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MINISTRSTVA
2885. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Cerklje (2020–2029)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS 
in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Cerklje (2020–2029)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Cerklje (2020–2029) št. 03-07/20 
z dne 23. junija 2021, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020 
do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Kranj.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Cerklje, ki meri 13 050,49 ha, 

se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah 
Kranj, Cerklje na Gorenjskem in Šenčur oziroma v kata-
strskih občinah Šenturška Gora, Štefanja Gora, Velesovo, 
Češnjevek, Grad, Pšata, Šmartno, Zalog, Dobrava, Lahovče, 
Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Cerklje, Olševek, Visoko, Luže, 
Šenčur, Voglje, Trboje, Britof, Primskovo, Klanec, Huje, Čirče 
in Hrastje.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Cerklje je 1. januarja 2020 

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali 

pravnih oseb, 3,0 % državnih gozdov in 0,6 % gozdov lokalnih 
skupnosti;

2. površina: 5 607,32 ha, od katere je 4 286,94 ha večna-
menskih gozdov, 1 098,45 ha gozdov s posebnim namenom, 
v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 221,93 ha varovalnih gozdov;

3. lesna zaloga: 333,2 m3/ha, od tega 209,6 m3/ha iglav-
cev in 123,6 m3/ha listavcev;

4. tekoči letni prirastek: 8,82 m3/ha, od tega 5,76 m3/ha 
iglavcev in 3,06 m3/ha listavcev.

4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Cerklje (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja 
Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. de-

cembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize pretekle-
ga gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski 
enoti Cerklje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije goz-
dov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:

– proizvodne funkcije na površini 4 697,95 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 035,7 ha ter
– socialne funkcije na površini 2 213,19 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja 

so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Cerklje (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in 
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Cerklje za 
obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni 
naslednji ukrepi:

1. najvišji možni posek v višini 421 833 m3, od tega 
294 871 m3 iglavcev in 126 962 m3 listavcev;

2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na dejanski površini 554,65 ha;

3. nega drogovnjaka na dejanski površini 98,36 ha;
4. zaščita s premazom na 24,56 ha s ponovitvami;
5. zaščita s 6 605 količki ali tulci;
6. zaščita s 700 m ograje ter
7. vzdrževanje 8,51 ha grmišč.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Cerklje (2020–2029) so določeni ukrepi in načini njihove 
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Cerklje je v 
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2029 
treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v goz-
dnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje 
(2020–2029).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Cerklje (2020–2029) je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 
Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, na sedežu Zavoda 
za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kranj, Cesta Staneta 
Žagarja 27b, 4000 Kranj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer 
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejema-
nja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote 
Cerklje (2020–2029).

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 8370 / Št. 150 / 17. 9. 2021 Uradni list Republike Slovenije

KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-542/2020
Ljubljana, dne 13. septembra 2021
EVA 2020-2330-0006

Dr. Jože Podgoršek
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2886. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Jelendol 
(2020–2029)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS 
in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Jelendol (2020–2029)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Jelendol (2020–2029) št. 03-02/20 
z dne 23. junija 2021, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2020 
do 31. decembra 2029 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Kranj.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Jelendol, ki meri 4 703,02 ha, 

se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kranj, v občini 
Tržič oziroma v katastrskih občinah Podljubelj in Lom pod 
Storžičem.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Jelendol je 1. januarja 2020 

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali 

pravnih oseb, 0,1 % državnih gozdov in 3,0 % gozdov lokalnih 
skupnosti;

2. površina: 3 813,87 ha, od katere je 3 515,97 ha več-
namenskih gozdov, 11,74 ha gozdov s posebnim namenom, v 
katerih so ukrepi dovoljeni, ter 286,16 ha varovalnih gozdov;

3. lesna zaloga: 420,8 m3/ha, od tega 341,2 m3/ha iglav-
cev in 79,6 m3/ha listavcev;

4. tekoči letni prirastek: 8,83 m3/ha, od tega 7,52 m3/ha 
iglavcev in 1,31 m3/ha listavcev.

4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Jelendol (2020–2029) je ob upoštevanju usmeritev iz 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja 
Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. de-
cembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize pretekle-
ga gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski 
enoti Jelendol določeno, da so najbolj poudarjene funkcije 
gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:

– proizvodne funkcije na površini 1 451,40 ha,
– ekološke funkcije na površini 926,73 ha ter
– socialne funkcije na površini 87,25 ha.

(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja 
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Jelendol (2020–2029) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in 
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Jelendol za 
obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2029 določeni 
naslednji ukrepi:

1. najvišji možni posek v višini 300 142 m3, od tega 
248 733 m3 iglavcev in 51 409 m3 listavcev;

2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na dejanski površini 433,04 ha;

3. nega drogovnjaka na dejanski površini 92,37 ha;
4. zaščita s premazom na 32,11 ha s ponovitvami;
5. zaščita s 400 količki ali tulci;
6. zaščita s 1 580 m ograje;
7. vzdrževanje 0,4 ha grmišč ter
8. vzdrževanje 2,71 ha travinja.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Jelendol (2020–2029) so določeni ukrepi in načini nji-
hove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in 
odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Jelendol 
je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 
2029 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v 
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Je-
lendol (2020–2029).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Jelendol (2020–2029) je na vpogled na 
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 
Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj, na sedežu Zavoda 
za gozdove Slovenije, Krajevna enota Tržič, Cankarjeva ce-
sta 19, 4290 Tržič, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi 
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jelendol 
(2020–2029).

KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-543/2020
Ljubljana, dne 13. septembra 2021
EVA 2020-2330-0007

Dr. Jože Podgoršek
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni 
opremi na cestah

Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah 
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 
in 123/21 – ZPrCP-F) minister za infrastrukturo izdaja
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P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o prometni signalizaciji in prometni opremi  
na cestah

1. člen
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi 

na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) se 
v 16. členu, v prvem odstavku v preglednici 5:

– pri oznaki 2419, v vrstici B v stolpcu 4 doda besedilo, 
ki se glasi:

»Če je kratkotrajno parkiranje dopustno samo v določe-
nem časovnem terminu, v preostalem času pa je parkiranje 
časovno neomejeno, je na istem nosilnem drogu nameščen 
tudi znak 2436, 2437 ali 2438.«.

– za oznako 2446 dodajo nove oznake 2447, 2448, 2449 
in 2450:

»

«.
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2. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v preglednici 6:
– oznaka 3308 spremeni tako, da se glasi:

»

«.

– pri oznaki 3309 v zadnji vrstici B besedilo spremeni 
tako, da se glasi:

»Prometni cilj je lahko označen z dopolnilno tablo 4106. 
Znakom se za posamezne udeležence oziroma vrsto prometa, 
za katero velja obvezna smer obvoza, doda ustrezna dopolnila 
tabla 4501.«.

 
– oznake 3423, 3426 in 3427 črtajo.
– pri oznaki 3502 v stolpcu 2 znak nadomesti z znakom:

»

«.

3. člen
V 23. členu se v prvem odstavku v preglednici 8:
– za oznako 4105 doda nova oznaka 4106:

»

«.
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– pri oznaki 4307 v vrstici B za oznako 4307-1 doda nova 
oznaka 4307-2:

»

«.
– pri oznaki 4307 v vrstici C besedilo spremeni tako, da 

se glasi:
»Dopolnilni tabli 4307 in 4307-1 sta lahko dodani znakom 

2425, 2425-1 ali 2437, dopolnilna tabla 4307-2 pa znakom 
2438-4, 2438-5, 2438-6, 2438-7 in 2438-8, ki so postavljeni na 
površinah za mirujoči promet ob avtocestah in hitrih cestah.«.

– pri oznaki 4501 v vrstici A besedilo spremeni tako, da 
se glasi:

»Vrsta vozil in udeležencev, na katere se znak nanaša.«.
– pri oznaki 4501 v vrstici B za oznako 4501-16 dodata 

oznaki 4501-17 in 4501-18:
»

«.
– pri oznaki 4501 v vrstici C besedilo spremeni tako, da 

se glasi:
»Dopolnilne table 4501-15, 4501-16 in 4501-17 so lahko 

dodane znakom z oznako 3309 ob njihovem desnem robu. 
Širina table je enaka širini, določeni za posamezni velikostni 
razred, višina pa enaka višini znaka, ki mu je dodana. Dopolnila 
tabla 4501-18 se dodaja znakom, ki se nanašajo na souporabo 
avtomobila.«.

– pri oznaki 4503 v vrstici B za oznako 4503-5 doda nova 
oznaka 4503-6:

»

«.
– pri oznaki 4810 v vrstici A besedilo spremeni tako, da 

se glasi:
»Vstop (4810, 4810-3) oziroma predobvestilo (4810-1, 

4810-2) o vstopu na cestninsko oziroma izbirno cestninsko 
cesto.«.
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– pri oznaki 4810 v vrstici B za oznako 4810-1 dodata novi 
oznaki 4810-2 in 4810-3:

»

«.

– pri oznaki 4810 v vrstici C besedilo spremeni tako, da 
se glasi:

»Dopolnilna tabla 4810 je dodana znakoma 2401 in 2403, 
4810-3 znaku 2405, 4810-1 in 4810-2 pa znakom za vodenje 
prometa v križišču katerega kraki vodijo na cestninsko ali izbir-
no cestninsko cesto.«.

4. člen
V 33. členu se:
– v tretjem odstavku v preglednici 14 pri oznaki 5234 v 

vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Označba je dopustna samo v naseljih, na cestah z naj-

višjo dovoljeno hitrostjo 30 km/h in prometno obremenitvijo do 
2500 vozil na dan.«.

– za devetim odstavkom doda nov deseti odstavek, ki 
se glasi:

»(10) Na cesti, na kateri je najvišja dovoljena hitrost 
30 km/h, se prehodi za pešce in prehodi za kolesarje ne ozna-
čujejo.«.

5. člen
V 39. členu se v prvem odstavku v preglednici 18:
– pri oznaki 5601 v vrstici B besedilo spremeni tako, da 

se glasi:
»Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljeni znak 

vertikalnega znaka s stalno vsebino.«.
– pri oznaki 5602 v vrstici B besedilo spremeni tako, da 

se glasi:
»Samostojna označba na vozišču ali kot ponovljeni znak 

vertikalnega znaka s stalno vsebino.«.
– spremeni oznaka 5605:

»

«.
V tretjem odstavku se drugi stavek črta.

6. člen
V 45. členu se v tretjem odstavku v preglednici 21 pri 

oznaki 7301:
– vrstica A spremeni tako, da se glasi:
»Mesto izvajanja kratkotrajnih vzdrževalnih del na ce-

sti, zavarovanje ovir v cestnem prometu, kraja, kjer se izvaja 
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nadzor prometa, ter zavarovanje kraja prometne in druge ne-
sreče.«.

– v vrstici B doda besedilo, ki se glasi:
»Odsevna površina belih polj je lahko tudi fluorescenčno 

rumenozelene barve.«.
– v vrstici C besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Višina znaka 750, 540 ali 340 mm.«.

7. člen
V 67. členu se:
– za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Simbol 10303 se na avtocestah in hitrih cestah lah-

ko uporablja le za nogometne stadione s kapaciteto najmanj 
6000 gledalcev, simbol 10518 pa za stalne prireditvene centre, 
ki organizirajo mednarodne sejme in razstave.«.

8. člen
V 68. členu se v preglednici 28 za oznako 10516 dodata 

novi oznaki 10517 in 10518:
»

«.

9. člen
V 70. členu se v drugem odstavku v preglednici 29 za 

oznako 11112 dodata oznaki 11113 in 11114:

»

«.

10. člen
V 72. členu se:
– deseti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(10) Dodatna zaščita za varnostne ograje (motoristična 

lamela) se postavlja na nevarnih mestih, na cestah zunaj na-
selij, pod pogojem, da je povprečni dnevni promet od začetka 
junija do konca avgusta večji kot 200 motornih koles, število 
prometnih nesreč z udeležbo motornega kolesa na tej cesti pa 
je več kot štiri v obdobju zadnjih treh let.«.
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– za desetim odstavkom doda nov enajsti odstavek, ki 
se glasi:

»(11) Določbe tega člena se ne uporabljajo za kolesarske 
površine.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

11. člen
Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno 

na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi 
na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19), je 
treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 6. julija 2026.

12. člen
Varnostne ograje na cestah, postavljene pred 6. julijem 

2016, se uskladijo z določbo šestega odstavka 72. člena Pra-
vilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
(Uradni list RS, št. 99/15) ob njihovi menjavi.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-496/2021/15
Ljubljana, dne 14. septembra 2021
EVA 2021-2430-0108

Jernej Vrtovec
minister 

za infrastrukturo

2888. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih 
zavodih s področja raziskovalne in razvojne 
dejavnosti

Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 
67/17 in 84/18) ministrica za izobraževanje, znanost in šport v 
soglasju z ministrom za finance izdaja

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

o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih  
s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih 

s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 86/08, 109/08, 73/11 in 46/19) se v 5. členu v prvem odstav-
ku doda nov prvi stavek, ki se glasi:

»Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede 
vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbence.«.

2. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku 

iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika« nadomesti z 
besedilom »30. novembra«.

3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do 

plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredova-

njem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje 
v višji plačni razred.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev  

za napredovanje v letu 2021)
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napre-

dovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika o 
napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja razisko-
valne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/08, 109/08, 
73/11 in 46/19), se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno 
obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do 
vključno 1. decembra 2018, izvede ponovno ob upoštevanju 
dopolnjenega 5. člena in spremenjenih 8. in 9. člena pravilnika.

(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega 
odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti 
javnih uslužbencev za leto 2020.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-136/2021/12
Ljubljana, dne 23. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0099

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport

Soglašam!
Mag. Andrej Šircelj

minister
za finance

2889. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Mežakla 
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 
– ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS 
in 77/16) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

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

o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024)

1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdno-

gospodarske enote Mežakla (2015–2024) (Uradni list RS, 
št. 9/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024) št. 02-03/15 
z dne 20. novembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slove-
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nije, Območna enota Bled, spremenjen s spremembami goz-
dnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežakla 
(2015–2024) št. 02-03/20 z dne 14. decembra 2020, ki jih je 
na podlagi 6.a člena Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo 
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov 
(Uradni list RS, št. 14/18 in 65/20) izdelal Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Bled (v nadaljnjem besedilu: spre-
membe gozdnogospodarskega načrta).«.

2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mežakla, upo-
števaje spremembe gozdnogospodarskega načrta, določeni 
naslednji ukrepi:

1. najvišji možni posek v višini 244 369 m3, od tega 
216 478 m3 iglavcev in 27 891 m3 listavcev;

2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na dejanski površini 233,56 ha;

3. nega drogovnjaka na dejanski površini 173,82 ha;
4. zaščita mladja s premazom s ponovitvami na skupni 

površini 129,38 ha;
5. zaščita s 20 550 količki ali tulci ter
6. postavitev oziroma vzdrževanje 12 450 m ograje.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-434/2021
Ljubljana, dne 13. septembra 2021
EVA 2021-2330-0084

Dr. Jože Podgoršek
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

2890. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih 
za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih 
zavodov

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o zača-
snih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 
112/21 – ZNUPZ) ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
sprejme

S K L E P
o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno 
delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se zaradi zagotavljanja nemotenega 
delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v šolskem letu 
2021/2022 določajo ukrepi za izvrševanje pravic gluhih in na-
glušnih učencev in dijakov, ki se sporazumevajo v slovenskem 
znakovnem jeziku.

2. člen
(sklepanje pogodb za izvajanje tolmačenja)

(1) Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami lahko v šolskem letu 2021/2022, 
če so bile izkoriščene vse možnosti za sklenitev pogod-
be o zaposlitvi, zagotovijo gluhim in naglušnim učencem 
ter dijakom, ki so usmerjeni v programe iz 5. člena Zakona 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 
št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 
– ZOOMTVI), strokovnega delavca za tolmačenje slovenske-
ga znakovnega jezika s sklenitvijo pogodbe za opravljanje 
storitev s strokovnim delavcem, ki ima ustrezno stopnjo stro-
kovne izobrazbe za izvajanje izobraževalnega programa, v 
katerem bo izvajal naloge tolmačenja, in znanje slovenskega 
znakovnega jezika ali z zunanjim izvajalcem, ki ima znanje 
slovenskega znakovnega jezika.

(2) Za plačilo storitev po pogodbi iz prejšnjega odstavka 
se uporablja drugi odstavek 54. člena Pravilnika o normativih in 
standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za 
otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08, 
5/11, 56/14, 66/15, 47/17, 24/18 in 54/21).

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0070-155/2021
Ljubljana, dne 7. septembra 2021
EVA 2021-3330-0115

Prof. dr. Simona Kustec
ministrica

za izobraževanje, znanost in šport
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2891. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o napredovanju javnih uslužbencev 
v plačne razrede

Na podlagi 19. člena Zakona o varstvu pred diskriminacijo 
(Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg) in tretjega odstavka 
17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 
85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 
23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) izdaja zagovornik načela 
enakosti

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih 

uslužbencev v plačne razrede

1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 

razrede št. 0100-1/2018/1 z dne 25. 9. 2018, s spremembami 
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 4. členu v prvem od-
stavku beseda »1. marca« nadomesti z besedo »15. marca«.

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku beseda »marca« nado-

mesti z besedo »novembra«.

3. člen
V 7. členu se tretjem odstavku besedilo »15 dni po roku 

iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika« nadomesti z be-
sedilom »30. novembra«.

4. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se spre-

menjen glasi:
»(1) Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do 

plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredova-
njem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje 
v višji plačni razred.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(1) Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napre-

dovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi pravilnika, se 
za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči 
v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 
2018, izvede ponovno ob upoštevanju spremenjenih 5., 7. in 
8. člena pravilnika.

(2) Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za 
napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega 
odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti 
javnih uslužbencev za leto 2020.

6. člen
Ostale določbe pravilnika, ki jih ta Pravilnik o spremembi 

Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
ne spreminja, ostanejo nespremenjene.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0100-1/2018/4
Ljubljana, dne 14. septembra 2021

Miha Lobnik
zagovornik načela enakosti



Uradni list Republike Slovenije Št. 150 / 17. 9. 2021 / Stran 8379 

OBČINE
BRASLOVČE

2892. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih 
čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini 
Braslovče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni 
list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 
18. redni seji dne 8. 9. 2021 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih 
naprav in hišnih črpališč v Občini Braslovče

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek 

sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljeva-
nju MKČN) in hišnih črpališč v Občini Braslovče.

2. člen
(1) Občina Braslovče skladno z Operativnim programom 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Bra-
slovče, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva 
za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individu-
alnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekviva-
lentov) in hišnih črpališč.

(2) Obseg sredstev za sofinanciranje MKČN in hišnih čr-
pališč se določi v proračunu Občine Braslovče za posamezno 
leto. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev 
tekočega leta za ta namen.

3. člen
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja 

MKČN so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim pre-
bivališčem v Občini Braslovče za stanovanjske objekte na delu 
območja Občine Braslovče, kjer z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Bra-
slovče ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja 
MKČN so upravičeni tudi investitorji – fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Občini Braslovče za stanovanjske objekte na 
območjih oziroma aglomeracijah, kjer je z Operativnim progra-
mom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Braslovče 
predviden javni kanalizacijski sistem, vendar priključitev na že 
zgrajeno ali načrtovano javno kanalizacijsko omrežje tehnično 
ni možna ali priključitev na načrtovano javno kanalizacijsko 
omrežje ne bo mogoče še najmanj 4 leta.

(3) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja hi-
šnih črpališč so upravičeni investitorji – fizične osebe s stalnim 
prebivališčem v Občini Braslovče za stanovanjske objekte na 
delu območja, kjer se ni možno gravitacijsko priključiti na javno 
kanalizacijsko omrežje in je potrebno vgraditi hišno črpališče.

(4) Do nepovratnih sredstev niso upravičeni lastniki (fizič-
ne osebe) zemljišč, ki nimajo poravnanih vseh obveznosti do 
Občine Braslovče ali so v sodnem sporu z Občino Braslovče.

4. člen
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN 

za posamezen stanovanjski objekt znaša do 100 % dejansko 
upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1000,00 EUR za po-
samezno MKČN.

(2) Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih 
objektov (skupna čistilna naprava), se za prvi stanovanjski 
objekt dodelijo sredstva v višini, določeni v prvem odstavku 
tega člena, za vsak dodatni stanovanjski objekt pa največ 
dodatnih 500,00 EUR.

(3) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN 
ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.

(4) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje hišne-
ga črpališča za posamezen stanovanjski objekt znaša 50 % 
dejansko upravičenih stroškov brez DDV, vendar ne več kot 
600,00 EUR za posamezno hišno črpališče.

(5) Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi 
porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev, 
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pri dodelitvi sred-
stev.

(6) Za posamezno MKČN in hišno črpališče je možno 
pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po 
tem pravilniku, le enkrat.

5. člen
(1) Dejansko upravičeni stroški sofinanciranja so nabava 

oziroma nakup MKČN in hišnega črpališča brez DDV, ki so 
nastali po 1. 1. 2020. Montažna ter zemeljska dela niso upra-
vičen strošek. Izgradnja hišnega priključka (tlačnega voda) ni 
upravičen strošek.

(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi 
dobavitelja MKČN oziroma hišnega črpališča.

6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN in hišnih črpališč 

so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Braslovče, 

kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode v Občini Braslovče ni predvidena izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja,

– MKČN je lahko postavljena tudi na območjih oziroma 
aglomeracijah, kjer je z Operativnim programom odvajanja in 
čiščenja komunalne vode v Občini Braslovče predviden javni 
kanalizacijski sistem, vendar mora biti na podlagi soglasja ob-
čine oziroma upravljavca gospodarske javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode razvidno, 
da objekt ne bo možno iz tehničnih razlogov priključiti na javno 
kanalizacijo, ali priključitev na načrtovano javno kanalizacijsko 
omrežje ne bo mogoče še najmanj 4 leta,

– lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano 
praznjenje,

– ob zagonu MKČN oziroma hišnega črpališča mora biti 
ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca javne 
gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in pada-
vinske odpadne vode na območju Občine Braslovče,

– MKČN mora imeti pridobljeno poročilo o prvih meritvah 
za MKČN, ki je izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve 
meritve in obratovalni monitoring (JKP Žalec d.o.o.),

– vgrajena MKČN mora imeti certifikat oziroma izjavo o 
lastnostih izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vre-
dnosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisujejo veljavni 
zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo področje odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda,

– hišno črpališče mora biti vgrajeno in že priključeno na 
javno kanalizacijsko omrežje ter mora biti pridobljeno potrdilo 
upravljavca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode o ustreznosti hišnega 
črpališča,

– hišno črpališče mora biti zgrajeno v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda,

– vlagatelj mora biti lastnik zemljišča oziroma imeti prido-
bljeno pravico graditi,

– objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma je za priključi-
tev objekta na javno kanalizacijsko omrežje potrebna vgradnja 
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hišnega črpališča, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi 
predpisi s področja gradnje in urejanja prostora,

– stanovanjski objekt, ki bo priključen na MKČN oziroma 
preko hišnega črpališča priključen na javno kanalizacijsko 
omrežje, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. V kolikor je 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, mora upraviče-
nec predložiti ustrezno potrdilo oziroma dokaz, da ima objekt 
na podlagi predpisov s področja gradnje, uporabno dovoljenje 
po samem zakonu,

– vlagatelj je upravičen do sredstev, če je poročilo o 
prvih meritvah MKČN oziroma potrdilo o ustreznosti hišnega 
črpališča pridobil v letu 2020 ali med preteklim in aktualnim 
razpisom za sofinanciranje MKČN in hišnega črpališča.

7. člen
(1) Občina Braslovče vsako leto objavi javni razpis za 

dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev po tem pravilni-
ku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za 
dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev. Javni razpis se 
objavi na spletni strani Občine Braslovče.

(2) Za dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev upra-
vičenec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Bra-
slovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče. Če vloga ob vložitvi ni 
popolna, se vlagatelja pozove, naj vlogo v predpisanem roku 
dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še 
vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.

(3) Vlagatelji lahko oddajo vloge za dodelitev nepovra-
tnih proračunskih sredstev kadarkoli v okviru tekočega prora-
čunskega leta po objavi javnega razpisa, vendar najkasneje 
do 15. 11. za tekoče leto.

(4) V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanj-
skih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem 
zemljišču bo MKČN zgrajeno. V tem primeru upravičenci 
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

8. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska 

komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega 
mandata.

(2) Komisija obravnava popolne vloge po vrstnem redu 
njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v 
roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.

(3) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih 
sredstev, se izda sklep. Zoper sklep je možna pritožba.

(4) O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih 
sredstev odloča župan.

(5) O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti in 
pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočnega 
sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.

(6) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati pogodbeni 
stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank.

9. člen
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sred-

stva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podat-
kov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe, ali če so 
bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina 
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik 
mora na osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje 
do vračila.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Braslovče (Uradni list RS, št. 26/15).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-2/2021
Braslovče, dne 8. septembra 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

2893. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na območju enote urejanja prostora 
SD115 (ID: 2200)

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bra-
slovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine 
Braslovče na 18. redni seji dne 8. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določanje obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na območju enote urejanja prostora SD115  

(ID: 2200)

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

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 
2200, ki se nanaša na določanje obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi na območju enote urejanja prostora 
SD115, kot je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Braslovče – OPN (Uradni list RS, št. 61/18) in se nahaja 
na delu zemljiške parcele 877, k.o. Grajska vas, skladno z 
Elaboratom lokacijske preveritve »Širitev obsega stavbnega 
zemljišča na območju posamične poselitve EUP SD115, A« 
(izdelala AR projekt, d.o.o., št. projekta: LP-1/2020, datum: 
3. 3. 2020, 10. 12. 2020, dopolnitev april 2021, dopolnitev maj 
2021, dopolnitev julij 2021).

2. člen
Z lokacijsko preveritvijo se za namen izvajanja gradnje pri-

lagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega 
zemljišča posamične poselitve z namensko rabo prostora A – 
Površine razpršene poselitve v enoti urejanja prostora (EUP) 
Savinjska dolina in Podvrh – razpršena poselitev: SD115 in 
sicer tako, da se omogoči razširitev obstoječega stavbnega 
zemljišča za 579,87 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 95. člen OPN za EUP za EUP Savinjska dolina in 
Podvrh – razpršena poselitev.
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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 objavi na spletni strani Občine Braslovče: 

https://www.braslovce.si/ in pošlje Ministrstvu za okolje in pro-
stor ter Upravni enoti Žalec.

Št. 3503-1/2020-37
Braslovče, dne 8. septembra 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar
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2894. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Braslovče za leto 2021

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) 
in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet 
Občine Braslovče na seji dne 8. 9. 2021 sprejel

D O P O L N I T E V
Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem  

Občine Braslovče za leto 2021

1. člen
V Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Bra-

slovče za leto 2021 (Uradni list RS, št. 101/21), se načrt raz-
polaganja z zemljišči za leto 2021 (priloga 2), dopolni z nasle-
dnjima nepremičninama:

Zap. št. Upravljavec Šifra in ime katastrske 
občine

Parcelna 
številka

Površina  
parcele v m2

Ocenjena, posplošena ali orientacijska 
vrednost nepremičnine v EUR

1. Občina Braslovče 984 – Letuš 469/448 397 m2 7.940,00

2. Občina Braslovče 983 – Male Braslovče 95/181 390 m2 7.800,00

2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 4780-3/2021
Braslovče, dne 8. septembra 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

2895. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslov-
če na seji dne 8. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Občina Braslovče ukine status javnega dobra na ne-

premičnini parc. št. 956/10 v izmeri 324 m2, k.o. 988 Spodnje 
Gorče.

II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 956/10 k.o. 988 Spodnje 

Gorče, vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Braslovče.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-15/2020
Braslovče, dne 8. septembra 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

2896. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list 
RS, št. 69/12, 22/17, 202/20) je Občinski svet Občine Braslov-
če na seji dne 8. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra  

lokalnega pomena
I.

Občina Braslovče ukine status javnega dobra lokalnega 
pomena na nepremičninah parc. št. 918/140 v izmeri 114 m2 
in parc. št. 918/141 v izmeri 141 m2, k.o. 988 Spodnje Gorče.

II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 918/140 in 918/141 

k.o. 988 Spodnje Gorče, vknjiži lastninska pravica na imetnika 
Občina Braslovče.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-16/2021
Braslovče, dne 8. septembra 2021

Župan
Občine Braslovče

Tomaž Žohar

MEŽICA

2897. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku 
in priznanjih v Občini Mežica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list 
RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 17. seji 8. 9. 
2021 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, 

zastavi, občinskem prazniku in priznanjih  
v Občini Mežica

1. člen
V Odloku o grbu, zastavi, občinskem prazniku in prizna-

njih v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 47/98 in 75/12) se ce-
loten 14. člen spremeni in se po novem glasi: »Občina Mežica 
podeljuje naslednja priznanja:

– zlati grb Občine Mežica,
– srebrni grb Občine Mežica,
– bronasti grb Občine Mežica,
– priznanje Občine Mežica,
– Möderndorferjevo značko,
– naziv »častni občan Občine Mežica«.
Priznanja zlati grb Občine Mežica, srebrni grb Občine Me-

žica, bronasti grb Občine Mežica in naziv »častni občan Občine 
Mežica« se podelijo na javni prireditvi ob občinskem prazniku.«

2. člen
15. člen se v celoti spremeni in se glasi: »Zlati grb Občine 

Mežica podeljuje občina najzaslužnejšim občanom, samostojnim 
podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam, ki so 
s svojim delom znatno prispevali k razvoju kraja ali ugledu kraja.

Zlati grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

3. člen
Doda se nov 16. člen, ki se glasi: »Srebrni grb Občine 

Mežica podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organi-
zacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove po-
membne dosežke pri razvoju in ugledu občine na kakršnemkoli 
področju gospodarskega in družbenega življenja. Srebrni grb 
Občine Mežica se lahko podeli tudi posameznikom in skupi-
nam, ki nimajo sedeža v Občini Mežica, a je njihovo delovanje 
pozitivno vplivalo na ugled, napredek, razvoj, promocijo … ali 
na kakršenkoli način doprineslo h kakovosti, kvaliteti in razpo-
znavnosti Občine Mežica.

Srebrni grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na pre-
dlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

4. člen
Doda se nov 17. člen, ki se glasi: »Bronasti grb Občine 

Mežica podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organiza-
cijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoča en-
kratna dejanja. Bronasti grb Občine Mežica se lahko podeli tudi 
posameznikom in skupinam, ki nimajo sedeža v Občini Mežica.

Bronasti grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na 
predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«

5. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

6. člen
V 18. členu se beseda: »občine« nadomesti z: »Občine 

Mežica«.

7. člen
V 20. členu se beseda: »odbora« nadomesti z besedo: 

»komisije«. Prav tako se v 20. členu briše besedilo: »Naziv 
častni občan Občine Mežica se razglasi ob občinskem prazniku 
na javni prireditvi.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2012-2
Mežica, dne 8. septembra 2021

Župan 
Občine Mežica
Dušan Krebel

NOVA GORICA

2898. Sklep o stanovanjski najemnini

Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list 
RS, št. 69/03 in nadaljnji), Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku 
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, 
št. 131/03 in nadaljnji), 20. člena Odloka o ustanovitvi Stano-
vanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, 
št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) ter 9., 11. in 
13. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 1/16 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada 
Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o stanovanjski najemnini

I.
S tem sklepom se določi način določitve višine:
– neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namen-

ska najemna stanovanja in bivalne enote, ki so bila oddana v 
najem pred dnem uveljavitve tega sklepa;

– neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja ter bi-
valne enote, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve 
tega sklepa;

– tržne najemnine za tržna stanovanja, službena stano-
vanja, stanovanja za posebne namene ter namenska najemna 
stanovanja, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve tega 
sklepa;

– tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki 
presegajo dohodkovni in premoženjski cenzus, določen s Pra-
vilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni 
list RS, št. 14/04 in nadaljnji; v nadaljevanju: Pravilnik);

– tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki 
imajo ali sprejmejo v najem večje stanovanje kot jim pripada 
v skladu s površinskimi normativi, določenimi s Pravilnikom.

II.
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja 

in bivalne enote, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa 
oddana za neprofitno najemnino, se določi višina najemnine 
po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioni-
ranih najemnin, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine 
določeno v skladu z uredbo, od vrednosti stanovanja.

III.
Za neprofitna stanovanja in bivalne enote, ki bodo v na-

jem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se določi višina 
neprofitne najemnine na način, določen v prejšnjem členu.

IV.
Za tržna stanovanja, službena stanovanja, stanovanja za 

posebne namene ter namenska najemna stanovanja, ki bodo v 
najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa se višina tržne 
najemnine določi na način iz II. točke tega sklepa, povečana 
za 50 %.

V.
Če najemnik in uporabniki neprofitnih stanovanj ne iz-

polnjujejo več pogojev za upravičenost do neprofitnega sta-
novanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se, upoštevaje 
sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina na način 
iz prejšnjega člena.

VI.
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje sta-

novanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika 
pripadalo, se za tisti del površine, ki presega veljavni površin-
ski normativ, kot ga določa Pravilnik, in sicer za 5 m2 in več, 
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določi tržna najemnina na način iz IV. točke tega sklepa. V 
primeru presežka do 4,99 m2, se presežek nad normativom 
ne obračuna.

Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu ve-
čje stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu 
iz Pravilnika in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu 
po površinskem normativu pripadalo, se določi tržna najemnina 
na način iz IV. točke tega sklepa za tisti del površine, ki presega 
veljavni površinski normativ za 5 m2 in več. V primeru presežka 
do 4,99 m2, se presežek nad normativom ne obračuna.

Obračun presežka nad normativom, določen na način 
v prvem in drugem odstavku tega člena se uporablja za vsa 
najemna razmerja ter spremembe najemnih razmerij po dnevu 
uveljavitve tega sklepa.

Za vsa stanovanja na lokaciji Čepovan, ki bodo v na-
jem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se za celotno 
stanovanjsko površino določi neprofitna najemnina na način 
iz II. točke tega sklepa, brez upoštevanja presežka nad nor-
mativom po Pravilniku.

VII.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha velja-

ti sklep št. 35280-0001/2015-11 z dne 5. 7. 2021 ter sklep 
št. 35280-1/2015-9 z dne 10. 8. 2020.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35280-0001/2015-13
Nova Gorica, dne 6. septembra 2021

Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica

predsednica
Erika Lojk

PODČETRTEK

2899. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Podčetrtek

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 17. člena Statuta Občine 
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet 
Občine Podčetrtek na 18. redni seji dne 1. 9. 2021 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest  

v Občini Podčetrtek

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste (LC) so ceste med naselji v Občini Pod-

četrtek in ceste med naselji v Občini Podčetrtek in naselji v 
sosednjih občinah.

4. člen
Javne kolesarske poti (JK) so poti v Občini Podčetrtek po 

katerih se izvaja promet samo s kolesi.

5. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Podčetrtek in 

med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

1 181081 C 684 Suzana-Polje ob Sotli O 396293 3083 V 1035 Kozje

2 181132 C 683 Polana-Dragom-Gostinca O 396291 2595 V 1925 Kozje

3 181171 C 683 C 683-Ortnice-B.Gorca O 396292 598 V 2600 in 200 Kozje

4 317011 O 1239 C 219-Škrbnik O 406271 1731 V 616 Rogaška Slatina

5 317021 O 1239 C 219-Sv.Ema O 356131 3409 V

6 317022 O 317021 C 317020-Sv.Vid-Vonarje O 356121 1696 V

7 317031 O 1239 Nezbiše-Kamence O 356131 2155 V 2130 Rogaška Slatina

8 317041 O 396083 Sodna vas-Cm.g-Rog.g C 406310 3714 V

9 317042 O 1239 C 317040-C 1239 O 317041 799 V

10 317051 O 1239 Podčetrtek-Sodna vas med 
krožiščema

O 317052 37 V

11 317052 O 317052 krožišče Podčetrtek O 317052 53 V

12 317053 O 317052 Podčetrtek-Sodna vas O 1239 2695 V

13 317061 O 317081 Olimje-Gastreš O 317051 8666 V

14 317072 O 396291 Rudnica-Zaborovec II O817961 34 V

15 317081 O 317052 Podčetrtek-Virštanj O 396291 5967 V

16 317091 C R1 1239 Hotel AT-meja RH M RH 600 V

17 317101 O 1239 Imeno-Virštanj O 317102 3022 V
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ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

18 317102 O 1169 Amon-Amon O 317081 2481 V

19 317111 O 1239 Imeno-I.Gorca-K.vrh. O 317101 2209 V

20 317112 O 317101 Kristan Vrh-C 317080 O 317081 1365 V

21 317121 C 1169 Zg.Virštanj-C 396290 O 396291 2116 V

22 317131 O 1169 Sela-Verače O 396292 2145 V

23 317132 O 1169 Sela-Virštanj C 317100 1072 V

24 317141 O 1239 Golobin-Pecelj-B.Gorca O 396292 3203 V

25 317142 O 7460 Prelasko-Pecelj O 317141 2126 V

26 317151 O 181081 Puše-K.loka.-Lastnič O 1240 4318 V

27 317161 O 1240 Sedlarjevo-C 219 O 1240 1223 V

28 317162 O 1240 C 219-Polje ob Sotli O 396293 988 V

29 317171 C 683 Dobležiče-Gostinca O 181132 1011 V

30 318141 C 219 Dekmanca-Kopinja Loka O 317151 548 V 2197 Bistrica ob Sotli

31 356121 C 7450 Nimno-Sodna vas C 1239 4647 V 3892 Rogaška Slatina

32 356131 C 7450 Brezovec-Pristava O 1239 3083 V 4181 Rogaška Slatina

33 396083 O 396092 Loka-Sp.Tinsko-S.vas C 219 3889 V 949 Šentjur, 3.634 Šmarje 
pri Jelšah

34 396291 C 396090 Žamerk-Banovina O1169 2682 V 3407 Šentjur

35 396292 O 1169 Banovina-Buče O 7460 2211 V 1278 Kozje

36 396293 O 7460 B.Gorca-Polje ob Sotli O 1240 1638 V 1731 Kozje

37 406231 O 1275 Belo-Stranje-Pristava O 1239 608 V 5301 Šmarje pri Jelšah

38 406311 C 406290 Koretno-Rog.gorca O 396083 1782 V 3785 Šmarje pri Jelšah

39 406381 O 396083 Zg.Tinsko-Zaborovec O 317061 282 V 3311 Šmarje pri Jelšah

SKUPAJ DOLŽINA 86,469

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

1 681241 C 683 Dobležiče-Gostinca O 181132 287 V 366 Kozje

2 681591 O 181081 Štukelj-Vrh 76 Z HŠ 76 649 V 487 Kozje

3 817001 O 396083 Odsek do HS Cmereška Gorca 
11A

Z HS Cmereška Gorca 
11A

162 V

4 817011 O 1239 Pristava 5 Z HŠ 5 457 V

5 817021 O 1239 Pristava 21c Z HŠ 21c 110 V

6 817031 O 317011 C 317010-C 317030 O 317031 462 V

7 817041 O 317011 Kos Z HŠ 10 254 V

8 817051 O 317011 C 317010-C 317030 O 317031 437 V

9 817052 O 317031 Nezbiše 22 Z HŠ 22 945 V

10 817061 O 317031 Nezbiše 18 Z HŠ 18 377 V

11 817071 O 1239 Pristava 38 Z HŠ Pristava pri Mestinju 
32

380 V
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ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

12 817081 O 356131 Jerčin O 317031 1755 V

13 817091 O 317031 Križ 21 Z HŠ 21 577 V

14 817101 O 817081 Jerčin Z HŠ 8 443 V

15 817102 O 817101 Vovk Z HŠ 6 720 V

16 817111 O 317021 Mikulan Z HŠ 26 227 V

17 817121 O 317021 Sv. Ema Z N.H. 490 V

18 817131 O 317021 Vonarje-C 356120 O 356121 843 V

19 817141 O 356121 Vonarje Z Vonar 445 V

20 817161 O 317021 Vidovica 15 Z HŠ 15 306 V

21 817171 O 356121 Vonarje 6 Z HŠ 6 202 V

22 817181 O 1239 AT toplice (kamp) Z terme 165 V

23 817191 O 317041 Komerički Z HŠ 28a 102 V

24 817211 O 317041 Cmereška Gorca 4 Z HŠ 4 698 V

25 817212 O 317041 Sv.Urban Z cerkev 219 V

26 817221 O 396083 Rog. Gorca-C 406310 O 406311 1236 V

27 817231 O 681591 Odsek do HS Lastnič 83 Z HS Lastnič 83 115 V

28 817241 O 396083 Rog. Gorca 18 Z HŠ 18 346 V

29 817251 O 406311 Rog. Gorca-C 396080 O 396083 1308 V

30 817252 O 396083 Rog. Gorca 11 Z HŠ 11 825 V

31 817261 O 396083 Šumak-Esih O 396083 1151 V

32 817271 O 396083 Cmereška Gorca 2 Z HŠ 2 400 V

33 817272 O 817271 Cmereška Gorca 12 Z HŠ 12 159 V

34 817281 O 396083 Cmereška Gorca-C 317040 O 317041 647 V

35 817291 O 396083 Sodna vas 22 Z HŠ 22 260 V

36 817301 O 396083 Sodna vas 12 Z HŠ 12 566 V

37 817311 C 907160 Roginče 53 Z HŠ 53 905 V

38 817321 O 817081 Nezbiše 25 Z HŠ 25 505 V

39 817331 O 356121 Drž. meja RH M RH 76 V

40 817341 O 317051 Romih-OŠ O 317051 1129 V

41 817342 O 317051 Grad Podčetrtek Z grad 432 V

42 817343 O 817341 Povezava Podčetrtek-Olimia Z Terme Olimia 281 V

43 817351 O 317051 Zdravstveni dom Z ZD 97 V

44 817352 O 317051 Podojstršek Z HŠ 54 115 V

45 817353 O 317051 Šuster Z HŠ 43 198 V

46 817361 O 317051 Gobec Z HŠ 23 563 V

47 817371 O 317051 Lovren-Anderlon O 317081 1030 V

48 817372 O 817371 Tejča Z HŠ 18 1001 V

49 817373 O 817372 Lipošek Z HŠ 25 467 V

50 817374 O 317081 Bloki-Jug O 817371 759 V
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ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

51 817391 O 317081 Drofenik Z HŠ 26 769 V

52 817392 O 817391 Pustišek Z HŠ 22 244 V

53 817401 O 317081 Motoh 38 Z HŠ 38 726 V

54 817402 O 817401 Motoh 36 Z HŠ 36 196 V

55 817403 O 317081 C 317080-Devica Marija O 817411 608 V

56 817411 O 317081 Slake 17 Z HŠ 17 1448 V

57 817421 O 317081 Počivaušek-Osojnik O 317061 768 V

58 817431 O 317081 Korenc Z HŠ 34 509 V

59 817432 O 317081 Žagar Z HŠ 33 585 V

60 817441 O 317081 Matiček Z HŠ 35 161 V

61 817451 O 317081 Olimje O 317061 2079 V

62 817452 O 817451 Sopote 90 Z HŠ 90 306 V

63 817461 O 317081 Arbeiter-Virštanj O 317121 1048 V

64 817471 O 317081 Druškovič Z HŠ 49 307 V

65 817481 O 317061 Čokolad.-Olimje-Zakošek O 317061 2910 V

66 817483 O 817481 Olimje 64 Z HŠ 64 299 V

67 817491 O 317052 Lešnik Z HŠ 7b 132 V

68 817501 O 1239 Božiček-Žagar O 317111 1019 V

69 817511 O 1239 Spodnje Imeno 54 Z HŠ 54 171 V

70 817512 O 1239 Ulčnik Z HŠ 41 160 V

71 817521 O 317111 Gluža Z HŠ 6 536 V

72 817522 O 317111 Vrhovnica O 817501 259 V

73 817531 O 317111 Božičnik Jože Zhs Imenska Gorca 12F 94 V

74 817541 O 317111 Lovski dom Z Lov.do 95 V

75 817552 O 317111 Imenska gorca-C 317100 O 317101 931 V

76 817561 O 317111 Bolha Z HŠ 21b 129 V

77 817571 O 317112 Volovšek Z HŠ 2 170 V

78 817581 O 317101 Imenska gorca-Trebeže Z HŠ 30 1246 V

79 817582 O 817581 Sela 35 Z HŠ 35 140 V

80 817583 O 1169 Sela 35a Z HŠ 35a 321 V

81 817591 O 1169 Plevnik-Stiplošek O 317101 808 V

82 817601 O 317102 Kajba Z HŠ 28 608 V

83 817611 O 317102 Turnšek-Drobnič Z HŠ Virštanj 52 429 V

84 817612 O 317121 Hernaus Z HŠ 48d 397 V

85 817621 O 317121 Banovina-Zg.Virštanj O 396291 808 V

86 817631 O 317132 Podvrba 77 Z HŠ 77 196 V

87 817641 O 317101 Virštanj 78 Z HŠ 78 91 V

88 817651 O 396291 Virštanj 36a Z HŠ 36a 332 V

89 817661 O 317131 Reberšak O 396292 1482 V
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ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

90 817671 O 1169 Sela-Maljčajnsko Z HŠ 45 984 V

91 817672 O 817671 Trobentar Z HŠ 14 402 V

92 817681 O 317102 Perkiž Z HŠ 19 440 V

93 817691 O 1169 Jurak Z HŠ 8 673 V

94 817701 O 1169 Sela-Plevnik Z HŠ 5 289 V

95 817711 O 1169 Ajdjek-Štukl O 317141 1162 V

96 817721 O 317141 Založnik Z HŠ 9 376 V

97 817731 O 317141 Senica-Oglajner Z HŠ 29 396 V

98 817732 O 317141 Senica-Kuhar O 317142 775 V

99 817742 O 317142 Krofl O 681366 470 V

100 817751 O 396292 Cener-Urlep O 396292 1168 V

101 817761 O 1169 Verače 32 Z HŠ 32 434 V

102 817771 O 181132 Gostinca 5 Z HŠ 5 152 V

103 817781 O 181132 Štraus Z HŠ 14 188 V

104 817801 C 317170 Pristava pri Lesičnem Z HŠ 7 519 V

105 817821 C 683 Jug 6 Z HŠ 6 907 V

106 817831 O 1240 Prelasko-C 219 O 1240 524 V

107 817832 O 817831 Prelasko 15 Z HŠ 15 499 V

108 817861 O 817922 Polje ob Sotli-Kunej O 396293 1075 V

109 817862 O 817861 Kunej-Hostnik Z HŠ 38 151 V

110 817871 O 1240 Juričan O 317151 551 V

111 817881 O 1240 Lastnič 23 Z HŠ 23 695 V

112 817891 O 1240 Lastnič-Marof Z HŠ 19 1005 V

113 817901 O 317151 Pustek O 317151 1351 V

114 817911 O 181081 Bevc O 181081 1734 V

115 817921 O 181081 Brezovec Z HŠ 20 508 V

116 817922 O 317151 K.Loka-Polje ob Sotli O 396293 2275 V

117 817931 O 317151 Lastnič 35 Z HŠ 35 324 V

118 817941 O 317151 Lastnič 48 Z HŠ 48 1002 V

119 817951 C 683 Čepin Z HŠ 11b 279 V

120 817961 C 317060 Rudnica-Zaborovec I O 396291 6391 V

121 817971 O 681241 Odsek do HS Gostinca 1C Z HS Gostinca 1C 138 V

122 817991 O 317142 Odsek do HS Pecelj 12A Z HS Pecelj 12A 137 V

123 818001 O 817481 Mali vrh Z HC Olimje 56 647 V

124 817223 O 817221 Kampuž O 817221 442 V

125 817972 O 817971 Odsek do HS Gostinca 4C Z HS Gostinca 4C 228 V

126 817393 O 817391 Odsek do HS Slake 36 Z HS Slake 36 161 V

127 817394 O 1239 Odsek do železniške postaje Z HS Sv. Ema 4C 137 V

128 817395 O 406381 odsek do kamnoloma Lendrše Z do meje kamnoloma 533 V

SKUPAJ DOLŽINA 79,958
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7. člen
Javne kolesarske poti (JK) so poti v Občini Podčetrtek so:

ZAPST ODSEK ZAC_CESTE OPIS KON_CESTE DOLZ_ODS NAMEN DOL_SOSED

1 981701 O 981106 Kolesarska pot Podčetrtek Z Bus postaja 1082 B

2 981702 O 817591 Kolesarska pot Virštanj O 981102 3290 B

3 981703 Z Meja  
Šmarje pri Je

Kolesarska pot ob železnici O 317042 2129 B

4 981704 Z Škoflak Kolesarska pot Olimje Z Pokopališče 1771 B

5 981705 Z HS Sodna 
vas 20

Kolesarska pot Sodna vas - 
Cmereška gorca

Z HS Cmereška Gorca 7 432 B

6 981706 O1239 Kolesarska pot Imeno Z Štrlek 818 B

SKUPAJ DOLŽINA 9522

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno po-
zitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, 
št. 37162-3/2021-302 (509), z dne 2. 7. 2021.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 85/08).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-0008/2020
Podčetrtek, dne 1. septembra 2021

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

2900. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni 
rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
18. redni seji dne 1. 9. 2021 sprejel naslednji

S K L E P

1. S tem sklepom se ukine družbena lastnina v splo-
šni rabi na nepremičnini parc. št. 1401/34, površine 59 m2, 
k. o. 1231 – VIRŠTANJ.

2. Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži 
lastninska pravica v korist Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 
3254 Podčetrtek, matična številka 5883997 000.

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije. 

Št. 032-0005/2021-22
Podčetrtek, dne 1. septembra 2021

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

RIBNICA

2901. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 35/95, 
37/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sodra-
žica (Uradni list RS, št. 49/13, 71/14), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 16/12), 
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami 
odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica (Uradni list RS, 
št. 81/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugi-
mi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica (Ura-
dni list RS, št. 2/17), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 
ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Loški 
Potok (Uradni list RS, št. 87/16) ter na podlagi 5. člena Odloka 
o ustanovitvi skupnega ustanoviteljskega organa Komunala 
Ribnica d.o.o. (Uradni list RS, št. 33/12) je Svet ustanoviteljev 
podjetja Komunala Ribnica d.o.o. na 3/2021 seji dne 9. 9. 2021 
sprejel

S K L E P
o določitvi cen storitev zbiranja določenih  

vrst komunalnih odpadkov

1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna sto-

ritve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih izvaja 
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. (v nadalje-
vanju izvajalec javne službe).

2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na 

območju Občine Ribnica, Občine Sodražica in Občine Loški 
Potok, ki so ali bodo uporabniki storitve zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov.

3. člen
Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0052 €/kg brez 
DDV.

Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov znaša 0,1674 €/kg brez DDV.
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Cena javne infrastrukture za storitev javne službe zbiranja 
bioloških odpadkov znaša 0,0000 €/kg brez DDV.

Cena storitve izvajanja javne službe zbiranja bioloških 
odpadkov znaša 0,1667 €/kg brez DDV.

4. člen
Pri obračunu cene za gospodinjstva se upošteva nasle-

dnje:
– Najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogo-

stost odvoza je 2,167.
– Odvoz mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in 

ločeno zbranih frakcij (papir, steklo …) in oddaja komunalnih 
odpadkov v zbirnem centru Komunale Ribnica d.o.o. v Goriči 
vasi in v zbirnem centru v Malem Logu v količinah, primernih za 
gospodinjstvo, razen oddaje gradbenih odpadkov nad 150 kg 
oziroma 0,2 m3 na letnem nivoju in azbestnih odpadkov, so 
vključeni v ceno ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki.

– Za gospodinjstva, ki imajo od 1 do 6 članov, se za obra-
čun upošteva minimalno 120 l zabojnik, za 7 ali več članov go-
spodinjstva pa se za obračun storitev upošteva 240 l zabojnik.

– V primeru, da ima gospodinjstvo večji zabojnik od mi-
nimalno določenega, se mu za obračun storitev upošteva de-
janski zabojnik.

– Za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v več-
stanovanjskih stavbah oziroma soseskah se za posamezno 
stanovanjsko stavbo oziroma sosesko obračunava obstoje-
či volumen posod v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. 
Porazdelitev količin opravljenih storitev ravnanja z MKO in 
embalažo se med uporabnike izvede na podlagi predpisov iz 
področja upravljanja večstanovanjskih stavb. Minimalni obra-
čunski volumen je 20 litrov na osebo.

– Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in 
so primerne za bivanje (prazne hiše, vikendi …) ter za stavbo, 
za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev 
količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalni-
mi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti 
zabojnika in najmanjša pogostost odvoza.

– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik 
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor 
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba 
zagotoviti svoje primerne zabojnike.

– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se 
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in 
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih 
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom 
zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunal-
nih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov 
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina 
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugo-
tovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za 
mešane komunalne odpadke.

– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za 
preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se naj-
manj enkrat letno, količina mešanih in kosovnih komunalnih 
odpadkov za odlaganje, deli s celotnim volumnom zabojnikov 
za mešane komunalne odpadke.

– Za 1-članska gospodinjstva se upošteva faktor po-
gostosti odvoza 0,333, za 2-članska gospodinjstva pa faktor 
pogostosti odvoza 0,5.

– Razmerje inštaliranega volumna (volumen zabojnika 
in frekvenca odvoza) nameščenih zabojnikov za MKO proti 
zabojnikom za embalažo (mešana, steklena, kartonska) lahko 
doseže najmanj faktor 1 proti 2 (MKO:embalaža = 1:2).

– Kolikor uporabnik preseže razmerje 1:2 med namešče-
nimi zabojniki za MKO in embalažo (mešana, steklena, karton-
ska), si je dolžan zagotoviti dodatni inštaliran volumen MKO 
do vzpostavitve razmerja 1:2. Na pisno željo uporabnika, se 
ta volumen lahko zagotovi samo obračunsko brez namestitve 
dodatnega zabojnika za MKO.

5. člen
Pri obračunu cene za gospodarstvo se upošteva nasle-

dnje:
– najmanjša velikost zabojnika je 120 l, najmanjša pogo-

stost odvoza je 2,167,
– za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov pri pravnih 

osebah se določi tolikšno velikost posode, da lahko uporabniki 
storitev vanjo prepuščajo mešane komunalne odpadke med 
enim in drugim praznjenjem,

– v primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik 
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor 
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba 
zagotoviti svoje primerne zabojnike,

– Za obračun storitev zbiranja komunalnih odpadkov se 
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in 
sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih 
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom 
zabojnikov za mešane komunalne odpadke.

– Za obračun storitev obdelave določenih vrst komunal-
nih odpadkov se uporablja sodilo za preračun količin iz litrov 
v kilograme, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno, količina 
mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov za obdelavo, ugo-
tovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom zabojnikov za 
mešane komunalne odpadke.

– Za obračun storitev odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov se uporablja sodilo za 
preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer tako, da se naj-
manj enkrat letno, količina mešanih in kosovnih komunalnih 
odpadkov za odlaganje, deli s celotnim volumnom zabojnikov 
za mešane komunalne odpadke.

– odvoz embalaže in ločeno zbranih frakcij (papir, steklo) 
v okviru izvajanja javne službe je vključen v ceni ravnanja z 
mešanimi komunalnimi odpadki,

– pravne osebe, ki presegajo razmerje 1:2 (MKO: vse 
vrste embalaže), si lahko s pogodbo uredijo individualni odvoz 
posamezne ločene frakcije.

6. člen
Pri obračunu cene za biološke odpadke se upošteva 

naslednje:
– Zbiranje bioloških odpadkov se zaračunava mesečno 

glede na mesečno povprečje letno odpeljanega volumna za-
bojnika za biološke odpadke za posamezno odjemno mesto. 
Odvoz se v obdobju 1. 11.–31. 3. izvaja enkrat na dva tedna, v 
obdobju 1. 4.–31. 10. pa enkrat tedensko.

– Za zbiranje bioloških odpadkov v večstanovanjskih 
stavbah oziroma soseskah se za posamezno stanovanjsko 
stavbo oziroma sosesko obračunava obstoječi volumen posod 
v tej stanovanjski stavbi oziroma soseski. Porazdelitev količin 
opravljenih storitev ravnanja z biološkimi odpadki se med upo-
rabnike izvede na podlagi predpisov iz področja upravljanja 
večstanovanjskih stavb.

– V primeru, da si uporabniki delijo objekt ali zabojnik 
s pravno osebo, je osnova za delitev stroškov pisni dogovor 
med uporabniki, če tega dogovora ni, si mora pravna oseba 
zagotoviti svoje primerne zabojnike.

– Za obračun storitev zbiranja bioloških odpadkov se 
uporablja sodilo za preračun količin iz litrov v kilograme, in sicer 
tako, da se najmanj enkrat letno, količina vseh zbranih bioloških 
odpadkov, ugotovljenih s tehtanjem, deli s celotnim volumnom 
zabojnikov za biološke odpadke.

– Minimalni nameščen posamezni zabojnik za biološke 
odpadke na odjemnem mestu, ki se ga odvaža na 7 ali 14 dni, 
je 80-litrski zabojnik.

7. člen
Če količina odpadkov v treh ali več zaporednih časov-

nih presledkih prevzemanja preseže prostornino zabojnika, 
izvajalec javne službe uporabniku odredi namestitev ustrezne 
večje posode. Za preseženo prostornino šteje zapolnitev po-
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sode preko zgornjega roba ter prosto odloženi odpadki izven, 
a v neposredni bližini posode.

Dodatne odrejene količine se upoštevajo pri mesečnem 
obračunu.

8. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati 

sklep številka 1-2021, ki velja od 1. 6. 2021.

9. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2021.

Št. 5-2021
Ribnica, dne 9. septembra 2021

Predsednik Sveta ustanoviteljev
Samo Pogorelc

ŠEMPETER - VRTOJBA

2902. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Šempeter - Vrtojba za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta 
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. redni seji dne 16. 9. 
2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna  

Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proraču-

nu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 194/20) tako, da se na novo glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v eurih

Skupina / Podskupina kontov Proračun  
leta 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 10.318.917,75

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.112.045,89

70 DAVČNI PRIHODKI 4.778.717,44

700 Davki na dohodek in dobiček 3.581.591,00

703 Davki na premoženje 1.129.826,44

704 Domači davki na blago in storitve 67.300,00

706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.333.328,45

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.478.728,45

711 Takse in pristojbine 3.000,00

712 Denarne kazni 23.200,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 963.300,00

714 Drugi nedavčni prihodki 865.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 604.500,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 602.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 602.371,86

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 383.617,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 218.754,86

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.045.222,78

40 TEKOČI ODHODKI 3.361.854,83

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 960.055,97

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 145.473,60

402 Izdatki za blago in storitve 2.215.325,26

403 Plačila domačih obresti 11.000,00

409 Rezerve 30.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.693.146,17

410 Subvencije 113.544,88

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 370.000,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 270.122,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.939.479,29

414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.823.889,75

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.823.889,75

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 166.332,03

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki 30.282,03

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 136.050,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 273.694,97

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(750+751+752) 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
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441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 25.355,00

50 ZADOLŽEVANJE 25.355,00

500 Domače zadolževanje 25.355,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 422.307,26

55 ODPLAČILA DOLGA 422.307,26

550 Odplačila domačega dolga 422.307,26

IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –123.257,29

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –396.952,26

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) –273.694,97

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRET. LETA 749.677,42

«

2. člen
(uveljavitev odloka)

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-29/2020-8
Šempeter pri Gorici, dne 16. septembra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

2903. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 
2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta 
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. redni seji dne 16. 9. 
2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah proračuna  
Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proraču-

nu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022 (Uradni list RS, 
št. 194/20) tako, da se na novo glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v eurih

Skupina / Podskupina kontov Proračun  
leta 2022

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 9.876.710,50

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.804.877,44

70 DAVČNI PRIHODKI 4.728.717,44

700 Davki na dohodek in dobiček 3.581.591,00

703 Davki na premoženje 1.079.826,44

704 Domači davki na blago in storitve 67.300,00

706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.076.160,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.261.560,00

711 Takse in pristojbine 3.000,00

712 Denarne kazni 23.200,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 963.300,00

714 Drugi nedavčni prihodki 825.100,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 247.500,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 245.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 824.333,06

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 708.528,06

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 115.805,00

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 10.060.801,00

40 TEKOČI ODHODKI 3.424.423,67

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 895.299,35

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 140.347,44

402 Izdatki za blago in storitve 2.349.676,88

403 Plačila domačih obresti 9.000,00

409 Rezerve 30.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.628.837,33

410 Subvencije 104.244,00

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 378.500,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 266.517,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.879.576,33

414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.814.040,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.814.040,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 193.500,00
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431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki 10.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 183.500,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –184.090,50

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 + 751 + 752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(750 + 751 + 752) 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 24.838,89

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 24.838,89

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 24.838,89

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) –24.838,89

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 13.569,00

50 ZADOLŽEVANJE 13.569,00

500 Domače zadolževanje 13.569,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 425.305,15

55 ODPLAČILA DOLGA 425.305,15

550 Odplačila domačega dolga 425.305,15

IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –620.665,54

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.) –411.736,15

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) –184.090,50

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRET. LETA 626.420,13

«

2. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-30/2020-9
Šempeter pri Gorici, dne 16. septembra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

2904. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega 
sveta

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 
15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, 
št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 27. re-
dni seji dne 16. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o potrditvi mandata članu občinskega sveta

1.
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi skle-

pa Občinske volilne komisije št. 04001-3/2018-104, Dušanu 
Bremcu, rojenemu 17. 9. 1961, stanujoč na naslovu Laze 50, 
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, potrjuje mandat za člana 
Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba za preostanek 
mandatne dobe.

2.
Sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 0320-7/2021-3
Šempeter pri Gorici, dne 16. septembra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk

2905. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 61/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
ter 15. in 87. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni 
list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 
27. redni seji dne 16. 9. 2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičnini s parc. št. 528/6, k. o. 2315 Šempeter, se 

odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.
Nepremičnina navedena v 1. členu tega sklepa preneha 

imeti značaj javnega dobra in se zanjo vknjiži lastninske pra-
vica na ime Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 
5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 1358227000.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 711-19/2021-2
Šempeter pri Gorici, dne 16. septembra 2021

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

mag. Milan Turk
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POPRAVKI

2906. Popravek Sklepa o pripravi Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Rožna Dolina III

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) daje Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

P O P R A V E K
Sklepa o pripravi Odloka o spremembah  

in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Rožna Dolina III,  

objavljenega v Uradnem listu RS, št. 189/20

V Sklepu o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna 
Dolina III, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 189/20 dne 
15. 12. 2020, se preambula pravilno glasi: »Na podlagi 110. 
in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list 
RS, št. 61/17) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je župan Mestne občine 
Nova Gorica dne 30. 11. 2020 sprejel«.

Št. 3500-21/2020-43
Nova Gorica, dne 14. septembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

2907. Popravek Sklepa o začetku postopka 
priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine 
Nova Gorica, Pilot MOP

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) daje Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

P O P R A V E K
Sklepa o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

Mestne občine Nova Gorica, Pilot MOP 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 140/21

V Sklepu o začetku postopka priprave sprememb in do-
polnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova 

Gorica, Pilot MOP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 140/21 
dne 3. 9. 2021, se preambula pravilno glasi: »Na podlagi 110. 
in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list 
RS, št. 61/17) in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17, 18/19) je župan Mestne občine 
Nova Gorica dne 17. 8. 2021 sprejel«.

Št. 350-0009/2019-33
Nova Gorica, dne 14. septembra 2021

Župan
Mestne občine Nova Gorica

dr. Klemen Miklavič

2908. Popravek Pravilnika o kriterijih in načinu 
sprejema predšolskih otrok v vrtec 
v Občini Pivka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. in 
30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 
24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) izdajam

P O P R A V E K
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema 
predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka

Pri objavi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema pred-
šolskih otrok v vrtec v Občini Pivka, ki je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 108/21, z dne 9. 7. 2021, se za četrtim 
odstavkom 24. člena doda besedilo: »25. člen«, katerega bese-
dilo se nato nadaljuje s stavkom »Ko je v vrtcu odločeno o vseh 
ugovorih vlagateljev zoper obvestila iz prejšnjega člena, vrtec 
vlagateljem/staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k 
sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med 
vrtcem in vlagatelji.«

Št. 9000-6.kor./2021-popr.
Pivka, dne 15. septembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj
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