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VLADA
449. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih 

za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
v upravnih zadevah

Na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 
– ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih  

za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19  

v upravnih zadevah

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih 

izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v 
upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 20/22) se v 3. členu prvi 
odstavek črta.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-87/2022
Ljubljana, dne 23. februarja 2022
EVA 2022-3130-0015

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

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

450. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o vrednotenju in sofinanciranju programov 
ter projektov društev in zavodov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), 13. čle-
na Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 
št. 13/18), 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 
52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 
31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter 
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) 
je Občinski svet Občine Rogatec na 15. redni seji dne 10. 2. 
2022 sprejel

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

in sofinanciranju programov ter projektov 
društev in zavodov na področju družbenih 

dejavnosti v Občini Rogatec

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o vrednotenju 

in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov 
na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list 
RS, št. 65/21; v nadaljevanju: Pravilnik).

2. člen
Spremeni se priloga Pravilnika: Kriteriji in merila za vre-

dnotenje programov in projektov društev in zavodov na podro-
čju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, tako da se kriteriji 
oziroma merila ter število točk, pod zaporednimi številkami 2., 
5. in 7. razdelka A) REDNA DEJAVNOST (program), po novem 
glasijo kot sledi:

2. Število članov (uporabnikov) prijavitelja programa iz Občine Rogatec
– do vključno 50 članov (uporabnikov) 5 točk/člana (uporabnika)
– nad 50 članov (uporabnikov) 250 + dodatna 1 točka za vsakega 

nadaljnjega člana (uporabnika) 
5. Prijavitelj za izvajanje svoje dejavnosti plačuje mentorja(e), vaditelja(e) oziroma 

drugega strokovnjaka
– Ne 0
– Da 50

7. Program
Maksimalno število priznanih vaj na leto: 
– Pevski zbor, vokalna skupina…………………….…….…… 50
– Folklora………………………………………………….…….. 50
– Instrumentalna zasedba……………………………….…….. 50
– Likovna, kiparska, fotografska skupina……………….…….15
– Recitacijska, literarna skupina……………………………….10
– Gledališka, lutkovna skupina…………………………………30
(Priznana vaja šteje dve šolski uri (90 minut). Ena vaja je ovrednotena  
z 10 točkami.)

500
500
500
150
100
300
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2020
Rogatec, dne 10. februarja 2022

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

451. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun 
občinskih taks

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena Odloka o posebni 
rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za 
posebno rabo (Uradni list RS, št. 70/16) in 30. člena Statuta 
Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) župan Občine Ro-
gatec izdaja

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke  
za izračun občinskih taks

1.
Vrednost točke za izračun občinskih taks, navedenih 

v 3. členu Odloka o posebni rabi javnih površin in javnih 
stavb ter občinskih taksah za posebno rabo (Uradni list RS, 
št. 70/16), se uskladi na podlagi četrtega odstavka 9. člena 
odloka in znaša 0,76 EUR.

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 426-0001/2022
Rogatec, dne 17. februarja 2022

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič
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