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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3323. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 

svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostoj-
nosti in suverenosti Republike Slovenije prejme

MILAN KLEMENČIČ

ČASTNI ZNAK SVOBODE  
REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-38/21-2
Ljubljana, dne 25. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3324. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostoj-
nosti in suverenosti Republike Slovenije prejme

VOD VOJAŠKE POLICIJE  
5. POKRAJINSKEGA ŠTABA  
TERITORALNE OBRAMBE

ČASTNI ZNAK SVOBODE  
REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-13/19-4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3325. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak 
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije, druge alineje 3. člena in tretje 
alineje 4. člena ter prvega odstavka 7. člena Zakona o odliko-
vanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/92, 13/93 – ZP-G in 22/04 – ZOdl-A) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije

Za izredne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostoj-
nosti in suverenosti Republike Slovenije prejme

129. PROTIDIVERZANTSKA ČETA  
OBČINSKEGA ŠTABA TERITORIALNE OBRAMBE 

SLOVENSKA BISTRICA

ČASTNI ZNAK SVOBODE  
REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-01-8/21-2
Ljubljana, dne 25. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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3326. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k oblikovanju in ohranjanju slo-
venske kulturne, znanstvene in narodne identitete prejme 
ob 200-letnici delovanja

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE

ZLATI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-33/21-3
Ljubljana, dne 25. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3327. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske identi-
tete in kulture pri Slovencih v tujini, prejme

ZDRUŽENJE SLOVENSKA IZSELJENSKA MATICA

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-3/21-3
Ljubljana, dne 25. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3328. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 107. člena Usta-
ve Republike 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, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) 

in prvega odstavka 9.a člena Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 158/20) izdajam

U K A Z
o imenovanju namestnika predsednika  
Komisije za preprečevanje korupcije

I.
Za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje 

korupcije z dnem 25. oktobrom 2021 imenujem Davida La-
pornika.

II.
David Lapornik nastopi petletni mandat z dnem imeno-

vanja.

Št. 003-03-5/2021-52
Ljubljana, dne 25. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

3329. Poziv za zbiranje predlogov možnih 
kandidatov za eno prosto mesto 
viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Zakon o Banki Slovenije, Uradni list RS, št. 72/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) objavljam

P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov  

za eno prosto mesto viceguvernerja,  
člana Sveta Banke Slovenije

Guverner Banke Slovenije me je 6. oktobra 2021 obvestil, 
da 5. aprila 2022 poteče mandat viceguvernerju, članu Sveta 
Banke Slovenije. Na podlagi njegovega obvestila ter v skladu 
z Zakonom o Banki Slovenije objavljam poziv za zbiranje pre-
dlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto viceguvernerja, 
člana Sveta Banke Slovenije.

Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen, s prilože-
no pisno izjavo kandidata, da sprejema kandidaturo.

Po tem, ko bom sprejel odločitev o izboru kandidata 
in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna 
predstavitev predlaganega kandidata.

Predlogi za možne kandidate morajo prispeti na naslov 
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Lju-
bljana ali na elektronski naslov gp.uprs@up-rs.si najkasneje 
do srede, 15. decembra 2021, do 15. ure.

Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični 
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Št. 003-03-7/2021-2
Ljubljana, dne 22. oktobra 2021

Borut Pahor
predsednik 

Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
3330. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 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) ter 
za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18 in 116/21) 
minister za javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest 

direktorjev s področja javne uprave v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih 
razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 
78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20, 173/20, 44/21, 73/21, 
81/21 in 159/21) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega 
prava: vladna služba, Ime delovnega mesta: direktor vladne 
službe (VS), Razpon plačnega razreda: 52–57« za vrstico
»
URAD VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA NARODNOSTI

B017101 Direktor VS 54

«
doda nova vrstica, ki se glasi:

»
URAD VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA DEMOGRAFIJO

B017101 Direktor VS 54

«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1004/2021/7
Ljubljana, dne 22. oktobra 2021
EVA 2021-3130-0053

Boštjan Koritnik
minister

za javno upravo
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BANKA SLOVENIJE
3331. Sklep o uporabi Revidiranih smernic 

o poročanju o večjih incidentih 
v skladu s PSD2

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o ban-
čništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP; v nada-
ljevanju ZBan-3), enajstega odstavka 243. člena Zakona o 
plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja 
in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. 
in 102/20; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) in prvega odstavka 
31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet 
Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Revidiranih smernic o poročanju  

o večjih incidentih v skladu s PSD2

1. člen
(namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v 
nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU) dne 10. junija 2021 na 
svoji spletni strani objavil Revidirane smernice o poročanju o 
večjih incidentih v skladu s PSD2 (EBA/GL/2021/03; v nada-
ljevanju: smernice).

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo 
zlasti merila, ki jih ponudniki plačilnih storitev uporabljajo za 
razvrstitev večjih operativnih ali varnostnih incidentov, ter 
obliko in postopke, ki jih morajo upoštevati, da bi v skladu 
s členom 96(1) Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih sto-
ritvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 
2009/110/ES in 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter 
razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (v nadaljevanju: Direktiva 
(EU) 2015/2366) o takih incidentih obvestili pristojni organ v 
matični državi članici. Poleg tega opredeljujejo tudi načine 
ocenjevanja pomembnosti incidentov s strani pristojnih or-
ganov in podrobnosti v poročilih o incidentih, ki jih pristojni 
organi v skladu s členom 96(2) Direktive (EU) 2015/2366 
posredujejo drugim domačim organom. Obravnavajo tudi po-
sredovanje ustreznih podatkov o incidentih Evropskemu ban-
čnemu organu in Evropski centralni banki, da bi se zagotovil 
enoten in dosleden pristop.

(3) Smernice se uporabljajo za:
– ponudnike plačilnih storitev, kot so opredeljeni v čle-

nu 4(11) Direktive (EU) 2015/2366 in navedeni v členu 4(1) 
Uredbe (EU) št. 1093/2010, ter

– pristojne organe, kot so opredeljeni v členu 4(2)(i) Ured-
be (EU) št. 1093/2010.

2. člen
(vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smer-
nic za:

1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile 
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji;

2. plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo, ki 
so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje 
plačilnih storitev kot plačilna institucija ali plačilna institucija z 
opustitvijo v Republiki Sloveniji;

3. družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za 
izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki so v skladu z 
ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje storitev izdajanja 
elektronskega denarja v Republiki Sloveniji, in

4. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-3 
in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe 
(EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; 
v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) v vlogi pristojnega 
organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1., 
2. in 3. točke tega odstavka.

(2) Subjekti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so 
naslovljene na ponudnike plačilnih storitev.

(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nad-
zora v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-3 in Uredbo (EU) št. 575/2013 
v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo 
na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

3. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2022.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

uporabi Smernic o poročanju o večjih incidentih v skladu z 
Direktivo (EU) 2015/2366 (PSD2) (Uradni list RS, št. 11/18).

Ljubljana, dne 19. oktobra 2021

Boštjan Vasle
predsednik

Sveta Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3332. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
september 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

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, september 2021

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih na domačem trgu septembra 2021 v primerjavi z 
avgustom 2021 je bil 0,007.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra 
2021 je bil 0,085.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta 
do konca septembra 2021 je bil 0,009.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizva-
jalcih na domačem trgu septembra 2021 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,090.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin sep-
tembra 2021 v primerjavi z avgustom 2021 je bil –0,001.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do septembra 2021 je bil 0,032.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do septembra 2021 je bil 0,003.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 
2021 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,024.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do septembra 2021 v primerjavi s povprečjem 
leta 2020 je bil 0,010.

Št. 9621-212/2021/5
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-1522-0032

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije



Stran 9788 / Št. 168 / 25. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
KRANJ

3333. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju 
socialno varstvenih dejavnosti 
v Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 22. člena Statuta 
Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list 
RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 
29. seji dne 20. 10. 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o zagotavljanju  

socialno varstvenih dejavnosti  
v Mestni občini Kranj

1. člen
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti 

v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/14 – UPB1, 76/15, 
52/17, 64/18, 68/19, 16/21, 41/21, v nadaljevanju Odlok) se 
22.c člen po novem glasi:

»MOK letno, na podlagi pogodbe, zagotavlja Centru za 
socialno delo Gorenjska, Enota Kranj, sredstva za dodelitev 
enkratne socialne pomoči v MOK, in sicer sredstva v višini 
dodeljenih denarnih pomoči in sredstva za vodenje postop-
ka, to je zaposlenega delavca za polovični delovni čas. S 
pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti. MOK 
zagotavlja sredstva Centru za socialno delo Gorenjska, Eno-
ta Kranj, do višine sredstev zagotovljenih v vsakokratnem 
veljavnem proračunu MOK za tekoče proračunsko leto ter v 
skladu s pogodbo.«

2. člen
47. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Škrlovec izvaja program:
– dnevnega centra: svetovalno delo z otroci, mladostniki 

in družino; prostočasne dejavnosti ob delavnikih (družabne, 
športne, kreativno-umetniške in pogovorne delavnice); pro-
stočasne dejavnosti v času počitnic (skupinsko preživljanje 
zimskih, prvomajskih, poletnih, jesenskih in prednovoletnih 
počitnic); koordinira Varne točke; sodeluje v okviru raznih Pre-
ventivnih programov za mlade; sodeluje z ne-vladnimi orga-
nizacijami; izvaja mednarodne projekte; predstavlja Škrlovec 
širši javnosti,

– mobilne službe: strokovno delo z otroci, mladostniki in 
družino neposredno na terenu v družini.«

3. člen
Prvi odstavek 48. člena Odloka se spremeni tako, da se 

po novem glasi:
»Škrlovec sredstva pridobiva iz proračuna MOK, prora-

čuna države, drugih občin, prispevkov uporabnikov, donatorjev 
in drugih virov. MOK zagotavlja Škrlovcu sredstva za plačo 
zaposlenega delavca za program dnevnega centra, sredstva 
za plačo zaposlenega delavca za program mobilne službe, 
materialne stroške in investicijske transfere.«

4. člen
Drugi stavek 54. člena Odloka se spremeni tako, da se 

po novem glasi:
»MOK zagotavlja Centru sredstva za regres, prevoz in 

prehrano za tri zaposlene delavce, materialne stroške in inve-
sticijske transfere.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

listu Republike Slovenije.

Št. 122-87/2021-2-40/30/04
Kranj, dne 20. oktobra 2021

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LOG - DRAGOMER

3334. Odredba za postavitev naprav za umirjanje 
prometa na ulicah Na Grivi, na Vrhovčevi 
cesti, na Rimski cesti in na Cesti 8. maja 
v Občini Log - Dragomer

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 5. člena Odloka o prometni uredi-
tvi v Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 15/09, 37/15) 
je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 14. redni seji dne 
13. 10. 2021 sprejel

O D R E D B O
za postavitev naprav za umirjanje prometa  

na ulicah Na Grivi, na Vrhovčevi cesti, na Rimski 
cesti in na Cesti 8. maja v Občini Log - Dragomer

1. člen
Na ulici Na Grivi se dovoli postavitev 3 naprav za umirja-

nje prometa (hitrostne ovire na cestišču), na Vrhovčevi cesti se 
dovoli postavitev 2 naprav za umirjanje prometa (hitrostne ovire 
na cestišču), na Rimski se dovoli postavitev 3 dodatnih naprav 
za umirjanje prometa (hitrostne ovire na cestišču), na Cesti 
8. maja se dovoli postavitev 3 dodatnih naprav za umirjanje 
prometa (hitrostne ovire na cestišču).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-7/2021
Dragomer, dne 13. oktobra 2021

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

OSILNICA

3335. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju Občine Osilnica

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 25. in 27. člena Uredbe 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunal-
no opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
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(Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in 15. člena 
Statuta Občine Osilnica je Občinski svet Občine Osilnica na 
17. redni seji dne 1. 10. 2021 sprejel

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

Občine Osilnica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju celotne Občine Osilnica.

(2) 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.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlo-

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

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

(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komu-
nalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.

2. člen
(obstoječa komunalna oprema)

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na 
območju Občine Osilnica se odmerja za naslednjo komunalno 
opremo:

– občinske ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje 
in javno razsvetljavo ter signalizacijo,

– javno vodovodno omrežje,
– javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno 

vodo.

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 po posameznih vr-
stah obstoječe komunalne opreme znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Stroški obstoječe komunalne 
opreme (EUR)

Lokalne ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo 1.502.269,39

Javne poti s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo 623.007,50

Javno vodovodno omrežje 1.099.510,91

Javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo 196.129,00

5. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme  

na enoto mere)
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih 

vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto 
mere, znašajo:

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2)

Lokalne ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo 3,44 30,85

Javne poti s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in signalizacijo 1,42 12,80

Javno vodovodno omrežje 3,19 29,62

Javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo 1,28 12,57

6. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo)  

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

in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 
0,5:0,5.



Stran 9790 / Št. 168 / 25. 10. 2021 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
(faktor namembnosti objekta (Fn))

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, znaša:

CC-SI – klasifikacijska raven 
področja CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fn

Stavbe

1110 Enostanovanjske stavbe 1
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,1
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 1,2
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 0,5
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 1,3
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1,3
1220 Poslovne in upravne stavbe 1,3
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,3

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij  
ter z njimi povezane stavbe 1

1242 Garažne stavbe 1
1251 Industrijske stavbe 1,3
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 1
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,5
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 0,5
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 0,5
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 0,5
1265 Stavbe za šport 0,5
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7
1272 Obredne stavbe 1
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 1

Gradbeni inženirski objekti

2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 1
2130 Letališke steze 1
2151 Pristanišča in plovbne poti 1
2301 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin 1,3
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti 0,5
2303 Objekti kemične industrije 1,3
2304 Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje 1,3
2411 Športna igrišča 0,5
2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,5
2420 Drugi gradbeni inženirski objekti 0,7

8. člen
(računski faktor površine (Fp))

Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, 
kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo 
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:

CC-SI – klasifikacijska 
raven področja CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fp

Stavbe

1110 Enostanovanjske stavbe 2,5
1121 Dvostanovanjske stavbe 2,5
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 3
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 4
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 4
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 4
1220 Poslovne in upravne stavbe 3
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 3

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij  
ter z njimi povezane stavbe 2,5

1242 Garažne stavbe 2,5
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CC-SI – klasifikacijska 
raven področja CC-SI – klasifikacijska raven razreda Fp

1251 Industrijske stavbe 4
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 2,5
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 1,5
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 1,5
1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1,5
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 1,5
1265 Stavbe za šport 1,5
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 1,5
1272 Obredne stavbe 2,5
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 2,5

9. člen
(prispevna stopnja zavezanca (psz))

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto 
obstoječe komunalne opreme, je:
Obstoječa komunalna oprema psz (%)
Primarno cestno omrežje 30
Sekundarno cestno omrežje 30
Javno vodovodno omrežje 80
Javno kanalizacijsko omrežje za komunalno 
odpadno vodo 80

10. člen
(izračun komunalnega prispevka za stavbe)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe 
komunalne opreme se za stavbe izračuna tako, da se seštejeta 
delež komunalnega prispevka, ki odpade na gradbeno parcelo 
stavbe, in delež, ki odpade na bruto tlorisno površino stavbe, 
in sicer 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(i): znesek dela komunalnega prispevka za 

posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
– AGP: površina gradbene parcele stavbe,
– Cpo(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunale 

opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
– Dpo: delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komu-

nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
– ASTAVBA: bruto tlorisna površina stavbe,
– Cto(i): stroški posamezne vrste obstoječe komunalne 

opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
– Dto: delež površine objekta 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) 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 po enačbi:

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i)

11. člen
(izračun komunalnega prispevka za inženirske objekte)

(1) 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)

Zgornje oznake pomenijo:
– AGIO: površina gradbenega inženirskega objekta,
– Dto: delež površine objekta 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) 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 po enačbi:

KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i)

III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA

12. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka  

po 226. členu ZUreP-2)
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komuna-

lo opremo se oprosti za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture v višini 100 %;
– gasilskih domov, otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni 

investitor občina v višini 100 %;
– stavb krajevnih uradov in stavbe občin ter lokalnih sku-

pnosti v višini 100 %;
– stavb za zdravstvo, muzeje, knjižnice, kjer je pretežni 

investitor občina v višini 100 %;
– enostavnih objektov v višini 100 %;
– nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov 

na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako 
dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta v višini 100 %;

– nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obse-
gu nadomeščenega objekta v višini 100 %.

13. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka  

po 227. členu ZUreP-2)
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komu-

nalo opremo se oprosti (po 227. členu ZUreP-2) za gradnjo:
– neprofitnih stanovanj v višini 100 % če je investitor ob-

čina in 25 % za ostale investitorje;
– nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI: 1271) v višini 

70 %;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših 

oseb, varovana stanovanja, kjer je pretežni investitor občina v 
višini 100 %, ostali investitorji 50 %.

(2) Ob oprostitvi iz 227. člena mora občina oproščena 
sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 
občinskega proračuna.
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IV. PRETEKLA VLAGANJA IN POGOBA O OPREMLJANJU

14. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo ko-
munalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo 
komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obsto-
ječo komunalno opremo ob predložitvi dokazil v primeru vlaganj 
zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne 
opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka 
pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahte-
vana dokazila.

(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega od-
stavka odloči pristojni občinski organ.

15. člen
(pogodba o opremljanju)

Če občina in investitor skleneta pogodbo o opremljanju 
za komunalno opremo iz veljavnega programa opremljanja, se 
pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo 
zaradi graditve objekta vlaganja investitorja v novo komunalno 
opremo, ki so bila dogovorjena s pogodbo o opremljanju, upo-
števajo kot že poravnani komunalni prispevek za novo komu-
nalno opremo. Pri tem je treba upoštevati naslednje:

– dokler investitor ne izvede vse komunalne opreme iz 
pogodbe o opremljanju, se šteje, da je komunalni prispevek 
poravnan delno ali v celoti najdlje do roka za dokončanje gra-
dnje komunalne opreme, navedenega v pogodbi o opremljanju,

– po izgradnji komunalne opreme iz pogodbe o opremlja-
nju se šteje, da je komunalni prispevek poravnan delno ali v ce-
loti, če investitor izvede komunalno opremo v celotnem obsegu, 
navedenem v pogodbi o opremljanju, in občina to komunalno 
opremo tudi prevzame.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero ko-

munalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je na 
vpogled na sedežu Občine Osilnica in na spletni strani občine.

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.

18. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– Odlok o programu opremljanja in podlagah ter merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Osilnica 
(Uradni list RS, št. 13/12).

19. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-0017/2021/1
Osilnica, dne 1. oktobra 2021

Županja
Občine Osilnica
Alenka Kovač

PIVKA

3336. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
in zaznambe grajenega javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17 in 175/20) ter 16. člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 
in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 17. seji dne 30. 9. 
2021 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra in zaznambe 

grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se pri nepremičnini z ID znakom:
– parcela 2496 3561/114 (parc. št. 3561/114 katastrske 

občine 2496 Stara Sušica) ter
– parcela 2496 3932/5 (parc. št. 3932/5 katastrske občine 

2496 Stara Sušica)

ukine status javnega dobra ter pri nepremičninah vpiše lastni-
štvo v korist: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, 
matična št.: 5883563000, do celote (do 1/1).

2. člen
S tem sklepom se pri nepremičnini z ID znakom:
– parcela 2503 1629/13 (parc. št. 1629/13 katastrske 

občine 2503 Parje)

ukine zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pome-
na – odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij 
OŠOEK Pivka.

3. člen
S tem sklepom se pri nepremičnini z ID znakom:
– parcela 2503 1636/12 (parc.št. 1636/12 katastrske ob-

čine 2503 Parje)

ukine zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
– poti.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-17/2021
Pivka, dne 30. septembra 2021

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj

PODČETRTEK

3337. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna 
Občine Podčetrtek za leto 2021

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 
21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list 
RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 
19. redni seji dne 20. 10. 2021 sprejel
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O D L O K
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek 

za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 

(Uradni list RS, št. 194/20) se spremeni prvi odstavek 2. člena 
tako, da se glasi:

V EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2021

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.955.864

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.276.892

70 DAVČNI PRIHODKI 3.706.746

700 Davki na dohodek in dobiček 2.930.656

703 Davki na premoženje 282.200

704 Domači davki na blago in storitve  493.890

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 570.146

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  380.460

711 Takse in pristojbine  3.500

712 Denarne kazni  13.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –

714 Drugi nedavčni prihodki 172.486

72 KAPITALSKI PRIHODKI  15.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev –

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premož. 15.000

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.663.972

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  2.569.164

741 Prejeta sredstva državnega  
pror. iz sr. EU 94.808

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  7.356.320

40 TEKOČI ODHODKI 1.679.547

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  269.080

401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost  42.695

402 Izdatki za blago in storitve  1.286.762

403 Plačila domačih obresti  16.010

409 Rezerve  65.000

41 TEKOČI TRANSFERI  1.787.184

410 Subvencije  18.000

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  1.132.710

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  129.574

413 Drugi tekoči domači transferi 506.900

414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.785.589

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.785.589

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  104.000

430 Investicijski transferi 104.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) –400.456

RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 165.915

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga  165.915

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.) –566.371

X. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA 566.371
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 

po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in 
posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finanč-
nih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt 
razvojnih programov so priloga k temu odloku.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021.

Št. 410-0015/2021
Podčetrtek, dne 20. oktobra 2021

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

3338. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča na posamični 
poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah 
številka 1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del, 
vse k. o. 1233 Verače (ID 2555)

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in 17. člena Statuta 
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občin-
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ski svet Občine Podčetrtek na 19. redni seji dne 20. 10. 2021 
sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča na posamični poselitvi  
v Občini Podčetrtek, na parcelah številka  

1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del,  
vse k. o. 1233 Verače (ID 2555)

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

kacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 
2555, ki se nanaša na razširitve stavbnega zemljišča po-
samične poselitve na delu enote urejanja prostora OS579, 
na parcelah številka 1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del, vse 
k. o. 1233 Verače.

2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se v skladu s 127. in 

128. členom ZUreP-2 omogoči razširitev obstoječega stavb-
nega zemljišča, območja posamične poselitve, v velikosti 
584,56 m², za namen gradnje stanovanjske stavbe, kot izhaja iz 
Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega 
zemljišča pri posamični poselitvi – EUP OS579 (Občina Pod-
četrtek). Številka Elaborata lokacijske preveritve je 8/21-ELP 
(maj 2021), izdelovalec je IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 
2310 Slovenska Bistrica, pooblaščena prostorska načrtovalka 
je Mojca Kraševac, univ. dipl. inž. arh., PA PPN ZAPS 0467. 
Gradnja stanovanjske stavbe na stavbnem zemljišču, ki s tem 
sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih 
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek 
(Uradni list RS, št. 63/18).

Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz natančno dolo-
čene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.

3. člen
V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se 

sprejeti sklep objavi v Uradnem glasilu občine in evidentira v 
prostorsko informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen. Obči-
na Podčetrtek vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti 
stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob nasle-
dnjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže 
v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0006/2021-15
Podčetrtek, dne 20. oktobra 2021

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja

VIPAVA

3339. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna 
Občine Vipava 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 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Sta-

tuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) 
je Občinski svet Občine Vipava na 25. redni seji dne 21. 10. 
2021 sprejel

O D L O K
o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava  

za leto 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 
Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21), Odlok o rebalan-
su št. 1 proračuna Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, 
št. 31/21) in Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava 
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 121/21).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

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

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  v eur

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.530.619

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.954.682

70 DAVČNI PRIHODKI 5.180.215

700 Davki na dohodek in dobiček 3.967.226

703 Davki na premoženje 1.093.879

704 Domači davki na blago in storitve 118.110

706 Drugi davki 1.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 774.467

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 715.189

711 Takse in pristojbine 7.200

712 Denarne kazni 9.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 16.993

714 Drugi nedavčni prihodki 26.085

72 KAPITALSKI PRIHODKI 983.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 300.000

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 683.000

73 PREJETE DONACIJE 31.750

730 Prejete donacije iz domačih virov 95

731 Prejete donacije iz tujine 31.655
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 561.187

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 514.437

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 46.750

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.863.529

40 TEKOČI ODHODKI 2.686.800

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 380.230

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 75.553

402 Izdatki za blago in storitve 2.143.017

403 Plačila domačih obresti 12.000

409 Rezerve 76.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.367.748

410 Subvencije 77.000

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.325.450

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 236.620

413 Drugi tekoči domači transferi 728.678

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.683.646

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.683.646

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 125.335

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 69.755

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 55.580

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(proračunski primanjkljaj) –1.332.910

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 164.515

55 ODPLAČILO DOLGA 164.515

550 Odplačila domačega dolga 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.) –1.497.425

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –164.515

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.332.910

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.497.425

9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Vipava.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-23/2020-74
Vipava, dne 21. oktobra 2021

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja

ŽALEC

3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Žalec za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 
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20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 
20. oktobra 2021 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Žalec za leto 2021

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2021 (Uradni 

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

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

loča v naslednjih zneskih:

v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2021

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 21.621.770

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 18.908.191

70 DAVČNI PRIHODKI 15.357.282

700 Davki na dohodek in dobiček 12.941.038

703 Davki na premoženje 2.094.774

704 Domači davki na blago in storitve 321.470

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.550.909

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.271.615

711 Takse in pristojbine 26.000

712 Globe in druge denarne kazni 95.550

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 23.750

714 Drugi nedavčni prihodki 1.133.994

72 KAPITALSKI PRIHODKI 702.170

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 2.170

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 700.000

73 PREJETE DONACIJE 11.140

730 Prejete donacije iz domačih virov 11.140

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.000.269

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.041.988

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 958.281

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 25.108.340

40 TEKOČI ODHODKI 6.076.132

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.424.726

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 227.317

402 Izdatki za blago in storitve 3.264.239

403 Plačila domačih obresti 75.150

409 Rezerve 1.084.700

41 TEKOČI TRANSFERI 9.161.116

410 Subvencije 183.228

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 5.101.079

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 834.155

413 Drugi tekoči domači transferi 3.040.654

414 Tekoči transferi v tujino 2.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.998.030

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.998.030

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 873.062

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 372.963

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 500.099

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –3.486.570

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.195.557

55 ODPLAČILA DOLGA 1.195.557

550 Odplačila domačega dolga 1.195.557

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.682.127

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.195.557

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.486.570

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 4.682.158

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Žalec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in 
državne pomoči.«
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2. člen
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 

prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva se lahko uporabijo za ne-
predvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh 
sredstev odloča župan.«

3. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Občina Žalec se v letu 2021 ne bo zadolžila.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0123/2021
Žalec, dne 20. oktobra 2021

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3323. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije 9783
3324. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije 9783
3325. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode 

Republike Slovenije 9783
3326. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 9784
3327. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 9784
3328. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Ko-

misije za preprečevanje korupcije 9784
3329. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov 

za eno prosto mesto viceguvernerja, člana Sveta 
Banke Slovenije 9784

MINISTRSTVA
3330. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov 9785

BANKA SLOVENIJE
3331. Sklep o uporabi Revidiranih smernic o poročanju 

o večjih incidentih v skladu s PSD2 9786

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

3332. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, septem-
ber 2021 9787

OBČINE
KRANJ

3333. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju so-
cialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj 9788

LOG - DRAGOMER
3334. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prome-

ta na ulicah Na Grivi, na Vrhovčevi cesti, na Rimski 
cesti in na Cesti 8. maja v Občini Log - Dragomer 9788

OSILNICA
3335. Odlok o podlagah za odmero komunalnega pri-

spevka za obstoječo komunalno opremo na obmo-
čju Občine Osilnica 9788

PIVKA
3336. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in zaznam-

be grajenega javnega dobra 9792

PODČETRTEK
3337. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podče-

trtek za leto 2021 9792
3338. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Ob-
čini Podčetrtek, na parcelah številka 1981/6-del, 
1978/3-del, 1981/5-del, vse k. o. 1233 Verače 
(ID 2555) 9793

VIPAVA
3339. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava 

za leto 2021 9794

ŽALEC
3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Žalec za leto 2021 9795

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 168/21 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 2383
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