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Leto XXXI

OBČINE
AJDOVŠČINA
2430.

Odlok o subvencioniranju varstva otrok
s posebnimi potrebami

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) ter 44. člena Pravilnika
o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
(Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17,
54/19, 180/20 in 54/21) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
22. seji dne 1. 7. 2021 sprejel

IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
– vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu pri Občini
Ajdovščina,
– k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju.
Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi odločbe, ki jo izda Občinska uprava Občine Ajdovščina. Pravica do
subvencije se prizna za čas vključitve v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga.

ODLOK
o subvencioniranju varstva otrok
s posebnimi potrebami

5. člen
Subvencija se izplačuje vlagatelju mesečno, na podlagi:
– podatka o koriščenju in stroških varstva, ki ga za pretekli
mesec občini posreduje javni zavod za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami, v katerega je otrok vključen.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

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

1. člen
Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v programe vzgoje in izobraževanja v
skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
in sicer v času počitnic, med vikendi in prazniki (v nadaljevanju:
varstvo).
Z odlokom se določa upravičence, višino subvencije ter
postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden od staršev
oziroma zakoniti zastopnik ali rejnik (v nadaljevanju vlagatelj)
otroka s posebnimi potrebami, pod naslednjimi pogoji:
– da ima otrok stalno prebivališče v občini Ajdovščina,
– da je otrok vključen v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije znaša 50% cene varstva, ki vključuje
tudi strošek prehrane in jo določi javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

Št. 140-1/2021
Ajdovščina, dne 1. julija 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

2431.

Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči
ob rojstvu ali posvojitvi otroka

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 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 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni
list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 22. redni seji dne 1. 7. 2021 sprejel

ODLOK
o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu
ali posvojitvi otroka
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina ureja dodeljevanje
enkratnih denarnih pomoči ob rojstvu, posvojitvi otrok ter v
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primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki
je posledica smrti obeh staršev, določa višino enkratne pomoči,
pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne pomoči.
2. člen
(1) Enkratna denarna pomoč po tem odloku je
– enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka in
– enkratna denarna pomoč ob posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki
je posledica smrti obeh staršev.
(2) Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč, s katero se družini zagotovijo dodatna
denarna sredstva za pokrivanje stroškov za nego in varstvo, ki
nastanejo z rojstvom otroka.
(3) Enkratna denarna pomoč ob posvojitvi otroka ter v primerih postavitve otroka pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je
posledica smrti obeh staršev, je enkratna denarna pomoč namenjena posvojiteljem oziroma zakonitim zastopnikom iz naslova
starševske skrbi oziroma skrbništva, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov za nego
in varstvo, ki nastanejo ob prihodu novega družinskega člana.
3. člen
Pravico do enkratne denarne pomoči po tem odloku uveljavlja eden izmed staršev, eden izmed posvojiteljev oziroma
zakoniti zastopnik iz naslova starševske skrbi ali skrbništva
pod naslednjimi pogoji:
– vlagatelj in novorojenec, posvojenec oziroma otrok, ki
nima živih staršev, sta državljana Republike Slovenije,
– vlagatelj in novorojenec, posvojenec oziroma otrok, ki
nima živih staršev, imata stalno prebivališče na območju občine
Ajdovščina na dan oddaje vloge.
4. člen
(1) Pravico do enkratnih denarnih pomoči po tem odloku
se uveljavlja z vlogo na predpisanem obrazcu.
(2) Rok za vložitev vloge je najkasneje 6 mesecev:
– po rojstvu otroka. Rok začne teči z rojstvom otroka.
– po posvojitvi otroka oziroma po postavitvi pod starševsko skrb ali skrbništvo, ki je posledica smrti obeh staršev. Rok
začne teči s pravnomočnostjo odločbe o posvojitvi, postavitve
pod starševsko skrb ali skrbništvo. V teh primerih lahko posvojitelj oziroma zakoniti zastopnik iz naslova starševske skrbi ali
skrbništva uveljavlja enkratno pomoč, če posvoji oziroma dobi
v starševsko skrb ali skrbništvo otroka, ki še ni star 15 let.
(3) Vloga za uveljavljanje enkratne denarne pomoči, ki je
vložena po preteku rokov iz prejšnjega odstavka, se kot prepozna s sklepom zavrže.
5. člen
Vlogi za uveljavljanje enkratne denarne pomoči je potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige ali odločbo
pristojnega organa o posvojitvi, postavitvi pod starševsko skrb
ali skrbništvo.
6. člen
(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti do enkratne denarne pomoči po tem odloku vodi Občinska uprava Občine Ajdovščina, Oddelek za družbene zadeve, v skladu s predpisi, ki
urejajo splošni upravni postopek. O dodelitvi enkratne denarne
pomoči po tem odloku se odloči s sklepom.
(2) Občinska uprava po uradni dolžnosti pridobi iz uradnih
evidenc podatke o dejstvih, ki so potrebna za obravnavo vlog in
za odločanje o pravici do enkratne denarne pomoči.
(3) Enkratna denarna pomoč po tem odloku se upravičencu
izplača na njegov transakcijski račun praviloma v roku 30 dni po
pravnomočnosti sklepa, s katero mu je bila dodeljena pomoč.
(4) Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana.
7. člen
(1) Višino enkratne denarne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi Občinski svet Občine Ajdovščina, za vsako
proračunsko leto posebej v sklopu sprejemanja proračuna.
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(2) Z uveljavitvijo tega odloka znaša enkratna denarna
pomoč 600 €.
8. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 36/03).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 561-1/2003
Ajdovščina, dne 1. julija 2021
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

BISTRICA OB SOTLI
2432.

Pravilnik o sofinanciranju priključkov
na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli

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), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,
Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli (Uradni list RS,
št. 81/21), 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list
RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli
na 4. dopisni seji dne 2. 7. 2021 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske
sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju
Občine Bistrica ob Sotli
Namen
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za
sofinanciranje priključnih kanalov na glavne fekalne kanalizacijske kanale na območju Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju
Občina).
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih
objektov na javno kanalizacijo.
Upravičenci
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki enkratnega
izplačila.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov, s
stalnim bivališčem v Občini. V primeru, ko je na priključni kanal
priključenih več lastnikov, medsebojna razmerja upravičenci
uredijo s posebno pogodbo.
Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za
en objekt le enkrat.
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Javni razpis
3. člen
Sredstva za izgradnjo priključnih kanalov v Občini se
zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu.
Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki
natančno določa pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. Za
dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi
na Občino Bistrica ob Sotli.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani in lokalnem časopisu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. Naziv in sedež občine
2. Pravno podlago za izvedbo razpisa
3. Predmet javnega razpisa
4. Osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili
5. Okvirna višina sredstev
6. Cene na enoto iz pravilnika za določitev odstotka
financiranja
7. Določitev obdobja od katerega morajo biti sredstva
porabljena
8. Rok in naslov vložitve vlog
9. Rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni
o izidu
10. Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacijo in razpisno dokumentacijo.
Postopek
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu
z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje enega leta
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele
vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja
in pripravi poročilo s predlogom prejemnikov sredstev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o
dodelitvi proračunskih sredstev.
Sofinancerska sredstva se odobrijo po vrstnem redu prispelih vlog in se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih
sredstev sprejetega proračuna.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe
sredstev niso upravičeni do nepovratnih sredstev v tekočem
letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta
prednost po vrstnem letu.
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih
sredstev se izda sklep. Zoper sklep je mogoča pritožba pri
županu občine. Odločitev župana je dokončna.
O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku
15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
6. člen
Sofinanciranje se dodeli na izračunano eno stanovanjsko enoto enega priključnega kanala. V primeru, ko se na en
priključni kanal priključi več lastnikov, se znesek deli na število
lastnikov, priključenih na kanal. Pripadajoči delež financiranja
po lastniku se obravnava kot samostojni priključni kanal.
Višina sofinanciranja:
– do višine 500 EUR na priključek lastnik ni upravičen do
sofinanciranja
– od 500 EUR do vključno 600 EUR je lastnik upravičen
do 5% sofinanciranja od zneska
– od 601 EUR do vključno 700 EUR je lastnik upravičen
do 10% sofinanciranja od zneska
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– od 701 EUR do vključno 800 EUR je lastnik upravičen
do 15% sofinanciranja od zneska
– od 801 EUR do vključno 900 EUR je lastnik upravičen
do 20% sofinanciranja od zneska
– od 901 EUR do vključno 1000 EUR je lastnik upravičen
do 25% sofinanciranja od zneska
– od 1001 EUR dalje je lastnik upravičen do 30% sofinanciranja od predvidenega zneska, potrebnega za izgradnjo
priključnega kanala.
Upravičeni stroški so brez DDV.
Sofinancirajo se ključna dela pri izvedbi priključnega kanala in sicer postavke, katere se nanašajo izključno na dolžino
izvedenega kanala na trasi:
1. Izkop in zasip mešanega
materiala do III. Ktg.
2. Dobava in polaganje cevi fi 60
s tesnili SN 8
3. Dobava revizijskega jaška fi 60
s priključki
4. Dobava gramoznega materiala
pod utrjenimi površinami
5. Podboj za kan. cev fi 125 in 160
pod utrjeno površino
6. Asfaltiranje obstoječih rušenih
površin

– EM = m1
(EM = enota mere)
– EM = m1
– EM = kd
– EM = m1
– EM = m1
– EM = m1

Upravičeni stroški
7. člen
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški sofinanciranja priključnega kanala so
sredstva po ključu iz 6. člena, in sicer po izstavljenem končnem
obračunu za postavke, opredeljene v členu 6. Za določitev
odstotka sofinanciranja se upoštevajo količine iz obračuna izvedenih del, pomnožene s cenami za enoto iz javnega razpisa.
Postavke, ki niso navedene v tem pravilniku, se ne upoštevajo
v izračun odstotka sofinanciranja in znesek sofinanciranja.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka.
Pogoji in omejitve
8. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno
s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o
priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe;
– pri izvedbi in izračunu stroškov gradnje individualnega
hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot
izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje;
– stanovanjska stavba, za katero se ureja hišni priključek in je zgrajena po letu 1967, mora imeti izdano gradbeno
dovoljenje ali pridobljeno uporabno dovoljenje, stanovanjski
objekt, zgrajen pred letom 1967 pa mora imeti potrdilo pristojne
Upravne enote Šmarje pri Jelšah;
– vlagatelj mora imeti soglasje OKP Rogaška Slatina, d.o.o.;
– dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, registriran za predmetno dejavnost;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, po katerem poteka priključni kanal oziroma imajo pridobljeno služnost
za poseg na tujem zemljišču;
– upravičenci, ki bodo za več objektov gradili skupen priključni kanal, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov kanala in določiti osebo, ki bo zastopala
uporabnike, sklenila pogodbo in dostavila razdelilnik delitve
sredstev sofinanciranja;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le
enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen;
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– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Bistrica ob Sotli.
Nakazilo odobrenih sredstev
9. člen
Pred nakazilom sredstev mora biti naložba zaključena in
plačani vsi računi.
Po predložitvi vse dokumentacije skladno z razpisno dokumentacijo, se z upravičencem sklene pogodba o dodelitvi
nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen,
za katerega so dodeljena.
10. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava.
11. člen
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene
stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in obveznosti
pogodbenih strank.
Prejemnik po pogodbi se zaveže, da:
– bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu
sredstev s strani Občine;
– bo omogočil Občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo
koriščenja namenskih sredstev.
12. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Končna določba
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2019-4
Bistrica ob Sotli, dne 2. julija 2021
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak

PREBOLD
2433.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Vzgojnoizobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec
Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in
15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in
45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 23. redni seji dne
17. 6. 2021 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
OŠ Prebold OE vrtec Prebold
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
(Uradni list RS, št. 26/13, 36/15, 72/16, 6/17, 27/18, 10/19 in
112/20) se 1. člen spremeni tako, da glasi:
»Cena programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Prebold OE Vrtec Prebold znaša mesečno za:
I. starostno obdobje 503,37 EUR,
II. starostno obdobje 369,73 EUR.
Cena prehrane na dan znaša za:
I. starostno obdobje 1,44 EUR,
II. starostno obdobje 1,24 EUR.«
2. člen
Cene programov iz spremenjenega 1. člena se uporabljajo od 1. 9. 2021 dalje.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-0009/2021
Prebold, dne 17. junija 2021
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

ROGATEC
2434.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Rogatec

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet
Občine Rogatec na 13. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel

ODLOK
o določitvi stroškov lokacijske preveritve
v Občini Rogatec
1. člen
(vsebina odloka)
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Rogatec zaračuna
investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma
pobudnik Občina Rogatec.
2. člen
(višina plačila nadomestila stroškov)
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo
1000 EUR.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.
3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep
se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko
preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti občinske uprave Občine Rogatec.
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Št.

110 / 12. 7. 2021 /

V primeru, da se lokacijska preveritev nanaša na več
pobud hkrati, se obračuna le ena taksa. Prihodki iz naslova
lokacijske preveritve so namenski vir občine za financiranje
nalog urejanja prostora.
Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadomestila
stroškov.
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen
(postopek in sprejem lokacijske preveritve)
Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ne zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
V primeru prekinitve postopka, umika vloge in zavrnitve
vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Rogatec, dne 22. junija 2021
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

Stran

6893

Stran

6894 /

Št.

110 / 12. 7. 2021
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POPRAVKI
2435.

2436.

Popravek Odloka o spremembah določenih
odlokov, izdanih na podlagi Zakona
o nalezljivih boleznih

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Odloka o spremembah določenih odlokov,
izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
V Odloku o spremembah določenih odlokov, izdanih
na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št.
109/21), se v 1. členu druga alineja pravilno glasi:
»– 6. členu Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih
storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 104/21),«.

Popravek Pravilnika o omejitvah in dolžnostih
uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

POPRAVEK
Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih
oseb v zvezi s sprejemanjem daril
V Pravilniku o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v
zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 106/21) se preambula pravilno glasi:
»Na podlagi sedmega odstavka 30. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
uradno prečiščeno besedilo in 158/20) minister za pravosodje
izdaja«.
Št. 007-122/2021
Ljubljana, dne 7. julija 2021

Št. 00725-63/2021
Ljubljana, dne 12. julija 2021

Marjan Dikaučič
minister
za pravosodje

Vlada Republike Slovenije
mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

VSEBINA
OBČINE
2430.
2431.

2432.

2433.

AJDOVŠČINA

Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami
Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka

6889

BISTRICA OB SOTLI

Pravilnik o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Bistrica ob Sotli

6890

PREBOLD

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

6892

ROGATEC

2434.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v
Občini Rogatec

2435.

Popravek Odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
Popravek Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

2436.

6889

6892

POPRAVKI

6894
6894
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