N 79.110 – Dejavnost potovalnih agencij,
– N 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti.
(2) V prvem odstavku 8. člena odloka se dejavnost s številko – I /63.300 dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, črta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0001/2009-27(6)
Dobrna, dne 30. marca 2021
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl

1145.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj
podjetništva in gospodarstva v Občini Dobrna

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17)
je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji dne 30. 3.
2021 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva
in gospodarstva v Občini Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence,
ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stro-

Uradni list Republike Slovenije
ške, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za
spodbujanje razvoja podjetništva in malega gospodarstva v
Občini Dobrna (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem
in namenom vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za
potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja oziroma
enote malega gospodarstva v vseh fazah njihovega razvoja,
povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij ali enot malega gospodarstva, spodbujanje njihovega razvoja ter ustvarjanje novih delovnih mest.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
(1) Sredstva za ukrepe iz tega pravilnika se zagotovijo v
proračunu Občine Dobrna.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo v skladu z
Uredbo Komisije EU št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU št. L 352, 24. 12. 2013), spremenjena z
Uredbo Komisije EU (št. 2020/972 z dne 2. julija 2020) in Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij ali subvencij.

men:

4. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.
2. »podjetje« je vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko
dejavnost (tj. vsaka dejavnost ponujanja dobrin in storitev na
trgu proti plačilu, ki pokriva vsaj stroške).
3. »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega
odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo
za enotno podjetje.
4. »upravičeni stroški« so stroški, za katere se lahko
dodeljuje pomoč.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so
– samostojni podjetniki posamezniki, mikro in mala podjetja, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20
– ZIntPK-C in 18/21).
(2) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so pravne ali fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost; to je
dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička,
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dohodka, ali če z opravljanjem te dejavnosti subjekt konkurira
na trgu z drugimi subjekti.
(3) Za upravičence iz prejšnjega odstavka se štejejo vsi
subjekti, ki izvajajo ukrepe iz tega pravilnika tako, da imajo ti
neposredne učinke v Občini Dobrna, kar se podrobneje določi
v javnem razpisu.
(4) Z javnim razpisom se lahko za posamezne razpisane
ukrepe natančneje določijo ali omejijo upravičenci do pomoči
»de minimis«.
(5) Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali EU (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
(9) Pomoč ni namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora
v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(10) Občina kot dajalec pomoči bo od upravičenca pred
dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške

6. člen
(kumulacija de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013))
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR).

in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«
ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih.
(11) Upravičenec mora k vlogi predložiti tudi:
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja,
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo drugega odstavka tega člena pravilnika.
(12) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
(13) Občina bo evidence o individualni pomoči de minimis hranila še 10 let od datuma dodelitve pomoči upravičencem.

7. člen
(ostale določbe de minimis pomoči (Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013))
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih,
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za
pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(3) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(4) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki nima poravnanih
vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki redno ne izplačuje plač in socialnih prispevkov.
(6) Do pomoči ni upravičen prejemnik, ki je davčni dolžnik.
(7) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(8) Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne
sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih

8. člen
(osnovni pogoji)
(1) Pomoč po tem pravilniku se lahko dodeli upravičencem s sedežem na območju Občine Dobrna.
(2) Pomoč iz občinskega proračuna se za isti namen
dodeljuje le enkrat.
(3) Isti upravičeni stroški se iz katerega koli proračuna v
nobenih okoliščinah ne financirajo dvakrat. Če občina ugotovi,
da je izbrani prijavitelj (upravičenec) prejel sredstva za upravičene stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa
so mu bila odobrena, ne da bi o tem pisno obvestil občino, se
lahko pogodba o dodelitvi sredstev razdre, prijavitelj pa je dolžan občini povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
9. člen
(omejitve pomoči)
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni poslovni
subjekti, ki:
a) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
b) so v težavah in prejemajo državno pomoč za reševanje
in prestrukturiranje;
c) so že prejeli pomoč po tem pravilniku in sredstev niso
koristili namensko ali niso izpolnili obveznosti iz pogodbe o
dodelitvi sredstev;
d) so že koristili državno pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
e) nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do Občine Dobrna.
III. UKREPI POMOČI
10. člen
(ukrepi pomoči)
Po tem pravilniku se lahko dodeljuje pomoč za naslednje
ukrepe:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
2. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih
delovnih mest.
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11. člen

(sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij)
(1) Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s
tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in
povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.
(2) Predmeta pomoči sta:
– sofinanciranje začetnih investicij;
– sofinanciranje investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij.
(4) Upravičenci po tem ukrepu so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika, ki investirajo v začetne investicije ali v razvoj
in razširitev dejavnosti.
(5) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove opreme,
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme,
– stroški obrestne mere in odobritve kredita za najete
kredite za izvedbo materialne in nematerialne investicije.
(6) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost, razen za upravičence, ki niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice
odbijati vstopnega davka, kar se dokaže s potrdilom pristojnega
finančnega urada,
– stroški drugih davčnih dajatev,
– stroški zamudnih obresti,
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu,
– stroški nakupa drobnega inventarja,
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(7) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska
pomoči in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
12. člen
(sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja
novih delovnih mest)
(1) Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih
samostojnih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest z zaposlovanjem brezposelnih oseb iz lokalnega okolja ter posledično
zmanjševanje števila brezposelnih oseb v občini.
(2) Predmeta pomoči sta:
– sofinanciranje samozaposlovanja;
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest.
(3) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki
dotacij.
(4) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlovanja
so fizične osebe, ki:
– imajo stalno prebivališče na območju občine,
– registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah,
– jim ta dejavnost pomeni edini in glavni poklic (zavarovalna podlaga 005).
(5) Upravičenci do pomoči v primeru novih delovnih mest
so pravne osebe iz 5. člena tega pravilnika, ki:
– zaposlijo registrirano brezposelno osebo, pri čemer
brezposelna oseba ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu
ali njegovih povezanih družbah ali
– zaposlijo iskalca prve zaposlitve.
(6) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški prispevkov delodajalca na izplačana plače (za
novo zaposlitev),
– stroški plačanih prispevkov za samozaposlitev (za samozaposlitev).

Uradni list Republike Slovenije
(7) Skupna višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom, ne
sme pa presegati 50 % upravičenih stroškov,
– so stroški novega delovnega mesta, in sicer bruto plača
novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno
varstvo,
– instrument pomoči je dotacija.
(8) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska
pomoči in ostali pogoji se opredelijo v javnem razpisu.
(9) Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč,
mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu pomoči.
Novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila
zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev, realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega
mesta mora biti izvedeno na območju Občine Dobrna. Dokazila
o zaposlitvi in/ali drugimi ustreznimi dokazili se določi z javnim
razpisom.
(10) V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti
novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev
le-ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(11) V primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev dokazilo
o registraciji podjetja oziroma vpogled v register poslovnih
subjektov. Upravičenec mora ostati samozaposlen vsaj 2 leti
po prejemu sredstev.
IV. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI
13. člen
(postopek dodeljevanja pomoči)
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem do
sredstev pomoči dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega
javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenim v
tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne
ukrepe ali predmete pomoči ter za vse ali posamezne vrste
upravičencev iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Skupna višina z javnim razpisom razpisanih sredstev
ne sme presegati v proračunu zagotovljenega skupnega letnega zneska.
14. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– skupni znesek razpisanih sredstev,
– ukrepe, ki so predmet javnega razpisa in razdelitev
sredstev po ukrepih,
– upravičence, ki lahko zaprosijo za pomoč,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– merila in kriterije za dodeljevanje pomoči,
– upravičene stroške,
– obdobje upravičenosti,
– rok za vložitev vlog,
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge in način oddaje
vlog,
– prijavne obrazce,
– kontaktno osebo za dajanje pojasnil.
15. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
(1) Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi Odbor
za malo gospodarstvo in obrt Občine Dobrna (v nadaljevanju:
pristojni odbor).
(2) Strokovne in administrativno tehnične naloge za pristojni odbor opravlja občinska uprava.
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(3) Naloga pristojnega odbora je, da sodeluje pri pripravi
javnega razpisa, pregleda in ocenjuje prejete vloge ter predlaga
razporeditev sredstev upravičencem med ukrepi, ki jih s sklepom potrdi župan,
16. člen
(pravni akti za dodelitev pomoči upravičencem)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku
na predlog pristojnega odbora odloči občinska uprava s sklepom. Prav tako se s sklepom obvesti prijavitelje, ki sredstev
ne prejmejo.
(2) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je možna
pritožba, ki se vloži županu občine.
(3) Medsebojne obveznosti in pravice med upravičencem
pomoči in občino ter način in pogoje koriščenja dodeljenih
sredstev se uredijo s pogodbo.
(4) Kontrolo nad izvajanjem pogodb in namenskim koriščenjem pomoči opravlja pristojni občinski upravni organ in
nadzorni odbor občine.
17. člen
(ukrepi v primeru kršitev)
(1) V primeru, da se ugotovi:
– da prejemnik pomoči projekta ni izvedel (za projekt
se štejejo investicije ali druge oblike upravičenih stroškov pri
posameznih ukrepih) ali
– da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe ali
– da so bili isti upravičeni stroški financirani iz drugih
javnih virov ali
– da prejemnik nima poravnanih vseh obveznosti zaradi
sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ali
– da prejemnik pomoči ob sklenitvi pogodbe ni dal pravih
podatkov oziroma je dal zavajajoče izjave ter ob drugih ugotovljenih kršitvah in nepravilnostih ali
– da prejemnik redno ne izplačuje plač/socialnih prispevkov ali
– da je davčni dolžnik,
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
(2) V primeru ugotovljenih kršitev iz prvega odstavka tega
člena prejemnik sredstev še dve leti po vračilu neupravičeno
prejetih sredstev ni upravičen do pomoči iz katerega koli ukrepa
iz tega pravilnika.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjih pravilnikov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/07, 22/10) in Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje odpiranja novih delovnih mest v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 47/07, 22/10).
19. člen
(pričetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41010-0002/2021-4(6)
Dobrna, dne 30. marca 2021
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl
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KAMNIK
1146.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta
B8-Zgornje Perovo št. 3

Na podlagi 110., 119. in 268. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE) in
31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15,
20/17 in 61/19) je župan Občine Kamnik sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Zazidalnega načrta
B8-Zgornje Perovo št. 3
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek sprejema sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8-Zgornje
Perovo (Uradni list RS, št. 97/99, 52/06 in 66/16) (v nadaljevanju: SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3).
2. člen
(potrditev izhodišč za pripravo
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3)
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 se bodo pripravile na
podlagi pobude investitorjev. Izhodišča za pripravo SD ZN
B8-Zgornje Perovo št. 3, ki se s tem sklepom potrdijo, je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., pod številko projekta 20-315
v mesecu marcu 2021.
3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo
SD ZN B8 – Zgornje Perovo št. 3)
(1) Lastniki posameznih zemljišč, ki se nahajajo na območju predmetnega izvedbenega načrta, želijo na lastnih parcelah
sezidati objekte ali dozidati obstoječe objekte ter urediti parkirne in manipulativne površine. Območje SD ZN B8-Zgornje
Perovo št. 3 obsega delno pozidano in komunalno opremljeno
območje.
(2) Predmet pobude je sprememba namembnosti ter gabaritov predvidenih objektov v območju A in dopustitev gradnje
v coni B, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila
za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in
faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN.
4. člen
(območje SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3)
(1) Območje, ki je predmet SD ZN B8-Zgornje Perovo
št. 3, se po OPN nahaja v enoti urejanja KA-83, pri čemer je
območje A namenjeno stanovanjskim objektom in dodatnim
dejavnostim v območju A, območje B se nahaja v coni, ki je
namenjena prostostoječi posamični stanovanjski gradnji.
(2) Predvideni posegi na podlagi SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 so v območju A predvideni na zemljiščih s parcelnimi
št.: 1504/28, 1504/29, 1504/30, 821/8 vse k.o. 1911 Kamnik in
v območju B na zemljiščih s parcelnimi št.: 836/31, 907/32 obe
k. o Kamnik. Velikost območja A = 0.2 ha in velikost območja
B = 0.1 ha.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili
ZUreP-2 in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so usmeritve iz veljavnega prostorskega načrta,
izhodišča za pozidavo predmetnega območja, ki jih je izdelalo
podjetja OSA arhitekti d.o.o. v marcu 2021. V kolikor se bo v
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postopku priprave sprememb in dopolnitev SD ZN B8-Zgornje
Perovo št. 3 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih
podlag, se bodo le-te pripravile naknadno. Izdelovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za
izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih
predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje
svoje pristojnosti.
6. člen
(vrsta postopka)
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 se skladno s 123. členom
ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 morajo s
svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SD ZN
B8-Zgornje Perovo št. 3 sodelovati naslednji nosilci urejanja
prostora ter udeleženci:
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11,
1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Podrečje 48,
1230 Domžale,

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Uradni list Republike Slovenije
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19,
1547 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PUBLICUS, d.o.o. Ljubljana, Vodovodna cesta 97,
1000 Ljubljana,
– Zavod KKS KABEL Kamnik d.o.o., Vrhpolje pri Kamniku 41, 1240 Kamnik
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Planina 3, Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
8. člen
(postopek in roki za pripravo SD ZN B8-Zgornje Perovo
št. 3 in njegovih posameznih faz)
Priprava sprememb in dopolnitev ZN se izvede po postopku, kot je za OPPN predpisan v ZUreP-2 v členih 118 in 119.

Faza
Sklep župana o začetku priprave SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3

Rok izdelave
april 2021

Pridobivanje mnenj
Izdelava dopolnjenega osnutka SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 za
javno razgrnitev
Obravnava SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 na občinskem svetu
(prvo branje) in razgrnitev ter javna obravnava
Priprava predloga stališč do pripomb iz JR

maj 2021
junij 2021

Sprejem stališč do pripomb
Izdelava predloga SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 za pridobitev
mnenj
Pridobivanje mnenj
Priprava predloga SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 za sprejem na
občinskem svetu
Sprejem SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 na občinskem svetu

julij 2021
avgust 2021

junij 2021
julij 2021

september 2021
oktober 2021
november 2021

Nosilec
župan Občine
Kamnik
Občina Kamnik
pripravljavec
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3
Občina Kamnik in pripravljavec
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3
pripravljavec
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3
Občina Kamnik
pripravljavec
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3
Občina Kamnik
pripravljavec
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3
Občina Kamnik

Predvideni roki za pripravo SD ZN B8-Zgornje Perovo
št. 3 se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin. V kolikor bo v postopku zahtevana tudi izdelava okoljskega poročila, se bodo roki priprave SD ZN B8-Zgornje Perovo
št. 3 temu ustrezno spremenili.

z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

9. člen

Za pripravo SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 mora investitor zagotoviti pripravo vseh podatkov in strokovnih podlag, za
katere bo v postopku SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.

(načrt vključevanja javnosti)
Zainteresirana javnost se seznani s pričetkom postopka
priprave SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 in načrtovanimi ureditvami, določenimi v izhodiščih za pripravo SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3, z njihovo objavo na spletni strani Občine
Kamnik. Občina Kamnik v postopku pripravi javno razgrnitev
osnutka SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3, ki traja 30 dni in v
tem času zagotovi javno obravnavo. Javnost se seznani s
krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer
je osnutek SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Občina Kamnik prouči pripombe in predloge javnosti ter do
njih zavzame stališče. Stališča, skupaj z usklajenim predlogom SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3, objavi na svoji spletni
strani. SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3 Občinski svet sprejme

10. člen
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev
pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja)

11. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
SD ZN B8-Zgornje Perovo št. 3)
Izdelavo vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih
bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami, financira investitor.
12. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
skupaj z izhodišči pa tudi na spletni strani Občine Kamnik ter
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začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-10/2019-5/1
Kamnik, dne 9. aprila 2021
Župan
Občine Kamnik
Matej Slapar
po pooblastilu
Bogdan Pogačar

MURSKA SOBOTA
1147.

Sklep z javnim naznanilom o javni
razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Lendavska – sever v Murski
Soboti (stanovanjski bloki)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 (v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 –
ZIUOOPE) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta
za območje Lendavska – sever v Murski Soboti
(stanovanjski bloki)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki), katerega je
izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o. iz Murske Sobote.
II.
Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil
v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2
(III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta
Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od petka 16. aprila 2021 do torka 18. maja
2021. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v
delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska
Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava
v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, Murska Sobota v sredo 5. maja 2021 ob 16.00 uri, kjer
se bodo lahko podale pripombe. Javna obravnava se bo izvedla ob upoštevanju ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (varnostna razdalja,
obvezno nošenje maske in razkuževanje rok). V kolikor bi se
epidemiološke razmere v državi v času javne razgrnitve bistveno poslabšale in ne bi bilo možno izvesti javne obravnave, bo
Mestna občina Murska Sobota javno obravnavo preklicala in v
skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor zainteresirano javnost pozvala, da morebitna vprašanja oziroma predloge
naslovi na e-naslov mestna.obcina@murska-sobota.si oziroma
na sodelavce oddelka za okolje in prostor.
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IV.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do torka 18. maja 2021. Pripombe in pobude se podajo
pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za
okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih
javno objavila.
V.
Osebni podatki se v delih, ki se nanašajo na stališča
do pripomb javnosti, lahko zbirajo in obdelujejo v skladu s
56. členom ZUreP-2. Osebni podatki se lahko objavijo le, če
posameznik s tem soglaša.
VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: https://www.murska-sobota.si/.
Št. 3505-0006/2019-19(740)
Murska Sobota, dne 30. marca 2021
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek

ŽALEC
1148.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu
v Občini Žalec

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08, 47/15 in 139/20), 12. člena Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni
list RS, št. 37/09), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 102/20) ter 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 24. marca 2021 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu
v Občini Žalec
1. člen
(1) Odlok o upravljanju javnih tržnic in tržnem redu (Uradni list RS, št. 15/13, 11/17 in 23/21) se v 2. členu spremeni
tako, da se glasi:
»2. člen se spremeni, tako da se sedaj glasi:
(1) Upravljanje javnih tržnic je izbirna lokalna gospodarska javna služba.«
2. člen
Četrti odstavek 31. člena se spremeni, tako da se glasi:
(4) Občina Žalec z upravljavcem sklene letno pogodbo, s
katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 333-03-0012/2017
Žalec, dne 24. marca 2021
Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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Uradni list Republike Slovenije
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju
s stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
ZLS-UPB2 (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), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS,
št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
24. marca 2021 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s stvarnim
premoženjem v lasti Občine Žalec
1. člen
Dopolni se Cenik najema stvarnega premoženja v lasti
Občine Žalec (priloga 1), tako da se glasi:
»Priloga 1: Cenik najema stvarnega premoženja v lasti
Občine Žalec
Namen uporabe
Funkcionalno zemljišče k stanovanjskem objektu (dvorišče, dostopna pot,
zelenica, garaže …)
Funkcionalno zemljišče k poslovnem objektu (dvorišče, dostopna pot,
zelenica, garaže …)
Odprto skladišče
Površine za oddih, rekreacijo in šport
Parkirišče (najem celotnega parkirišča)
Parkirišče za avtodome (najem celotnega parkirišča)
Parkirno mesto

Garaža

Prodajni objekt postavljen na občinsko zemljišče (kiosk, kontejner,
svečomat, mlekomat, kavomat ipd.)
Stojnica, ki je v lasti Občine Žalec
*Sejemska hišica 200 x 200 cm
*Sejemska hišica 300 x 200 cm
Mobilna prodaja
Oglasni pano – enojni
Oglasni pano – dvojni
Oglasni pano – trojni
Zemljišče za postavitev reklamne table (po m2 reklamne površine)
Ulični (nadcestni) transparent
Elektro polnilna postaja za električne avtomobile
TK kabelska kanalizacija

Letni vrtovi brez senčnikov v lasti Občine Žalec

Letni vrtovi s senčniki v lasti Občine Žalec

Letna najemnina €/m2
0,52
1,04

1. cona
2. cona
3. cona
1. cona
2. cona
3. cona
1. cona
2. cona
3. cona

1. cona
2. cona
3. cona
1. cona
2. cona
3. cona

1,04
0,09
2,00 €/m2
2,50 €/m2
19,78 €/mesec
9,89 €/mesec
4,95 €/mesec
30,00 €/mesec
20,00 €/mesec
15,00 €/mesec
62,29
49,85
37,37
5,20 €/dan
10,38 €/dan
15,57 €/dan
10,38 €/dan
10,00
20,00
30,00
21,97 €/m2
200,00
100,00
0,25 €/m
Minimalna mesečna najemnina €/m2
april–september
oktober–marec
3,63
1,04
2,92
1,04
2,19
1,04
4,58
1,04
3,85
1,04
3,11
1,04

*Cena sejemske hišice je odvisna od ponudbe. Pri ponudnikih unikatnega, darilnega programa in izdelkov domače in umetnostne obrti se v času izven prireditvenega programa upošteva faktor 0,5. Pri ponudnikih gostinskega programa se pri najemu
hišice upošteva faktor 2,0. V kolikor bo sodelovalo več ponudnikov v eni hišici se pri najemnini upošteva faktor 1,5.
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Cone so določene v 8. členu Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 87/16).«

Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine
Žalec na seji dne 24. marca 2021 sprejel

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

Št. 007-0002/2019
Žalec, dne 24. marca 2021
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1150.

Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini
na domu v Občini Žalec

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A,
28/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12) ter 20. člena Statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski
svet Občine Žalec na 17. redni seji dne 24. marca 2021 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve Pomoč družini
na domu v Občini Žalec
I.
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec v višini:
– 20,58 € na uro na delovni dan,
– 27,79 € na uro na dan državnega praznika ali dela
prostega dne in
– 25,99 € na uro na nedeljo.
II.
Subvencija občine k ceni storitve Pomoč družini na domu je:
– 13,15 € na uro na delovni dan,
– 17,47 € na uro na dan državnega praznika ali dela
prostega dne,
– 16,39 € na uro na nedeljo.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 4. 2021
dalje.
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
z dne 5. 2. 2020 (Uradni list RS, št. 9/20).
Št. 122-0004/2021
Žalec, dne 24. marca 2021
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 1710, 171/27, 171/28, 242/45, 242/46, k.o. 997
– Gotovlje,
– parc. št. 2103/8 in 2103/9, obe k.o. 977 – Železno,
– parc. št. 991/12, 1823/646, 1823/649, vse k.o. 996 –
Žalec,
– parc. št. 2149/4 k.o. 994 – Zalog in
– parc. št. 1499/10 k.o. 1000 – Levec.
II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 171/27, 171/28, 242/45,
242/46, k.o. 997 – Gotovlje, parc. št. 991/12, 1823/646,
1823/649, vse k.o. 996 – Žalec, parc. št. 2149/4 k.o. 994 – Zalog in parc. št. 1499/10 k.o. 1000 – Levec izbrišejo zaznambe
javnega dobra, pri parc. št. 1710 k.o. 997 – Gotovlje in parc.
št. 2103/8 in 2103/9, obe k.o. 977 – Železno pa se vknjiži
lastninska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, Žalec, matična številka: 5881544000, do celote.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0004/2021
Žalec, dne 24. marca 2021
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1152.

Sklep o mnenju Občine Žalec k osnutkom
pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03
– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50,
68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97,
99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20
– ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 20. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) in 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 92/13
in 63/20) je Občinski svet Občine Žalec na 17. redni seji dne
24. marca 2021 sprejel

SKLEP
o mnenju Občine Žalec k osnutkom
pokrajinske zakonodaje
1. člen
(vsebina sklepa)

1151.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine

S tem sklepom podaja Občina Žalec (v nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi pokrajin
/ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju
pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini osnutkov pokrajinske zakonodaje.

Stran
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2. člen
(ustanovitev pokrajin)

Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno
umestitvijo Občine v Žalec v Savinjsko pokrajino.
3. člen
(ime pokrajine)
Občina soglaša s predlaganim imenom Savinjska pokrajina.
4. člen
(sedež pokrajine)
Občina soglaša s predlaganim sedežem Savinjske pokrajine v Celju.
5. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 031-0001/2021
Žalec, dne 24. marca 2021
Župan
Občine Žalec
Janko Kos

VSEBINA
OBČINE
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.

1146.

1147.

DOBRNA

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih
pobud za spremembo namenske rabe prostora v
Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Dobrna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in
kulturo Dobrna
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Dobrna

3317
3317
3319

1148.

3322

1149.

3322

1150.

KAMNIK

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev,
Zazidalnega načrta B8 – Zgornje Perovo št. 3

3325

1151.
1152.

MURSKA SOBOTA

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje
Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski
bloki)

3327

ŽALEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
upravljanju javnih tržnic in tržnem redu v Občini
Žalec
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o upravljanju s
stvarnim premoženjem v lasti Občine Žalec
Sklep o soglasju k ceni storitve Pomoč družini na
domu v Občini Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o mnenju Občine Žalec k osnutkom pokrajinske zakonodaje

3327
3328
3329
3329
3329
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