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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2691. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 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 in 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega odstav-
ka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, 
št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 
76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izda-
jam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Kanadi postavim Andreja Gregorja Rodeta.

Št. 501-03-14/2021-2
Ljubljana, dne 12. avgusta 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2692. Sklep o imenovanju generalne konzulke 

Republike Slovenije v Münchnu

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

S K L E P
o imenovanju generalne konzulke  
Republike Slovenije v Münchnu

I
Maša Šiftar se imenuje za generalno konzulko Republike 

Slovenije v Münchnu.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-19/2021
Ljubljana, dne 24. februarja 2021
EVA 2021-1811-0012

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

MINISTRSTVA
2693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o priznanjih Policije

Na podlagi šestega odstavka 90. člena Zakona o orga-
niziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 
86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20) minister za 
notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o priznanjih Policije

1. člen
V Pravilniku o priznanjih policije (Uradni list RS, št. 34/14, 

39/18 in 78/18) se naslov II. poglavja spremeni tako, da se glasi:

»II. VRSTE, SESTAVNI DELI, STATUT  
IN GRAFIČNI PRIKAZ PRIZNANJ«.

2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku na koncu sedme alineje 

pika nadomesti z vejico in doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– spominska plaketa ob upokojitvi.«.

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
(statut in grafični prikaz)

Opis in oblika priznanj, listin o podelitvi priznanj, nado-
mestnih znakov in nadomestnih trakov in druge značilnosti 
posameznega priznanja so določeni s statutom in grafičnim 
prikazom, ki sta sestavni del tega pravilnika in sta objavljena 
skupaj z njim.«.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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4. člen
V 5. členu se za besedilom »ministrstva,« doda besedilo 

»pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo), ki je«.

5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »in 11/14« 

nadomesti z vejico in besedilom »11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 
36/19, 66/19 – ZDZ in 200/20«.

6. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen
(spominska plaketa ob upokojitvi)

Ob upokojitvi se uslužbencem policije podeljuje spomin-
ska plaketa ob upokojitvi.«.

7. člen
V 14. členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali mini-

strstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo)«.

8. člen
V 15. členu se v prvem odstavku za besedilom »priznanja 

za dolgoletno delo« črta vejica in doda besedilo »in spominske 
plakete ob upokojitvi,«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Besedilo spominske plakete ob upokojitvi pripravi 
za uslužbence policije zaposlene v notranjih organizacijskih 
enotah generalne policijske uprave posamezna notranja orga-
nizacijska enota generalne policijske uprave, za uslužbence 
policije zaposlene na policijskih upravah pa posamezna poli-
cijska uprava.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

9. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O podelitvi priznanj, razen o podelitvi priznanja iz 

13.a člena tega pravilnika, odloča na predlog generalnega 
direktorja policije minister z ukazom.«.

10. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prejemnike priznanj, določenih s tem pravilnikom, se 

lahko javno objavi.«.

11. člen
V 21. členu se za številko »12.« dodata vejica in številka 

»13.a«.

12. člen
V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Priznanja se praviloma vročajo na slovesnostih ob 

dnevu policije, ob državnih praznikih ali ob primerni priložnosti 
po doseženih uspehih, storjenih dejanjih ali ob upokojitvi.«.

13. člen
Statut priznanj policije se nadomesti z novim Statutom 

priznanj policije in Grafičnim prikazom priznanj policije, ki sta 
sestavni del tega pravilnika.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
Znak generalnega direktorja policije se podeli živečim 

nekdanjim generalnim direktorjem policije, ki ga ob imenovanju 
niso prejeli.

15. člen
Listine o priznanju po Pravilniku o priznanjih policije 

(Uradni list RS, št. 34/14, 39/18, 78/18) se lahko uporabljajo 
do porabe zalog že naročenih listin.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-488/2021
Ljubljana, dne 9. avgusta 2021
EVA 2021-1711-0065

Aleš Hojs
minister

za notranje zadeve
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STATUT PRIZNANJ POLICIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Statut priznanj policije določa obliko in druge značilnosti priznanj. 

2. Osnovni simbol priznanj je praviloma oblikovno dodelan ščit ali krog v obliki osnovne ploskve. 

3. Sestavne dele priznanja, ki so znak priznanja, nadomestni znak ali trak priznanja in listina o 
podelitvi priznanja, se podeli istočasno. 

Pri priznanju za dolgoletno delo se podeli listina. 

4. Listine o priznanjih so za vsa priznanja enake oblike. Listina je velikosti 220 x 330 mm in je 
izdelana iz kartona CONQUEROR Laid Pearl 220 gr ali enakovreden. 

V glavi listine je z reliefnim tiskom vtisnjen grb Republike Slovenije. Na listini je naslednje besedilo: 
- Republika Slovenija, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- naziv priznanja, 
- prejme, 
- osebno ime prejemnika priznanja, 
- razlog za podelitev priznanja. 

Na listini, kjer se navaja razloge za podeljeno priznanje, so pikčaste črte in robni pravokotniki tiskani v 
tehniki toplotnega tiska iz zlate folije. 

Levo spodaj sta napisana kraj in datum podelitve priznanja, desno spodaj so osebno ime ministra za 
notranje zadeve, njegov naziv in lastnoročni podpis, v simetrali listine pa je z reliefnim tiskom vtisnjen 
žig Ministrstva za notranje zadeve in pod njem tisk slovenske zastave v obliki pentlje. 

Grb Republike Slovenije, žig Ministrstva za notranje zadeve in tisk slovenske zastave so vtisnjeni na 
sivo podlago barve Pantone 402, pravokotne oblike. 

5. Ne glede na določbo prejšnje točke je na listini o priznanju policije za dolgoletno delo iz 12. člena 
in spominski plaketi ob upokojitvi iz 13.a člena tega pravilnika naslednje besedilo: 
- Republika Slovenija, 
- Ministrstvo za notranje zadeve, 
- Policija, 
- naziv priznanja, 
- prejme, 
- osebno ime prejemnika priznanja, 
- razlog za podelitev priznanja. 

Na listini, kjer se navaja razloge za podeljeno priznanje, so pikčaste črte in robni pravokotniki tiskani v 
tehniki toplotnega tiska iz zlate folije. 

Na spominski plaketi ob upokojitvi ni pikčastih črt iz zlate folije. 

Levo spodaj sta napisana kraj in datum podelitve priznanja, desno spodaj so osebno ime generalnega 
direktorja policije, njegov naziv in lastnoročni podpis, v simetrali listine pa je z reliefnim tiskom vtisnjen 
žig policije in pod njem tisk slovenske zastave v obliki pentlje. 

Grb Republike Slovenije, žig policije in tisk slovenske zastave so vtisnjeni na sivo podlago barve 
Pantone 402, pravokotne oblike. 
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6. Mape za listine so za vsa priznanja enake oblike. Mapa je velikosti 225 x 335 mm in je izdelana iz 
285 gr. papirja indigo barve, rebraste strukture približek Fedrigoni Blue Navy. Zgibana je brez hrbta, 
na desni in spodnji strani pa ima zavihka. Sredi formata je napis »MNZ*POLICIJA« izdelan v slepem 
tisku. V isti vrsti ob desnem robu so tiskane oznake posameznih priznanj v obliki nadomestnih znakov, 
torej s folijami zlate/srebrne/bronaste/Pantone 402 barve. Pri strelnem orožju je natisnjeno besedilo 
»STRELNO OROŽJE« v srebrnem toplotnem tisku. Pri spominski plaketi ob upokojitvi je natisnjeno 
besedilo »SPOMINSKA PLAKETA OB UPOKOJITVI« v zlatem toplotnem tisku. 

7. Priznanje je v škatli, izdelani na osnovi vloženega dela blazinice 90 x 120 mm, višine 30 mm. 
Škatla je iz plastičnega materiala oblečena v akrolin v modri barvi. Odpira se po ožji strani navzgor, 
kjer je pokrov pritrjen na zgornji rob škatle in omejuje odpiranje pokrova z belim trakom, ki je pritrjen 
na ležišče in pokrov. Na ležišče znotraj škatle, ki je v PVC materialu prevlečen v imitaciji modrega 
žameta, je znak priznanja vložen v modelirano ležišče, nadomestni znak pa je pripet nad njim. 
S podložnim trakom se blazina dvigne, da je mogoče priznanje in nadomestni znak odpeti z ležišča. 
Pokrov škatle se zapira z okrasno zaponko. Na pokrovu so v simetrali ob spodnjem robu tiskane 
oznake posameznih priznanj v obliki nadomestnih znakov, torej s folijami zlate/srebrne/bronaste/ 
Pantone 402 barve. 

Znak generalnega direktorja policije je v škatli, izdelani na osnovi vloženega dela blazinice velikosti 
130 x 160 mm, višine 30 mm. Odpira se po ožji strani navzgor, kjer je pokrov pritrjen na zgornji rob 
škatle in omejuje odpiranje pokrova s trakom v barvah slovenske zastave, ki je pritrjen na ležišče in 
pokrov. Na ležišče znotraj škatle, ki je v PVC materialu prevlečen v imitaciji modrega žameta je pritrjen 
znak. Z notranje strani se na pokrov tiska logotip pfolicije s folijo zlate barve. 

II. STATUTI ZNAKOV PRIZNANJ 

1. Splošen opis znakov priznanj 

Osnovna ploskev vseh znakov priznanj je v osnovi kovana iz 2 mm bakrene pločevine. 

Osnova ščita je temno modre barve Pantone 540. Izjema so polja, ki simbolizirajo slovensko zastavo: 
bela, modra Pantone Reflex Blue in rdeče Pantone Red 032. Znaki priznanj so zlateni, srebreni ali v 
patiniranem bakru. 

Srebreni znaki in znaki v patiniranem bakru so obvezno lakirani z brezbarvnim mat lakom za kovine. 

Napisi na zadnji strani znakov priznanj so izbočeni (kovani). Površina napisov je polirana, osnovna 
ploskev pa matirana (peskana). 

Vsi znaki priznanj so obešeni z enakim trakom iz moarirane svile velikosti 12 x 12 mm (lik kvadrata), 
barve Pantone 402. 

Trak je na osnovno ploskev v obliki ščita ovit okoli oglate zanke, na priznanjih drugih oblik pa okoli 
'prečke' v obliki črke T, obe izdelani v procesu izseka priznanj iz pločevine. Trak je zgoraj zaključen s 
prepognjeno kovinsko ploščico 12/4 mm, matirano-peskano in pozlačeno. Nanjo je zadaj zacinjen 
žebljiček z ameriško sponko/gumbom. 

2. Nadomestni znaki 

Vsi nadomestni znaki so pravokotne oblike, velikosti 33 x 11 mm. 

Kovinske ploščice so ovite v moariran svilen trak zlate/srebrne/bronaste/Pantone 402 barve, ki je take 
strukture tkanja, da omogoča kvaliteten tisk. Na moarirano svilo so z temno modro barvo Pantone 540 
tiskane oznake priznanj polni ščit z izvzeto zvezdo, ali polni ščit, ali pa so tiskani očrtani liki ščitov 
drugih priznanj zlate/srebrne/bronaste barve. 
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Nadomestni znak je z zadnjo stranjo pritrjen na nosilec priponk, na katerega sta zadaj zacinjena dva 
žebljička z ameriško sponko-gumbom. 

3. Traki priznanj 

Traki priznanj so pravokotne oblike, velikosti 120 x 900 mm. 

Izdelani so iz blaga svilnatega videza temno modre barve približek Pantone 540. Sešiti so iz dveh 
plasti (a in b), nanju pa je vezena vsebina (a, b) pripadajočega priznanja. Niti za vezenje (deb. št. 40) 
so zlata (»gold 1«), srebrna (»silver«), bronasto-bakrena (»copper 1«) in drugih barv, določenih v 
digitalnem zapisu. 

Traki priznanj niso obrobljeni. 

Na zgornji strani je všita zlatena kovinska palica z vrvico in karabinom zlate barve za pripenjanje na 
kopjišče. 

4. Statut velikega ščita policije z zl/sr/br zvezdo 

V polju očrtanega ščita širine 35 mm je v dveh vrstah napis: SCUTUM MAGNUM (veliki ščit), 
sestavljen iz kompozicije različno velikih, v detajlih modificiranih črk tipa Palatino Linotype. Na levi 
strani je peterokraka zvezda, zavrtena v levo tako, da se zgornji in levi spodnji krak dotikata iste 
vertikale. Zvezda je v sredi »izvotlena« z manjšo zvezdo enake oblike. V desnem zgornjem polju ščita 
so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave (bela, Pantone Reflex Blue in Pantone Red 032). 
Leve stranice se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, da je vzporedna z notranjim delom črke M. 

Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, VELIKI ŠČIT Z 
ZLATO/SREBRNO/BRONASTO ZVEZDO, so izbočeni (kovani) in polirani. 

Trak priznanja: 

Na strani 'a' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) v dveh vrstah vezen 
napis: SCUTUM MAGNUM, zl/sr/br barve, sestavljen iz kompozicije različno velikih, v detajlih 
modificiranih črk tipa Palatino Linotype. 

Levo od besede SCUTUM je peterokraka zvezda zl/sr/br barve, zavrtena v levo, tako da se zgornji in 
levi spodnji krak dotikata iste vertikale. Zvezda je v sredi »izvotlena« z manjšo zvezdo enake oblike. 

Desno nad besedo SCUTUM so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave (bela, Pantone 
Reflex Blue, Pantone Red 032). Leve stranice trikotnikov se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, 
da je vzporedna z notranjim delom črke M. 

Na strani 'b' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) vezena oblika 
nadomestnega znaka priznanja veliki ščit policije z zl/sr/br zvezdo, katere leva in desna stranica 
izginjata za živi rob traku. Vezenje je visoko 4 cm, barva vezenega polja (zl/sr/br) pa ustreza stopnji 
priznanja. 

V spodnjem delu strani 'b' je navpično linearno razvit in v detajlih modificiran napis: SCUTUM 
MAGNUM, zl/sr/br barve. 

Levo od besede SCUTUM je peterokraka zvezda zl/sr/br barve, zavrtena v levo tako, da se zgornji in 
levi spodnji krak dotikata iste vertikale. Zvezda je v sredi »izvotlena« z manjšo zvezdo enake oblike in 
v barvi podlage (blaga). 

Desno od besede MAGNUM so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave (bela, Pantone 
Reflex Blue, Pantone Red 032). Leve stranice trikotnikov se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, 
da je vzporedna z notranjim delom zadnje črke M. 
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V zgornji četrtini strani 'b' je v navpični smeri vezen naziv priznanja v slovenščini: »veliki ščit z 
zlato/srebrno/bronasto zvezdo«, izpisan s črko tipa Times NR Bold Italic. Niansa barve niti je približno 
1/3 intenzitete temno modre barve Pantone 540 - enako za vse stopnje priznanja. 

5. Statut zl/sr/br ščita policije 

V polju očrtanega ščita širine 35 mm je napis: SCUTUM PUBLICAE SECURITATIS (ščit policije ali 
bolje »javne varnosti«), izpisan v štirih vrstah (zadnja beseda je deljena). 

Napis sestavlja kompozicija različno velikih črk tipa Palatino Linotype. 

Na desni strani ščita so trije očrtani trikotniki v barvah slovenske zastave: bela, Pantone Reflex Blue in 
Pantone Red 032. Leve stranice se stikajo v ravno črto, nagnjeno v levo tako, da je vzporedna z 
desnim krakom črke A (enako kot z notranjim delom črke M). 

Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, 
ZLATI/SREBRNI/BRONASTI ŠČIT, so izbočeni (kovani) in polirani. 

6. Statut medalje policije za hrabrost 

Priznanje ima obliko očrtane okrogle ploščice premera 35 mm. V zgornji polovici je očrtan lik ščita 
izbočene  oblike (izbočen naprej), ki simbolizira vrlino hrabrost. 

V spodnji polovici je napis: FORTITUDO (hrabrost), ki ga sestavlja kompozicija različno velikih, v 
detajlih modificiranih črk tipa Palatino Linotype. 

Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, MEDALJA ZA 
HRABROST, so izbočeni (kovani) in polirani. 

7. Statut medalje policije za požrtvovalnost 

Priznanje ima obliko očrtane okrogle ploščice premera 35 mm. V zgornji polovici sta lika dveh očrtanih 
ščitov, ki sta postavljena z zamikom eden pred drugim (manjšim), kar simbolizira vrlino požrtvovalnost. 

V spodnji polovici je napis: DEVOTIO VIRIUM (požrtvovalnost), izpisan v dveh vrstah. Napis sestavlja 
kompozicija različno velikih, ponekod modificiranih črk tipa Palatino Linotype. Napisi na zadnji strani 
priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, MEDALJA ZA POŽRTVOVALNOST, so 
izbočeni (kovani) in polirani. 

8. Statut zl/sr/br znaka policije za sodelovanje 

Priznanje je izdelano v obliki očrtanega kvadrata s stranicama 27,22 mm, zavrtenega za 45 stopinj, 
kar pomeni, da njegova diagonala (38,5 mm) sovpada z vertikalo. V zgornji polovici sta lika dveh 
očrtanih ščitov, nagnjenih eden proti drugemu in sklenjenih kot so olimpijski krogi. Simbolizirata vrlino 
sodelovanje. 

V spodnji polovici je napis: COOPERATIO (sodelovanje), ki ga sestavlja kompozicija različno velikih 
črk tipa Palatino Linotype. 

Napisi na zadnji strani priznanja: REPUBLIKA SLOVENIJA, MNZ*POLICIJA, 
ZLATI/SREBRNI/BRONASTI ZNAK ZA SODELOVANJE, so izbočeni (kovani). 
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Trak priznanja: 

Na strani 'a' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) vezen napis: 
COOPERATIO, ki ga sestavlja kompozicija različno velikih črk tipa Palatino Linotype. 

Na strani 'b' je na prehodu iz prve v drugo četrtino traku (gledano od zgoraj) vezena oblika 
nadomestnega znaka priznanja zl/sr/br znak policije za sodelovanje, katere leva in desna stranica 
izginjata za živi rob traku. Vezenje je visoko 4 cm, barva vezenega polja pa je za vse stopnje priznanja 
barva Pantone 402 ali ekvivalent. 

V spodnjem delu strani 'b' je navpično vezen napis: COOPERATIO, zl/sr/br barve. 

V zgornji četrtini strani 'b' je v navpični smeri vezen naziv priznanja v slovenščini: 
zlati/srebrni/bronasti znak za sodelovanje, izpisan s črko tipa Times NR Bold Italic. Niansa barve niti je 
približno 1/3 intenzitete Pantone 540 - enako za vse stopnje priznanja. 

9. Strelno orožje 

Na kovinskem delu strelnega orožja sta vgravirana osebno ime prejemnika ter kraj in datum podelitve 
priznanja. 

Strelno orožje se podeli v škatli, velikosti 285 mm x 210 mm x 60 mm. Materiali za škatlo so lepenka, 
debeline 3 mm in 140 gr. papir temno modre barve v mat izvedbi približek Fedrigoni Blue Navy, 
kaširan z zunanje strani škatle. Škatla se odpira po daljši stranici navzgor, beli trak omejuje polno 
odprtje pokrova. Na pokrovu je v simetrali ob spodnjem robu natisnjeno besedilo "STRELNO 
OROŽJE" v srebrnem toplotnem tisku. Notranjost pokrova je v beli imitaciji svile, ki je podložena s 
peno, na njej je natisnjen slovenski grb ter naziv organa "REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO 
ZA NOTRANJE ZADEVE" v srebrnem toplotnem tisku. Modelirano ležišče za strelno orožje je 
oblečeno v nabrano modro imitacijo svile. Poleg ležišča za strelno orožje je ležišče za nabojnik in 
ploščica s podatki prejemnika priznanja v velikosti 80 mm x 30 mm srebrne barve. Na ploščici so 
vgravirani sredinsko poravnani osebno ime prejemnika, besedilo: "Za izjemen osebni prispevek k 
varnosti" ter datum in kraj podelitve. 

10. Znak generalnega direktorja policije 

Znak generalnega direktorja policije sestavlja osnovni simbol »znak policije« velikosti 55 x 53 mm, ki 
ima ob robovih na vsaki strani venec ploskovno stiliziranih lovorovih listov, ki so kot osnovni znak 
galvansko pozlačeni. Nad znakom so na usnjeno podlogo velikosti 70 x 93 mm z vijakom pritrjene tri 
šesterokrake zvezdice - reliefno 3D stilizirane - galvansko sijajno pozlačene. Znak je preko dveh 
vijakov na hrbtni strani pritrjen na usnjeno podlogo, kvalitetno usnje - gladko temno modre barve 
približek Pantone 540, ki je obšito po robu z nitko zlato rumene barve, z izrezom za pripenjanje z 
zaponko na gumb. 
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1

SISTEM PRIZNANJ POLICIJE

VELIKI ŠČIT POLICIJE Z ZLATO/SREBRNO/BRONASTO ZVEZDO

ZLATI/SREBRNI/BRONASTI ŠČIT POLICIJE

GRAFIČNI PRIKAZ PRIZNANJ POLICIJE

MEDALJA POLICIJE ZA HRABROST MEDALJA POLICIJE ZA POŽTVOVALNOST

ZLAT/SREBRN/BRONAST ZNAK POLICIJE ZA SODELOVANJE
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2

VELIKI ŠČIT POLICIJE Z ZLATO/SREBRNO/BRONASTO ZVEZDO, SPREDNJA STRAN

ZADNJA STRAN, ČRNO-BELA IZVEDBA, RELIEF



Stran 7946 / Št. 128 / 13. 8. 2021 Uradni list Republike Slovenije

3

ZLAT/SREBRN/BRONAST ŠČIT POLICIJE, SPREDNJE STRANI

ZADNJA STRAN, ČRNO-BELA IZVEDBA, RELIEF
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4

MEDALJA POLICIJE ZA HRABROST, SPREDNJA IN ZADNJA STRAN 

ČRNO-BELA IZVEDBA, RELIEF
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5

MEDALJA POLICIJE ZA POŽTVOVALNOST, SPREDNJA IN ZADNJA STRAN 

ČRNO-BELA IZVEDBA, RELIEF
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6

ZLAT/SREBRN/BRONAST ZNAK POLICIJE ZA SODELOVANJE, SPREDNJA STRAN

ZADNJA STRAN, ČRNO BELA IZVEDBA, RELIEF



Stran 7950 / Št. 128 / 13. 8. 2021 Uradni list Republike Slovenije

7

NADOMESTNI ZNAKI

Na moarirano svilo zlate/srebrne/bronasta/Pantone 402 barve se tiska oznaka priznanja z temno modro barvo Pantone 540/zlato/
srebrno/bronasto barvo 
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8

70

55

93

53

ZNAK GENERALNEGA DIREKTORJA POLICIJE
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9

ŠKATLA ZA PRIZNANJE POLICIJE IN VRSTE ZNAKOV NA POKROVU ŠKATLE

Na pokrov škatle temno modre barve približek Pantone 540 se tiska oznaka s folijo zlate/srebrne/bakrene/Pantone 402 barve 



Uradni list Republike Slovenije Št. 128 / 13. 8. 2021 / Stran 7953 

10

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

ŠKATLA ZA ZNAK GENERALNEGA DIREKTORJA POLICIJE
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11

MAPA
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12

STRELNO
OROŽJE

SPOMINSKA PLAKETA
OB UPOKOJITVI

VRSTE ZNAKOV NA MAPI

Na mapo temno modre barve približek Pantone 540 se tiska oznaka s folijo zlate/srebrne/bakrene/Pantone 402 barve



Stran 7956 / Št. 128 / 13. 8. 2021 Uradni list Republike Slovenije

13

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

prejme

2

(naziv priznanja)

Ime in Priimek

V Ljubljani,
datum

Ime in Priimek
minister

razlog za dodeljeno
priznanje

LISTINA
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14

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
P O L I C I J A

prejme

(naziv priznanja)

Ime in Priimek

razlog za dodeljeno
priznanje

V Ljubljani,
datum

Ime in Priimek
generalni direktor policije

LISTINA O PRIZNAJU POLICIJE ZA DOLGOLETNO DELO
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15

SPOMINSKA PLAKETA OB UPOKOJITVI

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
P O L I C I J A

prejme

za dolgoletno delo in prispevek k varnosti med sluzbovanjem
v Policiji od ... do ...,

nazadnje na ... (enota)

V Ljubljani,
datum

Ime in Priimek
generalni direktor policije

spominsko plaketo
OB UPOKOJITVI

Ime in Priimek
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a        b
a        ba        b

a        b

a        b a        b

TRAK PRIZNANJA POLICIJE, SPREDNJA (a) IN ZADNJA (b) STRAN
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2694. Odredba o Programu promocije sektorja sadja 
za obdobje 2021–2023

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o promociji 
kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 
57/12) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

O D R E D B O
o Programu promocije sektorja sadja za obdobje 

2021–2023

1. člen
(1) S to odredbo se sprejme Program promocije sek-

torja pridelave in predelave sadja za obdobje 2021–2023, ki 
zajema ukrep skupna splošna promocija sektorja pridelave in 
predelave sadja in informiranje o sadju ter promocija sadja in 
proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost« (v 
nadaljnjem besedilu: ukrep).

(2) Sredstva za Program promocije sektorja pridelave in 
predelave sadja za obdobje 2021–2023 se dodelijo v skladu s 
Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 
2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njenimi z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske 
unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja 
učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, 
str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).

2. člen
Program iz prejšnjega člena je kot Priloga sestavni del 

te odredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(1) Aktivnosti promocije in informiranja iz ukrepa se zač-

nejo izvajati naslednji dan po objavi naznanila o prejetju odloči-
tve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči po 
tej odredbi s Pogodbo o delovanju Evropske unije (Prečiščena 
različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 
2016, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Pogodba o delovanju EU) 
ter se izvajajo do 31. decembra 2024.

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-27/2021
Ljubljana, dne 10. avgusta 2021
EVA 2021-2330-0004

Dr. Jože Podgoršek
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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PRILOGA: PROGRAM PROMOCIJE SEKTORJA SADJA ZA OBDOBJE 2021–2023  
 

I. SPLOŠNO 
 

1. Vsebina programa 
 

Ta program v skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, natančneje 
določa cilje in oblike promocije sektorja pridelave in predelave sadja za obdobje 2021–2023, trajanje 
in raven izvajanja promocije, finančni načrt ter merila in pogoje za porabo sredstev. 
 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), izvaja 
aktivnosti promocije in informiranja v okviru ukrepa, ki se izvaja v skladu s Smernicami EU. 
 

2. Pravne podlage za izvedbo ukrepov 
 
Pravne podlage za izvajanje sheme državne pomoči za promocijo in informiranje v okviru ukrepa so: 

- Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12; v 
nadaljnjem besedilu: ZPKŽP); 

- Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2019–2025, ki ga je 
sprejela Vlada Republike Slovenije dne 20. decembra 2018; 

- Odredba o vključitvi sektorja sadja v izvajanje promocije za obdobje 2021–2023 (Uradni list 
RS, št. 108/21); 

- Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance 
sektorja sadja za obdobje 2021–2023 (Uradni list RS, št. 121/21); 

- Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15 
in 32/18), 

- Smernice EU. 
 

3. Opredelitev pojmov 
 
Izrazi, uporabljeni v tem programu, imajo naslednji pomen: 

- kmetijski proizvod je proizvod iz 3. točke pod (35) Smernic EU; 
- živilo je živilo iz 54. točke pod (35) Smernic EU; 
- sadje pomeni kmetijske proizvode, ki sestavljajo kategorijo užitnega sadja iz poglavja 8 

Kombinirane nomenklature iz Priloge I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o 
tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2159 z dne 16. decembra 2020 
o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter 
skupni carinski tarifi (UL L št. 431 z dne 21. 12. 2020, str. 34); 

- proizvod iz sadja je živilo, proizvedeno iz sadja; 
- shema kakovosti »izbrana kakovost«« je nacionalna shema, ki izpolnjuje zahteve iz 282. točke 

pod (b) Smernic EU; 
– kmetijski sektor je sektor iz 2. točke pod (35) Smernic EU; 
– sektor pridelave in predelave sadja pomeni podjetja iz kmetijskega sektorja, ki so dejavna v 

primarni proizvodnji, predelavi in trženju sadja in proizvodov iz sadja. 
 

4. Dodatne informacije o nacionalni shemi kakovosti »izbrana kakovost« 
 
V shemo kakovosti »izbrana kakovost« so vključeni kmetijski proizvodi in živila, med drugim tudi iz 
sektorja pridelave in predelave sadja, ter se označujejo z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana 
kakovost«. Shema kakovosti »izbrana kakovost« poudarja posebne lastnosti kmetijskih proizvodov ali 
živil. Posebne lastnosti se za vsak sektor kmetijskih proizvodov ali živil predpišejo s specifikacijami ter 
so vezane na pridelavo, predelavo ali kakovost in poreklo osnovne surovine. Shema kakovosti 
»izbrana kakovost« je odprta za vse proizvajalce držav članic EU in tretjih držav, ki izpolnjujejo 
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predpisane pogoje, ter ima pozitiven učinek na krepitev prehranskih verig na lokalnih območjih, saj 
spodbuja tesno sodelovanje pridelovalcev in predelovalcev. Potrošniku proizvodi iz te sheme 
zagotavljajo kakovost in dajejo jasno informacijo o poreklu proizvoda. Proizvodi s pridobljenim 
certifikatom se lahko označujejo z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost« v skladu s 
predpisom, ki ureja postopek priznanja nacionalne označbe »izbrana kakovost«, in se kot taki tudi 
tržijo. 
 

5. Obdobje in raven izvajanja pomoči 
 
V skladu z Uredbo o obveznem prispevku za sektor sadja (Uradni list RS, št. 121/21) se prispevek za 
koledarska leta 2021, 2022 in 2023 začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca po objavi 
naznanila o prejetju odločitve Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo 
ter se obračunava do 31. decembra 2023. Zavezanci za plačilo prispevka tega plačajo v skladu z 
ZPKŽP. 
 
V skladu z ZPKŽP in s ciljem koriščenja celotnega prispevka sektorja pridelave in predelave sadja, 
obračunanega in plačanega za obdobje do konca 2023, se lahko aktivnosti promocije in informiranja v 
okviru ukrepa izvajajo do 31. decembra 2024. 
 
Aktivnosti promocije in informiranja v okviru ukrepa po tem programu se izvajajo na celotnem območju 
Republike Slovenije. 
 

6. Način izvajanja pomoči  
 
Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, za izvedbo oblik promocije in informiranja v 
okviru ukrepa izbere enega ali več izvajalcev promocije in informiranja. 
 
Ponudniki v postopkih iz prejšnjega odstavka oddajo ponudbe za izvedbo promocije in informiranja v 
okviru ukrepa, ki morajo vsebovati tudi podatke iz 71. točke Smernic EU. 
 
Ponudbe lahko oddajo ponudniki, ki v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izpolnjujejo 
zahteve, povezane z ugotavljanjem sposobnosti. 
 
Podrobnejše zahteve, povezane z ugotavljanjem sposobnosti, in merila za izbiro izvajalca se določijo v 
javnem naročilu ter se oblikujejo tako, da se zagotovijo učinkovitost promocije in informiranja ter 
preglednost in enaka obravnava vseh ponudnikov storitev. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba 
ali naročilnica v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. 
 
Pomoč pri ukrepu ne zajema neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v naravi v 
obliki subvencionirane storitve. 

 
7. Izplačilo za opravljene storitve  

 
Izvajalcem, izbranim v skladu s prejšnjo točko, se storitve promocije in informiranja izplačajo na 
podlagi prejetih računov s priloženimi: 

 dokazili o izvedbi aktivnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in 
 drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu. 

 
8. Področja, izvzeta iz pomoči 

 
Do pomoči po tem programu niso upravičeni subjekti, ki: 

 so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske 
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom; 

 so podjetja v težavah, kot so opredeljena v 15. točki pod (35) Smernic EU. 
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Pomoč po tem programu se ne uporablja: 

 za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali s trgovanjem z drugimi državami 
članicami EU, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi sprotnimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo; 

 če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga 
oziroma blaga iz drugih držav članic. 
 

9. Navajanje porekla in blagovnih znamk podjetij 
 
Pri izvajanju skupne splošne promocije sadja in proizvodov iz sadja ter informiranju o sadju in 
proizvodih iz sadja iz ukrepa imajo korist vsi proizvajalci posameznih kmetijskih proizvodov. Pri tem se 
ne smejo omenjati posamezna podjetja, blagovne znamke ali porekla kmetijskih in živilskih 
proizvodov, oglaševalske kampanje pa niso zasnovane za proizvode posameznega podjetja oziroma 
podjetij. 
 
Poreklo se navaja v aktivnostih promocije in informiranja le pri promociji in informiranju o pomenu ter 
značilnostih nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« v okviru ukrepa. Pri tem se v sporočilu 
poreklo proizvodov navaja kot drugotnega pomena. Sklic na poreklo ne sme biti diskriminatoren, saj ni 
namenjen spodbujanju porabe kmetijskega proizvoda le zaradi njegovega porekla, pač pa spoštuje 
splošna načela prava EU in ne omejuje prostega pretoka kmetijskih proizvodov v nasprotju s 
34. členom Pogodbe o delovanju EU. 
 
Pri aktivnostih promocije in informiranja iz tega programa promocija blagovnih znamk ni dovoljena. 
Aktivnosti promocije in informiranja tudi ne smejo ogroziti prodaje ali zmanjšati ugleda proizvodov 
drugih držav članic EU, kot to določajo Smernice EU. 
 
Aktivnosti promocije in informiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) št. 1169/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 
1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič 
spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o 
novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L 
št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1). 
 

10. Združevanje pomoči 
 
Pomoč iz ukrepa se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem ali skupaj s pomočjo ad hoc pod 
pogojem, da skupni znesek državne pomoči za isti namen oziroma dejavnost ne presega zgornjih mej 
pomoči iz 467. do 469. točke Smernic EU.  
 
Pomoč iz ukrepa se lahko združuje s katero koli drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz 467. do 469. točke Smernic EU. 
 
Pomoč iz ukrepa se ne sme združevati s katero koli pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz 467. do 
469. točke Smernic EU. 
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11. Preglednost in poročanje 
 
V skladu z oddelkom 3.7 I. dela Smernic EU se na spletni strani https://www.gov.si/teme/evidence-
odobrenih-pomoci/ objavijo vse zahtevane informacije, in sicer celotno besedilo sheme državne 
pomoči in njenih izvedbenih določb ali povezave na ta besedila ter podatki o organu, ki dodeljuje 
pomoč. Te informacije so na voljo splošni javnosti brez omejitev najmanj deset let od dneva, ko je bila 
dodeljena zadnja posamična pomoč po tem programu. 
 
Ministrstvo o dodelitvi pomoči iz tega programa poroča Evropski komisiji v skladu s 132. točko 
Smernic EU. 
 

12. Hramba dokumentacije 
 
Ministrstvo evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh hrani še deset let od dneva, 
ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po tem programu. 
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II. UKREP: SKUPNA SPLOŠNA PROMOCIJA SEKTORJA SADJA IN INFORMIRANJE O 
SADJU TER PROMOCIJA SADJA IN PROIZVODOV IZ SADJA IZ SHEME KAKOVOSTI 
»IZBRANA KAKOVOST« 

 
1. Namen in cilji pomoči 

 
Promocija in informiranje v okviru ukrepa zajemata: 

a) skupno splošno promocijo pridelave in predelave sadja ter informiranje o sadju in proizvodov 
iz sadja; 

b) promocijo sadja in proizvodov iz sadja iz sheme »izbrana kakovost«. 
 
Namen ukrepa je doseči naslednje cilje: 

a) pri skupni splošni promociji pridelave in predelave sadja ter informiranju o sadju in 
proizvodov iz sadja: 

 prek širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij povečevati potrošnikovo 
poznavanje značilnosti lokalne pridelave in postopkov predelave sadja v različne sadne 
proizvode ter širših družbenih in okoljskih koristi njihove pridelave in predelave 
(npr. obdelanost in poseljenost podeželja, zagotavljanje prehranske samooskrbe s sadjem); 

 informiranje o lastnostih in kakovosti različnih vrst sadja in proizvodov iz sadja ter o 
deklaracijah in navedbah na sadju in proizvodih iz sadja; 

 povečati stopnjo zaupanja v sistem zagotavljanja sledljivosti ter kakovosti sadja in proizvodov 
iz sadja; 

 izobraževati potrošnika o uporabi sadja in proizvodov iz sadja v vsakdanjem življenju 
(npr. pravilno ravnanje s sadjem, skladiščenje, shranjevanje, obdelava); 

 
b) pri promociji sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«: 
 promovirati sadje in proizvode iz sadja, ki so vključeni v shemo kakovosti »izbrana kakovost«; 
 informirati o pomenu označbe nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« za sadje in 

proizvodov iz sadja, in sicer o posebnostih, načinu pridelave in predelave, kakovosti in drugih 
značilnostih proizvodov iz te sheme; 

 informirati o sistemu sheme kakovosti »izbrana kakovost« za sadje in proizvode iz sadja ter 
vseh postopkih od pridelave, predelave, pridobitve certifikata do uporabe zaščitnega znaka; 

 povečati stopnjo zaupanja v sadje in proizvode iz sadja iz shem kakovosti, ki so označeni z 
zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost«, z izobraževanjem potrošnika glede 
pomena zaščitnega znaka sheme kakovosti za potrošnika. 

 
Aktivnosti promocije in informiranja iz ukrepa so usmerjene na sadje in proizvode iz sadja iz Priloge I k 
Pogodbi o delovanju EU. 
 
Aktivnosti skupne splošne promocije pridelave in predelave sadja in proizvodov iz sadja ter 
informiranja o njih so usmerjene na sadje in proizvode iz sadja na splošno ter so v korist vseh 
pridelovalcev sadja in proizvodov iz sadja.  
 
Pri promociji sadja in proizvodov iz sadja iz nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« se poleg 
seznanjanja z znanstvenimi spoznanji in dejanskimi informacijami v okviru oglaševalske kampanje o 
shemi kakovosti »izbrana kakovost« neposredno promovirajo tudi sadje in proizvodi iz sadja, uvrščeni 
v shemo kakovosti »izbrana kakovost« ter označeni z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana 
kakovost«.  
 

2. Upravičeni stroški 
 
Z namenom doseganja ciljev ukrepa je za stroške aktivnosti promocije in informiranja pomoč 
namenjena kritju upravičenih stroškov iz 464. točke Smernic EU, in sicer za:  
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a) stroške publikacij v tiskanih in elektronskih medijih, spletnih mest ter oglasov v elektronskih 
medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o proizvajalcih iz 
določene regije ali o proizvajalcih določenega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo 
vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev v publikaciji; 

b) stroške širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij o:  
 shemah kakovosti »izbrana kakovost« na podlagi 282. točke pod (b) Smernic EU in  
 splošnih proizvodih ter njihovih koristih in priporočeni uporabi; 

c) stroške oglaševalskih kampanj, usmerjenih v potrošnike, ki se izvedejo v medijih ali na 
maloprodajnih mestih, in promocijskega gradiva, ki se razdeljuje neposredno potrošnikom. 

 
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka upoštevajo stroške priprave akcijsko-izvedbenega načrta, 
idejno-oblikovalske zasnove, izdelavo, organizacijo ter izvedbo aktivnosti promocije in informiranja, 
vključno s stroški zakupa oglasnega prostora ipd. 
 
Upravičeni stroški so stroški izvajanja dejavnosti izvajalcev storitev, ki nastanejo po oddaji ponudbe. 
 
Pomoč za promocijo in informiranje iz ukrepa se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen če po 
predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, ta ni izterljiv. 
 

3. Oblike promocije in informiranja 
 
Ponudniki morajo v skladu s 5. členom ZPKŽP za namen izvajanja promocije in informiranja v okviru 
ukrepa v ponudbi predvideti naslednje oblike promocije: 
– razširjanje strokovnih in znanstvenih spoznanj z izobraževanjem, informiranjem in oglaševanjem v 

tiskanih medijih, po radiu, televiziji, na oglasnih panojih, svetovnem spletu, v tiskovinah, digitalnih ter 
drugih medijih oglaševanja in informiranja; 

– organiziranje promocijskih prireditev, razstav, sejmov, prodajnih obiskov in podobnih dogodkov v 
zvezi z odnosi z javnostmi. 

 
Za izvajanje oblik iz prejšnjega odstavka morajo ponudniki v ponudbi predložiti predlog komunikacijske 
strategije, vključno s predlogom najboljšega možnega nabora orodij oziroma poti promocije in 
informiranja, za te vsebine: 

a) oglaševanje »above-the-line« v klasičnih medijih (TV, radio, tisk, splet in digitalni kanali, 
oglaševanje na prostem ipd.) ali na maloprodajnih mestih; 

b) informiranje in promocija »below-the-line«, vključno z razdeljevanjem publikacij in 
promocijskega gradiva neposredno potrošnikom, z degustacijami in brezplačnim 
razdeljevanjem vzorcev kmetijskih proizvodov na mestih prodaje; 

c) promocijsko gradivo za potrošnike in različne publikacije v tiskani in digitalni obliki; 
d) aktivnosti odnosov z javnostmi; 
e) promocijski, izobraževalni in informativni dogodki za različne ciljne javnosti; 
f) spletne strani in različna družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, Pinterest); 
g) digitalne ter analogne igre in programi. 

 
Ministrstvo v skladu s 457. točko Smernic EU najpozneje pred začetkom izvajanja promocijske 
kampanje Evropski komisiji pošlje izborne vzorce promocijskega gradiva. 
 

4. Upravičenci do pomoči 
 
Upravičenec do pomoči skupne splošne promocije sadja in proizvodov iz sadja ter informiranja o njih 
je del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in trženjem sadja in proizvodov iz 
sadja iz Priloge I k Pogodbi o delovanju EU. 
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Upravičenec do pomoči promocije sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost« 
je del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in trženjem sadja in proizvodov iz 
sadja iz Priloge I k Pogodbi o delovanju EU, vključenih v shemo »izbrana kakovost«. 
 
Pomoč v okviru ukrepa ne vključuje neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v 
naravi v obliki subvencioniranih storitev. 
 

5. Financiranje ukrepa in stopnja intenzivnosti pomoči 
 
V skladu s  467. do 469. točko Smernic EU intenzivnost pomoči v okviru izvajanja ukrepa znaša 
100 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer do skupne višine 630.000 eurov v celotnem obdobju 
izvajanja ukrepa. 
 
V skladu z 8. in 9. členom ZPKŽP ter 2., 3. in 5. členom Uredbe o obveznem prispevku za promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja (Uradni list RS, št. 121/21) se aktivnosti 
promocije in informiranja v celotnem obdobju izvajanja ukrepa financirajo iz: 

a) zbranega prispevka sektorja sadja v višini do 315.000 eurov, ki se zbira na namenski postavki 
proračuna Republike Slovenije, in 

b) nacionalnih sredstev proračuna Republike Slovenije v višini do 315.000 eurov. 
 
Načrtovana poraba finančnih sredstev v celotnem obdobju izvajanja ukrepa je naslednja: 

a) skupna splošna promocija pridelave in predelave sadja ter informiranje o sadju in proizvodov 
iz sadja do višine 196.000 eurov (od tega prispevek sektorja do 31.500 eurov in nacionalna 
sredstva proračuna Republike Slovenije do 164.500 eurov); 

b) promocija sadja in proizvodov iz sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z 
oglaševalskimi kampanjami, do višine 434.000 eurov (od tega prispevek sektorja do 
283.500 eurov in nacionalna sredstva proračuna Republike Slovenije do 150.500 eurov). 

 
V skladu s 468. točko Smernic EU ministrstvo zagotovi, da je prispevek sektorja za promocijo sadja in 
proizvodov sadja iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z oglaševalskimi kampanjami, 
najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov kampanje. 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2695. Odločba o priznanju naravne mineralne vode 
Cana Royal Water

Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na predlog 
podjetja Cana Water d.o.o., Serdica 82, 9262 Rogašovci, ki 
jo zastopa direktor Borut Niko Huber, na podlagi 85. člena 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 21. člena 
Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni 
vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v 
zadevi priznanja označbe naravna mineralna voda izdaja 
naslednjo

O D L O Č B O
o priznanju naravne mineralne vode  

Cana Royal Water

Voda iz izvira Cana, v kraju Serdica, Republika Slove-
nija, ki se polni pod imenom Cana Royal Water, se prizna kot 
naravna mineralna voda. Odločba velja za pet let, to je do dne 
15. 7. 2026.

Št. 007-505/2021
Ljubljana, dne 15. julija 2021
EVA 2021-2330-0093

Matjaž Guček
generalni direktor

Uprave Republike Slovenije  
za varno hrano,

veterinarstvo in varstvo rastlin

2696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za julij 2021

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za julij 2021

Cene življenjskih potrebščin so bile julija 2021 v primerjavi 
s prejšnjim mesecem višje za 0,4 %.

Št. 9621-149/2021/5
Ljubljana, dne 6. avgusta 2021
EVA 2021-1522-0024

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2697. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju 

pokojninskega načrta za javne uslužbence

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) ter Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo in nadaljnji) Sindikat novinarjev Slovenije

p r i s t o p a

h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta 
za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 
43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16).

Ljubljana, dne 18. maja 2021

Sindikat novinarjev Slovenije
predsednica

Alenka Potočnik

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je dne 2. 7. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-31 
o tem, da je naknaden pristop Sindikata novinarjev Slovenije 
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za 
javne uslužbence vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na 
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 23/8.
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OBČINE

4. člen
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih 

zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ki jo vodi občina, 
ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno 
prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

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

listu Republike Slovenije.
Sklep se posreduje Upravni enoti Celje in Ministrstvu za 

okolje in prostor.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostor-

skih aktov: ID 2421

Št. 350-0008/2021-27(1)
Dobrna, dne 22. julija 2021

Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl

KOPER

2699. Sklep o ponovnem razpisu predčasnih volitev 
članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - 
Crevatini

Na podlagi 24. in 26. člena v povezavi s 109. in 114. čle-
nom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – urad-
no prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) 
sta Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na dopisni 
seji in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper 
na dopisni seji dne 11. 8. 2021 sprejeli

S K L E P
o ponovnem razpisu predčasnih volitev članov 
sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini

1.
Predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrva-

tini – Crevatini bodo v nedeljo, 10. oktobra 2021.

2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna 

opravila, se šteje ponedeljek, 16. avgust 2021.

3.
Za izvedbo volitev članov sveta skrbita občinska volilna 

komisija in posebna občinska volilna komisija.

Št. 041-2/2021
Koper, dne 11. avgusta 2021

Predsednik Občinske volilne komisije
dr. Miloš Senčur, univ. dipl. prav.

Predsednik Posebne občinske volilne 
komisije

Giani Flego, univ. dipl. prav.

In base agli articoli 24.e 26.e in relazione agli articoli 
109.e 114. della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta 

DOBRNA

2698. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na območju enote urejanja prostora 
za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobr-
na (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna 
na 4. dopisni seji dne 22. 7. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  

na območju enote urejanja prostora  
za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z iden-

tifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih 
aktov 2421, ki se nanaša na določanje obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi na območju enote urejanja 
prostora za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna, kot je 
določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna 
– OPN (Uradni list RS, št. 11/12), in se nahaja na delu ze-
mljiške parcele 714, 732/1, 732/5, 733, 803/5 in 804/1, vse 
k.o. 1045 Klanc, pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 
1/64 v Občini Dobrna, k.o. 1045 Klancu, skladno z Elabo-
ratom lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnih 
zemljišč pri posamični poselitvi za PEUP OSRED 1/64 v 
Občini Dobrna (Urbanisti, Gorazd Furman Oman s.p., Grud-
nova ulica 6, 3000 Celje, odg. vodja izdelave mag. Gorazd 
Furman Oman, univ. dipl. inž. arh., št. 220-2021, marec 
2021, z dopolnitvijo junij 2021).

2. člen
Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje 

prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavb-
nega zemljišča posamične poselitve z namensko rabo pro-
stora A: razširitev obstoječega stavbnega zemljišča razpršene 
poselitve A se opredeli na parc. št. 734/1 – del, parc. št. 735/9 
– del in parc. št. 803/2 – del, vse k.o. 1045 Klanc, in sicer tako, 
da se omogoči razširitev obstoječega stavbnega zemljišča za 
skupaj 540 m², na parc. št. 732/1 – del, parc. št  732/5 – del in 
parc. št. 803/5 – del, vse k.o. 1045 Klanc pa se del stavbnega 
zemljišča spremeni v kmetijska zemljišča (K1) za površino sku-
paj 200 m². Končno povečanje površine stavbnega zemljišča 
znaša 340 m².

Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča 
je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 1. člena tega 
sklepa oziroma v grafičnem prikazu prilagojene in natančno 
določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča, ki je 
priloga tega sklepa.

3. člen
Skladnost nameravane gradnje se preverja na podlagi 

tega sklepa in priloženega grafičnega prikaza, na podlagi ela-
borata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa s prilogami 
ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu 
lokacijske preveritve.

Na območju lokacijske preveritve veljajo:
– posebna določila glede prostorskih izvedbenih pogojev, 

ki jih določa 84. člen OPN za EUP Osrednji in južni del Občine 
Dobrna (OSRED 1).
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ufficiale RS, n. 94/07 – versione consolidata ufficiale, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) la Commissione elettorale 
comunale del Comune citta di Capodistria, nella seduta per cor-
rispondenza, e la Commissione elettorale comunale particolare 
del Comune citta di Capodistria, nella seduta per corrisponden-
za del 11. 8. 2021 hanno accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla riindizione delle elezioni anticipate per le 

elezioni dei membri del Consiglio della Comunità 
locale Hrvatini - Crevatini

1.
Le elezioni anticipate dei membri del Consiglio della Co-

munità locale di Hrvatini - Crevatini si terranno domenica, 
10 ottobre 2021.

2.
La data d’indizione delle elezioni dalla quale hanno inizio 

le operazioni elettorali è fissata nel giorno di lunedì, 16 agosto 
2021.

3.
Lo svolgimento delle elezioni sarà a cura della com-

missione elettorale comunale e della commissione elettorale 
comunale particolare.

N. 041-2/2021
Capodistria, 11 agosto 2021

Presidente della Commissione elettorale 
comunale Capodistria,

dr. Miloš Senčur, univ. dipl. prav.

Presidente della Commissione elettorale 
comunale particolare

dott. Giani Flego

PIRAN

2700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o pristanišču Kanal sv. Jerneja in koncesiji 
za gradnjo in upravljanje krajevnega 
pristanišča Kanal sv. Jerneja

Na podlagi 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 in 76/16 – odl. US) in 
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – urad-
no prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o pristanišču Kanal sv. Jerneja in koncesiji  
za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča 

Kanal sv. Jerneja,

ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 22. redni 
seji dne 29. junija 2021.

Št. 3731-0001/2020
Piran, dne 9. avgusta 2021

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi drugega odstavka 3., 7., 32., 33. in 34. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 
57/11 – ORZGJS40), tretjega odstavka 32. člena, tretjega 
odstavka 35. člena, prvega in drugega odstavka 45. člena in 
drugega odstavka 47. člena Pomorskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 
– ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 
15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 36. člena Zakona o javno-
-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter v skladu 
z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), 
Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – urad-
no prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 
21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20), Uredbo o Krajinskem parku 
Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01) in z 31. členom 
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno preči-
ščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran 
na 22. redni seji dne 29. 6. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o pristanišču Kanal sv. Jerneja in koncesiji  
za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča 

Kanal sv. Jerneja

1. člen
V Odloku o pristanišču Piran – Kanal sv. Jerneja in kon-

cesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča Kanal 
sv. Jerneja (Uradne objave Primorske novice, št. 18/2010, 
Uradni list RS, št. 70/21, 80/21) se v prvem, tretjem in sedmem 
odstavku 53. člena besedilo »V. in VI.« spremeni tako, da se 
pravilno glasi »IV. in V.«.

2. člen
Besedilu 53. člena se doda nov, osmi odstavek, ki se 

glasi:
»(8) Do začasnega priveza v smislu pete in šeste alineje 

tretjega odstavka tega člena so upravičeni tudi lastniki plovil, ki 
na presečni datum teh plovil niso imeli privezanih, če dokažejo 
(oba) pogoja:

– da so imeli plovila privezana v letu 2020, in sicer najpo-
zneje do 30. 10. 2020 in

– da na dan 30. 10. 2020 plovila niso bila privezana za-
radi razlogov, povezanih z dejavnostjo plovil ali opravljanjem 
dejavnosti v zvezi s plovili.

Izpolnjevanje pogojev po tem odstavku ugotavlja upravlja-
lec, ki v ta nam imenuje tričlansko strokovno komisijo, ta pa na 
podlagi predloženih dokazov in ugotovljenih dejstev predlaga 
upravljalcu odločitev o tem, ali je lastnik za plovilo upravičen do 
začasnega priveza po tem členu.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3731-0001/2020
Piran, dne 29. junija 2021

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge 
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – 
Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO e 76/16) – decisione della C. Cost.) e l’arti-
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colo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale 
della RS, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18)

E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O
di modifica e integrazione al Decreto sul Porto 

Canale di San Bortolo e sulla concessione  
per la costruzione e la gestione del porto locale 

Canale di San Bortolo,

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 22a seduta ordinaria del 29 giugno 2021.

N. 3731-0001/2020
Pirano, 9. agosto 2021

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto il com-
ma due dell’articolo 3 e gli articoli 7, 32, 33 e 34 della Legge 
sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale 
della RS, nn. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), il comma tre dell’articolo 32, 
il comma tre dell’articolo 35, i commi uno e due dell’articolo 
45 e il comma due dell’articolo 47 del Codice marittimo (Gaz-
zetta Ufficiale della RS, n. 62/16 – Testo Consolidato, 41/17, 
21/18 – ZNOrg e 31/18 – ZPVZRZECEP), gli articoli 3 e 17 
della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta Ufficiale della RS, 
n° 29/11 – Testo Consolidato, 21/13, 111/13, 74/14 – decisione 
della C. Cost., 92/14 – decisione della C. Cost., 32/16 e 15/17 
– decisione della C. Cost. e 73/19 – decisione della C. Cost.) 
e l’articolo 36 della Legge sul partenariato pubblico-privato 
(Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 127/06) nonché conforme-
mente alla Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 
67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 
40/14, 56/15 e 65/20), la Legge sulla conservazione della natu-
ra (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 96/04 – Testo Consolidato, 
61/06 – Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 
e 82/20) e il Regolamento sul Parco naturale delle Saline di 
Sicciole (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 29/01) e l’articolo 31 
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, 
n. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 22a seduta 
ordinaria del 29/6/2021 ha adottato il

D E C R E T O
di modifica e integrazione al Decreto sul Porto 

Canale di San Bortolo e sulla concessione  
per la costruzione e la gestione del porto locale 

Canale di San Bortolo

Articolo 1
Nel Decreto sul porto di Pirano canale di San Bortolo e 

sulla concessione per la costruzione e la gestione del porto lo-
cale Canale di San Bortolo (Bollettino Ufficiale delle Primorske 
novice, n. 18/2010, Gazzetta Ufficiale della RS n. 70/21, 80/21) 
i commi uno, tre e sette dell’articolo 53 che prevedono il testo 
“V. e VI.” sono modificati e prevedono come segue: “IV. e V.”.

Articolo 2
Al testo dell’Articolo 53 si aggiunge un nuovo comma, 

ovvero il comma otto, che stabilisce quanto segue:
“(8) Hanno diritto al posto barca temporaneo ai sensi degli 

aliea 5 e 6 del comma tre del presente articolo altresì i proprietari 
delle imbarcazioni che alla data limite non avevano le stesse 
ormeggiate, qualora soddisfino (entrambi) i seguenti requisiti:

– di aver avuto l’imbarcazione ormeggiata nel 2020, ossia 
entro e non oltre il 30/10/2020 e

– che l’imbarcazione, per motivi relativi all’attività della 
stessa o l’espletazione dell’attività relativa all’imbarcazione, 
non era ormeggiata in data 30/10/2020.

L’adempimento ai requisiti di cui al presente comma viene 
accertato dal gestore che nomina a tal fine una commissione di 
esperti composta da tre membri che in base agli attestati presen-
tati e ai fatti accertati propone al gestore di decidere in merito, 
ovvero se il proprietario dell’imbarcazione possa beneficiare del 
posto barca temporaneo ai sensi del presente articolo.”

Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia.

N. 3731-0001/2020
Pirano, 29 giugno 2021

Il Sindaco
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

PREBOLD

2701. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Prebold

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2), Uredbe o pro-
gramu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) in 7. ter 
15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 
45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 24. redni seji dne 
22. julija 2021 sprejel

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

Občine Prebold

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Elaborat za pripravo odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Občine Prebold, ki ga je iz-
delalo podjetje Ipsum, d.o.o., št. 106-066/21, marec 2021 (v 
nadaljevanju: Elaborat).

(2) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju Občine Prebold vsebuje tekstualni in grafični del.

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

– stroške obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na 

enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo.
(4) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlo-

kom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) 

in deležem površine objekta (Dto),
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– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).

2. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se 
odmerja za naslednjo komunalno opremo:

– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje in
– objekte za ravnanje z odpadki.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa po-
drobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izra-
čun komunalnega prispevka.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO

4. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)

Stroški obstoječe komunalne opreme na območju Občine 
Prebold so 32.858.474,85 EUR. Stroški po vrstah obstoječe 
komunalne opreme so prikazani v elaboratu.

5. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto 

mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vr-

stah, preračunani na enoto mere, znašajo:

Z. št. Vrsta obstoječe komunalne opreme

Cena opremljanja
m2 gradbene parcele objekta

[Cpo(i)]

Cena opremljanja 
m2 bruto tlorisne površine objekta

[Cto (i)]
[EUR/m2] [EUR/m2]

1. Cestno omrežje 6,94 31,69
2. Vodovodno omrežje 1,04 4,79
3. Kanalizacijsko omrežje 3,75 16,88
4. Objekti za ravnanje z odpadki 0,08 0,37

SKUPAJ 11,81 53,73

6. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe  

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

in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 
0,70:0,30 (Dpo:Dto).

7. člen
(faktor namembnosti objekta)

Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste 
objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki dolo-
ča klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe 
objektov, se določa, kot je navedeno v spodnji tabeli.

CC-SI
oznaka Klasifikacija objektov Fn

1 STAVBE
11 Stanovanjske stavbe
1110 Enostanovanjske stavbe 1,0
1121 Dvostanovanjske stavbe 0,9
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 0,8
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene 

skupine 0,8
12 Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe 1,0

CC-SI
oznaka Klasifikacija objektov Fn

12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 1,0

12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1,0
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 

nastanitev 0,7
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 

nastanitev (kmečki turizem) 1,0
122 Poslovne in upravne stavbe 1,0
12201 Stavbe javne uprave 1,0
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,0
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1,0
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene 

dejavnosti 1,0
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 0,9
12303 Bencinski servisi 0,7
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1,5
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje 

komunikacij 1,0
1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe 

za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 1,3
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CC-SI
oznaka Klasifikacija objektov Fn

1242 Garažne stavbe
125 Industrijske in skladiščne stavbe 1,0
126 Stavbe splošnega družbenega pomena 1,0
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1,0
1262 Muzeji in knjižnice 1,0
1263 Stavbe za izobraževanje 

in znanstvenoraziskovalno delo 1,0
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 0,5
1265 Stavbe za šport 0,5
127 Druge nestanovanjske stavbe 0,5
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5
1272 Obredne stavbe 0,5
1273 Kulturni spomeniki 0,5
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,5
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI /
21 Objekti prometne infrastrukture 1,0
211 Ceste
21111 Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste
21112 Regionalne ceste /
21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane 

ceste in gozdne ceste /
21122 Samostojna parkirišča 0,5
212 Železniške proge /
213 Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski 

objekti /
21301 Letališke steze in ploščadi 0,1
21302 Letalski radio-navigacijski objekti /
214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi 0,1
215 Pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi 

ter drugi vodni objekti
21510 Pristanišča in plovbne poti /
21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti /
21530 Sistem za namakanje in osuševanje, 

akvadukti
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja 

in elektroenergetski vodi
23 Industrijski gradbeni kompleksi /
23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje 

mineralnih surovin /
23020 Elektrarne in drugi energetski objekti 1,5
23030 Objekti kemične industrije 1,5
23040 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni 

drugje 1,5
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
24110 Športna igrišča 0,5
24121 Marine 0,5
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas 
242 Drugi gradbeni inženirski objekti /

CC-SI
oznaka Klasifikacija objektov Fn

24201 Obrambni objekti 0,5
24202 Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti 0,5
 ribogojnice

koritasti silosi; zbiralniki gnojnice in gnojevke; 
gnojišča, napajalna korita, krmišča, hlevski 
izpusti; /
visoke preže /

24203 Objekti za ravnanje z odpadki 0,1
24204 Pokopališča /
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso 

uvrščeni drugje /
3 Drugi gradbeni posegi 0,1
311 Trajno reliefno preoblikovanje terena 0,1
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena 0,1
321 Gradbeni posegi za opremo odprtih površin /
331 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrščeni 

drugje /

8. člen
(računski faktor površine)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti ter v prime-
rih, ki jih navaja (4) odstavek 25. člena Uredbe, se za izračun 
komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele 
stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine 
zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se račun-
ski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb določi 2,5.

9. člen
(prispevna stopnja zavezanca)

Prispevna stopnja zavezanca (psz) je po vrstah obstoječe 
komunalne opreme določena:

– Cestno omrežje 72 %
– Vodovodno omrežje 100 %
– Kanalizacija 50 %
– Ravnanje z odpadki 100 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na 
stroške opremljanja s komunalno opremo na oskrbnem območ-
ju, kjer leži objekt, glede na:

– površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komu-
nalno opremo,

– bruto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost 
oziroma

– glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s 
komunalno opremo.

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, 
se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Za obstoječe objekte se za izračun bruto tlorisne 
površine stavbe lahko uporabi podatek o neto tlorisni površini 
objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava 
RS, tako da se neto tlorisna površina pomnoži s faktorjem 1,2.

(4) Za objekte, kjer je iz projektne dokumentacije za ob-
račun komunalnega prispevka razvidno, da gre za legalizacijo 
že obstoječega objekta, se komunalni prispevek izračuna po 
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določilih, ki veljajo za vse ostale objekte oziroma novogradnjo, 
kjer je potrebno obračunati komunalni prispevek za namen 
pridobitve gradbenega dovoljenja. Če je bil obstoječi objekt 
zgrajen pred letom 1967, se upošteva, da že ima pridobljeno 
gradbeno dovoljenje in se ga obravnava kot že legaliziranega.

(5) Vključenost zemljišča, na katerem je objekt, za kate-
rega mora zavezanec plačati komunalni prispevek, v oskrbno 
območje posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, ni 
pogoj za odmero komunalnega prispevka.

(6) V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva 
opremljenost z obstoječo komunalno opremo. Če na območju 
ni mogoče priključiti objekta na katerega od omrežij komunal-
ne opreme, se strošek te vrste komunalne opreme v izračunu 
komunalnega prispevka ne upošteva.

(7) Če se nova komunalna oprema iz programa opremlja-
nja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno 
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni 
že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunal-
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na 
naslednji način:

a. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komu-
nalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajo-
čega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo 0;

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

11. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna po naslednji enačbi:

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x 
Fn)) x psz(i)

Zgornje oznake pomenijo:

KPobstoječa znesek dela komunalnega prispevka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne 
opreme,

AGP površina gradbene parcele stavbe (m2), 
Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe 

komunalne opreme na m2 gradbene parcele 
stavbe,

Dpo delež gradbene parcele stavbe (0,70) 
pri izračunu komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo,

ASTAVBA bruto tlorisna površina stavbe (m2),
Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe 

komunalne opreme na m2 bruto tlorisne 
površine objekta,

Dto delež površine objekta (0,30) pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo,

Fn faktor namembnosti objekta glede na njegov 
namen uporabe, 

psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno 
vrsto obstoječe komunalne opreme (%),

i posamezna vrsta obstoječe komunalne 
opreme.

(2) Za stavbe, ki se jim v skladu z zakonom, ki ureja pro-
stor, ne določijo gradbene parcele, razen za stavbe, ki se jim 
gradbene parcele ne določijo zato, ker se gradijo na zemljiščih, 
ki niso stavbna, se komunalni prispevek za obstoječo komunal-

no opremo izračuna le od deleža, ki odpade na bruto tlorisno 
površino stavbe.

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna 
po naslednji enačbi:

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz (i)

Oznaka AGIO pomeni površino gradbenega inženirskega 
objekta, druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v pr-
vem odstavku tega člena.

(4) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se 
uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek 
izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in tretjega odstav-
ka tega člena.

(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov 
komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komu-
nalne opreme iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega 
člena po enačbi:

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),

pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za ob-
stoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.

(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivo-
sti, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi 
zmogljivosti in pred spremembo zmogljivosti. Zavezancu se 
odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko 
med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremem-
bo zmogljivosti. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo 
ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo že poravnan.

(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe namembnosti 
objekta, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi na-
membnosti objekta in pred spremembo namembnosti objekta. 
Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja po-
zitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativ-
na, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek 
za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

(8) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo, ki se odmerja zavezancu v primeru odstranitve objekta in 
gradnje novega objekta na istem zemljišču, se izračuna tako, 
da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo po gradnji novega objekta in pred odstra-
nitvijo objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki 
predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po 
gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Če je raz-
lika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.

IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 

se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture, ki za 
svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma ki 
nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.

(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.

(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opre-
mo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki nimajo 
samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo 
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kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega 
objekta.

(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne 
nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko 
lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev 
na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli 
ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.

13. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov, 

katerih 100 % lastnica ali investitorica je Občina Prebold. Če je 
Občina Prebold lastnica ali investitorica samo dela objekta, se 
lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posame-
znih vrst stavb oziroma delov stavb za izobraževanje, znan-
stveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi 
in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, o čemer občinska 
uprava odloči z odločbo.

(3) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na 
obstoječo komunalno opremo za gradnjo ali legalizacijo objek-
tov, namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti – objekti s šifro 
CC-SI 12740, pod naslednjimi pogoji:

– da gre za objekte, ki so v izključni lasti prostovoljnih 
gasilskih društev, vključenih v Gasilsko zvezo Prebold in ki 
izvajajo javno gasilsko službo;

– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na 
obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasil-
sko društvo, vključeno v Gasilsko zvezo Prebold in ki izvaja 
javno gasilsko službo;

– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene 
opravljanju gasilske dejavnosti.

V kolikor zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunal-
nega prispevka po tem odstavku in gre za objekt, ki v celoti ne 
ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjih alinejah tega 
odstavka, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna 
samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjih 
alinej tega odstavka.

(4) Za objekte, ki so v lasti mladih družin oziroma katerih 
investitorji so mlade družine, ki v teh objektih tudi prebivajo 
oziroma bodo prebivali, se višina izračunanega komunalnega 
prispevka zmanjša za 30 %.

Za mlado družino po tem odloku se šteje življenjska skup-
nost obeh ali enega izmed staršev, ki nista starejša od 35 let z 
enim ali več otroki, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen. 
Starost staršev in status otrok se ugotavlja na dan vložitve 
vloge za odmero komunalnega prispevka ali na dan začetka 
po uradni dolžnosti.

(5) Ob oprostitvi iz tega člena mora občina oproščena 
sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 
občinskega proračuna.

V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(odmera in plačilo komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se odmeri z odmerno odločbo. Odločbo o odmeri komunal-
nega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca 
ali upravne enote v zavezančevem imenu. Iz dokumentacije, 
priložene k vlogi za odmero komunalnega prispevka, morajo 
biti razvidni podatki:

– bruto tlorisna površina objekta (m2);
– grafični zaris in površina (m2) parcele objekta (gradbena 

parcela objekta); če površina gradbene parcele iz priložene do-
kumentacije ni razvidna, se pri odmeri komunalnega prispevka 
upošteva površina gradbene parcele objekta iz veljavnega 
prostorsko izvedbenega akta. Če površine gradbene parcele 

objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega stavka, se za 
površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali 
več zemljiških parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma 
druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi tega objekta, pri če-
mer se lahko upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na ka-
terem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo;

– klasifikacija vrst objektov CC-SI za vse objekte, ki so 
predmet obravnave v postopku odmere komunalnega prispevka;

– podatki o priključenosti objekta na komunalno opremo, 
vključno z grafičnim prikazom lokacije priključkov na komunal-
no opremo in s priloženimi pridobljenimi mnenji upravljavcev 
posamezne komunalne opreme;

– v primeru, da se na isti gradbeni parceli objekta nahaja že 
več obstoječih objektov, je potrebno izkazati legalnost obstoječih 
objektov skladno z zakonodajo s področja graditve objektov.

(2) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti 
se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne 
opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti 
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Odločbo o od-
meri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti 
izda občinska uprava po uradni dolžnosti.

(3) Če se objekt na obstoječo komunalno opremo pri-
ključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa 
opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o 
opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se po-
samezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa 
opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju.

(4) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 45 dni po 
dokončnosti odmerne odločbe oziroma pred izdajo gradbenega 
dovoljenja.

(5) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti 
iz drugega odstavka tega člena se lahko plača v obliki obroč-
nih odplačil. Obročno odplačevanje je možno v največ dva-
najstih (12) zaporednih mesečnih obrokih. Odplačilne obroke 
občinska uprava določi z odločbo na podlagi vloge zavezanca 
za obročno odplačevanje.

VI. VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

15. člen
(vračilo komunalnega prispevka)

(1) Že plačan komunalni prispevek za obstoječo komu-
nalno opremo se zavezancu lahko vrne na njegov zahtevek ob 
predložitvi dokazila, da je umaknil vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja, da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da 
je prenehalo veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni 
začel graditi.

(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka 
v roku pet let po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.

(3) O vračilu komunalnega prispevka se izda posebna 
odločba. Vračilo komunalnega prispevka je občina dolžna za-
gotoviti v roku 45 dni po dokončnosti odločbe o vračilu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(vpogled v elaborat)

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero ko-
munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na 
vpogled na sedežu Občine Prebold in na uradni spletni strani 
Občine Prebold.

17. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so 
veljali pred njegovo uveljavitvijo.
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18. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 
programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju Občine 
Prebold (Uradni list RS, št. 7/07) in Odlok o komunalnem pri-
spevku v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 55/16).

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0006/2021
Prebold, dne 22. julija 2021

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

PUCONCI

2702. Sprememba Statuta Občine Puconci

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 
80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, 
št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 20. redni seji dne 
17. 6. 2021 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Puconci

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena statuta tako, da 

se glasi:
»Občinski svet šteje 16 članov, od katerih je en član pred-

stavnik romskih skupnosti.«

2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po ob-

javi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2021
Puconci, dne 17. junija 2021

Župan 
Občine Puconci
Ludvik Novak

TREBNJE

2703. Pravilnik o načinu in pogojih za izdajo 
dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila 
izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti 
in vsebini dovolilnice za parkiranje

Župan Občine Trebnje na podlagi 29. člena Statuta 
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), 
8. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19) v povezavi s Sklepom o 
določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina 

ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje (Uradni list RS, 
št. 38/21) izdaja

P R A V I L N I K
o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj  

za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj 
za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini 

dovolilnice za parkiranje

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja način in pogoje za izdajo dovoljenj za 
parkiranje, omejitev števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter 
obliko, vrsto in vsebino dovolilnice za parkiranje.

II. DOVOLJENJA ZA PARKIRANJE IN DOVOLILNICE

2. člen
(vrste dovoljenj za parkiranje)

Skladno z Odlokom o ureditvi mirujočega prometa v 
Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 81/19; v nadaljevanju: 
odlok) in Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, kjer 
se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parki-
ranje (Uradni list RS, št. 38/21; v nadaljevanju: sklep) sta 
določeni dve vrsti dovoljenj za parkiranje, in sicer dovoljenje 
za parkiranje iz 8. člena odloka (v nadaljevanju: dovoljenje 
za parkiranje) in dovoljenje za parkiranje iz 7. člena odloka 
(v nadaljevanju: dovoljenje za parkiranje na rezerviranem 
parkirnem mestu).

3. člen
(vrste dovolilnic)

Dovoljenje za parkiranje in dovoljenje za parkiranje na 
rezerviranem parkirnem mestu se izkazujeta z dovolilnico za 
parkiranje in z dovolilnico za parkiranje na rezerviranem par-
kirnem mestu, ki se izdata v predpisani obliki. Grafična podoba 
dovolilnic ter njuna oblika in dimenzije so razvidni iz Priloge 1, 
ki je sestavni del tega pravilnika.

III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJ  
ZA PARKIRANJE

4. člen
(postopek pridobitve dovoljenja za parkiranje)

Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja za parkiranje po-
dati vlogo za pridobitev dovoljenja.

Vlagatelj mora navesti v vlogi vse obvezne podatke, dolo-
čene na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

Vlogo za dovoljenje za parkiranje je mogoče podati za 
javne parkirne površine, kot to določa tretji odstavek 4. člena 
sklepa.

Število izdanih dovoljenj za parkiranje na javnih parkirnih 
površinah iz prve alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa ne 
sme presegati 70 % števila parkirnih prostorov na teh površi-
nah. Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po 
vrstnem redu njihovega prejema.

Število izdanih dovoljenj za parkiranje na javnih parkirnih 
površinah iz tretje alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa ne 
sme presegati 70 % števila parkirnih prostorov na teh površi-
nah. Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po 
vrstnem redu njihovega prejema.
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Število izdanih dovoljenj za parkiranje na javni parkirni 
površini iz četrte alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa ne 
sme presegati 110 % števila parkirnih prostorov na tej površini. 
Vloge za izdajo dovoljenj za parkiranje se obravnavajo po 
vrstnem redu njihovega prejema.

5. člen
(dovoljenje za parkiranje na javni parkirni površini P4)

Vlagatelj, ki ima stalno ali začasno prebivališče pri-
javljeno v večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali 
Cankarjevi ulici v Trebnjem in želi pridobiti dovoljenje za 
parkiranje iz druge alineje tretjega odstavka 4. člena sklepa 
(dovoljenje za parkiranje, ki upravičencu omogoča parkira-
nje na javni parkirni površini P4), mora za pridobitev tega 
dovoljenja za parkiranje k vlogi priložiti naslednje dokumente 
ali soglasja:

– prometno dovoljenje za vozilo v njegovi lasti oziroma 
posesti;

– dokazilo o začasnem ali stalnem prebivališču (osebni 
dokument, dokazilo o prijavi začasnega prebivališča);

– če je vlagatelj najemnik stanovanjske enote, mora 
priložiti fotokopijo najemne pogodbe in pisno soglasje večin-
skega lastnika stanovanjske enote, da se odpoveduje pravici 
do pridobitve dovoljenja za parkiranje v njegovo korist.

Pristojni organ lahko po uradni dolžnosti pridobi še na-
slednje listine:

– izpisek iz zemljiške knjige;
– izpisek iz registra stanovanjskih enot;
– izpisek iz registra prebivalstva.
Upravičencu iz prvega odstavka tega člena pripada na 

stanovanjsko enoto le eno dovoljenje za parkiranje na javni 
parkirni površini P4.

6. člen
(pristojnost za izdajo dovoljenj za parkiranje)

Za izdajo dovoljenj za parkiranje je pristojna Skupna 
občinska uprava občin Dolenjske (v nadaljevanju: skupna 
uprava).

IV. EVIDENCA IZDANIH DOVOLJENJ ZA PARKIRANJE

7. člen
(evidenca izdanih dovoljenj za parkiranje)

O izdanih dovoljenjih za parkiranje se vodi evidenca v 
skupni upravi, ki obsega naslednje podatke:

– priimek in ime ali naziv ter naslov upravičenca do dovo-
ljenja za parkiranje;

– registrsko številko vozila;
– številko in datum izdanega dovoljenja za parkiranje;
– veljavnost dovoljenja za parkiranje;
– javno parkirno površino ali javne parkirne površine, za 

katero ali katere je izdano dovoljenje za parkiranje;
– vrsto dovoljenja iz 2. člena tega pravilnika.
Podatki v evidenci iz prejšnjega odstavka se hranijo za 

čas do izpolnitve namena, za katerega so zbrani, to je do 
zaključka veljavnosti izdanega dovoljenja za parkiranje posa-
meznemu upravičencu.

V. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(smiselna uporaba določb pravilnika)

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za iz-
dajo dovoljenja za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu, 
ki se ne nahaja na javnih parkirnih površinah iz 2. člena sklepa.

9. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-18/2021-1
Trebnje, dne 9. avgusta 2021

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic
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PRILOGA 1: OBLIKA DOVOLILNICE ZA PARKIRANJE 
 
Dovolilnica za parkiranje: 
 

 
 
 
Dovolilnica za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu: 
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PRILOGA 2: VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PARKIRANJE 

 
 
   

                                                                                           
 

 
 
 

 
 

Številka:________________ 
Datum:_________________ 

(izpolni organ) 

 
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PARKIRANJE 

 
 
Vlagatelj  

 
 

Ime in priimek / naziv pravne osebe 

 

Naslov / sedež 

 

Pošta 

 

EMŠO/matična in davčna številka 

 

Kontaktni telefon, e-pošta 

 

Registrska oznaka vozila 

 
Vlogo vlagam za pridobitev dovoljenja za 
parkiranje na (obkroži): 

Vrsta dovoljenja za parkiranje (obkroži) 

 
1. javnih parkirnih površinah P1, P2 in P3 

- mesečno 
- polletno 
- letno 

2. javni parkirni površini P4 

 

- mesečno 
- polletno 
- letno 

3. javnih parkirnih površinah P5 in P6 

 

- mesečno 
- polletno 
- letno 

4. javni parkirni površini P7 - mesečno 
- polletno 
- letno 

5. rezerviranem parkirnem mestu  
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Prilagam naslednje obvezne priloge:  Prilagam 

1. Kopijo prometnega dovoljenja vozila vlagatelja. Kolikor vlagatelj oz. upravičenec do 
dovoljenja za parkiranje na plačljivih parkiriščih ni lastnik oz. najemnik vozila, mora 
predložiti overjeno pogodbo o najemu vozila. 

DA NE 

2. V primeru, da je vlagatelj za izdajo dovolilnice na parkirni površini P4 stanovalec v 
večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali Cankarjevi ulici, dokazilo o 
začasnem ali stalnem prebivališču (osebni dokument, dokazilo o prijavi 
začasnega prebivališča) 

DA NE 

3. V primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanjske enote, mora priložiti fotokopijo 
najemne pogodbe in pisno soglasje večinskega lastnika stanovanjske enote, da se 
odpoveduje pravici do pridobitve dovoljenja za parkiranje v njegovo korist. 
 

DA NE 

4. Dokazilo o plačilu dovoljenje na TRR Občine Trebnje, št. SI56 0110 0600 8350 365, 
sklic: 11 76309-7111207-0214100, namen nakazila: dovolilnica za parkiranje, koda 
namena: OTHR,  BIC: BSLJSI2X  

 
a) dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah P1, P2 in P3  

- mesečno: 20,00€, polletno 80,00€, letno 150,00€ 
 

b) dovoljenje za parkiranje na javni parkirni površini P4 
- stanovalec v večstanovanjskih objektih na Gubčevi cesti ali 
Cankarjevi ulici: mesečno: 20,00€, polletno 80,00€, letno 70,00€ 
- ostali vlagatelji: mesečno: 20,00€, polletno 80,00€, letno 150,00€ 
 

c) dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah P5 in P6 
- mesečno: 20,00€, polletno 80,00€, letno 150,00€ 
 

d) dovoljenje za parkiranje na P7 
- mesečno: 20,00€, polletno 80,00€, letno 70,00€ 
 

e) dovoljenje za parkiranje na rezerviranem parkirnem mestu 
- ni takse   

Pred izdajo dovoljenja za parkiranje je obvezno plačilo takse. 

DA NE 

5. Potrdilo o plačilu upravne takse na TRR Občine Trebnje, št. SI56 0110 0530 0355 
125, sklic na št. 11 76309-7111207-0214500; namen nakazila: plačilo upravne takse, 
koda namena: OTHR, BIC: BSLJSI2X po 1. in 3. točki ZUT, ki znaša:  

- 22,60 €, če je vloga v fizični obliki ali  
- 18,10 €, če je vložena elektronska vloga, podpisana z varnim elektronskim 

podpisom ali 
- brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse po 

ZUT. 

DA NE 

 

OPOZORILO VLAGATELJU: Dovoljenje za parkiranje ne zagotavlja rezervacije parkirnega mesta, temveč 
omogoča le možnost parkiranja na plačljivem parkirišču.  
 
IZJAVA: Izjavljam, da so vsi podatki resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko 
odgovornost in kar potrjujem s svojim podpisom. S svojim podpisom dovoljujem, da organ, ki izda dovoljenje za 
parkiranje, obdeluje moje osebne podatke oz. jih pridobi pri pristojnih organih oz. evidencah skladno s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o lokalni 
samoupravi (ZLS) ter drugo relevantno zakonodajo, ki daje občini pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov, 
za namen izvedbe postopka za izdajo dovoljenja za parkiranje. 
Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani https://www.novomesto.si/obcina/varstvo-
osebnih-podatkov/. 
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PRAVNO OBVESTILO: Z izpolnitvijo in podpisom vloge se strinjam z uporabo in obdelavo osebnih podatkov za 
namene vodenja registra lastnikov dovoljenj in hrambo kopije osebnih dokumentov v materialni kopiji, ki izkazuje 
upravičenost izdaje dovoljenja oz. zavrnitve zahteve. Podatki se obdelujejo do zaključka veljavnosti izdanega 
dovoljenja za parkiranje posameznemu upravičencu, upravljalec izbriše osebne podatke v roku določenem z 
veljavno zakonodajo. Osebni podatki se obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih 
podatkov in internimi pravili upravljalca.  

 

 

 

(Datum vloge)  (podpis vlagatelja oziroma zakonitega 
zastopnika in žig) 
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ŽALEC

2704. Odlok o spremembi meje med naselji 
Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, 
Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini 
ter spremembi meje območja Občine Prebold 
in Občine Žalec

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13 in 45/14) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13 in 23/17) sprejmeta Občinski svet Občine Prebold 
na 24. redni seji 22. 7. 2021 in Občinski svet Občine Žalec na 
19. redni seji 16. 6. 2021

O D L O K
o spremembi meje med naselji Latkova vas, 
Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje  

in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi 
meje območja Občine Prebold in Občine Žalec

1. člen
S tem odlokom se spremenijo meje med naselji Latkova 

vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter 
v Savinjski dolini ter meje območja Občine Prebold in Občine 
Žalec.

2. člen
Meja med naseljema Latkova vas in Šempeter v Savinjski 

dolini se spremeni tako, da se območja prostorskih okolišev 
164, 165 in 166 izločijo iz naselja Šempeter v Savinjski dolini 
in priključijo k naselju Latkova vas.

Meja med naseljema Pongrac in Šešče pri Preboldu se 
spremeni tako, da se območje prostorskega okoliša 41 izloči iz 
naselja Šešče pri Preboldu in priključi k naselju Pongrac.

Meja med naseljema Šempeter v Savinjski dolini in Šešče 
pri Preboldu se spremeni tako, da se območje prostorskega 
okoliša 40 izloči iz naselja Šešče pri Preboldu in priključi k 
naselju Šempeter v Savinjski dolini.

Meja med naseljema Spodnje Roje in Šešče pri Preboldu 
se spremeni tako, da se območje prostorskega okoliša 39 iz-
loči iz naselja Šešče pri Preboldu in priključi k naselju Spodnje 
Roje.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije je dne 21. 5. 2021 

izdala pozitivno mnenje k predlagani spremembi območij na-
selij Latkova vas in Šešče pri Preboldu (Občina Prebold) ter 
naselij Spodnje Roje, Šempeter v Savinjski dolini, Pongrac 
(Občina Žalec), št. 35321-133/2021-2552-3.

Spremembo meje območij naselij in spremembo meje 
med občinama evidentira Geodetska uprava RS, Območna 
geodetska uprava Velenje, Geodetska pisarna Žalec.

Novo nastale meje so razvidne iz Elaborata določitve 
območja naselja – sprememba meje med naselji Spodnje Roje, 
Šempeter v Savinjski dolini, Pongrac, Šešče pri Preboldu in 
Latkova vas z dne 21. 5. 2021, št. 35321-133/2021-2552-2.

4. člen
Stroški pridobitve novih tablic z oznako hišne številke 

in stroški njihove namestitve bremenijo lastnike hiš. Stroški 
pridobitve oziroma zamenjave osebnih dokumentov ali listin v 
zvezi s poslovanjem udeleženih oseb bremenijo posameznike, 
ki bodo imeli ali imajo prijavljeno stalno prebivališče na obrav-
navanem območju, ter pravne osebe zasebnega in javnega 
prava, ki imajo na tem območju sedež.

5. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta 

Občine Prebold in Občine Žalec.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 031-0001/2019
Prebold, dne 22. julija 2021

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Št. 031-0001/2018
Žalec, dne 16. junija 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

ŽELEZNIKI

2705. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 
17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Nepremičnini katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 

856/2 – del, ki ima v zemljiški knjigi zaznambo javnega dobra 
(grajeno javno dobro lokalnega pomena), se po parcelaciji ne-
premičnine, iz dela odvzame status zaznambe javnega dobra.

Po parcelaciji nepremičnine katastrska občina 2072 ZALI 
LOG parcela 856/2 je nastalo pet novih nepremičnin, in sicer 
katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 856/17, katastrska 
občina 2072 ZALI LOG parcela 856/18, katastrska občina 2072 
ZALI LOG parcela 856/19, katastrska občina 2072 ZALI LOG par-
cela 856/20 in katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 856/21.

II.
Nepremičnini katastrska občina 2072 ZALI LOG parcela 

856/18 (ID 7181973) in katastrska občina 2072 ZALI LOG par-
cela 856/20 (ID 7181977) izgubita status zaznambe javnega 
dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti 
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše zaznambo javnega 
dobra in se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, 
Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-3/2021-031
Železniki, dne 2. avgusta 2021

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar
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POPRAVKI

2706. Popravek Sklepa o mnenju Občine Metlika 
k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem 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

P O P R A V E K
Sklepa o mnenju Občine Metlika k osnutkom 

pokrajinske zakonodaje

V Sklepu o mnenju Občine Metlika k osnutkom pokra-
jinske zakonodaje (Uradni list RS, št. 108/21) se preambula 
pravilno glasi:

»Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 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), 16. člena 
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16), 60. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika (Uradni list RS, 
št. 56/17, 65/19) je Občinski svet Občine Metlika na 17. redni 
seji dne 23. 6. 2021 sprejel«.

Št. 031-4/2021
Metlika, dne 13. julija 2021

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik
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VSEBINA

PREBOLD
2701. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo na ob-
močju Občine Prebold 7971

PUCONCI
2702. Sprememba Statuta Občine Puconci 7976

TREBNJE
2703. Pravilnik o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj 

za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za 
parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za 
parkiranje 7976

ŽALEC
2704. Odlok o spremembi meje med naselji Latkova vas, 

Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in 
Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje 
območja Občine Prebold in Občine Žalec 7982

ŽELEZNIKI
2705. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7982

POPRAVKI
2706. Popravek Sklepa o mnenju Občine Metlika k osnut-

kom pokrajinske zakonodaje 7983

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 128/21 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1699
Razpisi delovnih mest 1716
Objave sodišč 1719
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1719
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1719
Oklici pogrešanih 1721
Preklici 1722
Spričevala preklicujejo 1722
Drugo preklicujejo 1722

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2691. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Kanadi 7937

VLADA
2692. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike 

Slovenije v Münchnu 7937

MINISTRSTVA
2693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o priznanjih Policije 7937
2694. Odredba o Programu promocije sektorja sadja za 

obdobje 2021–2023 7960

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2695. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Cana 
Royal Water 7968

2696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za julij 2021 7968

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2697. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokoj-

ninskega načrta za javne uslužbence 7968

OBČINE
DOBRNA

2698. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na ob-
močju enote urejanja prostora za PEUP OSRED 
1/64 v Občini Dobrna 7969

KOPER
2699. Sklep o ponovnem razpisu predčasnih volitev čla-

nov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini 7969

PIRAN
2700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pri-

stanišču Kanal sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo 
in upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jer-
neja 7970

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2021 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767
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