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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3094.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetovnem programu za hrano (WFP)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave 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 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP) s sedežem
v Rimu postavim Matjaža Longarja, spec..
Št. 501-03-30/2022-2
Ljubljana, dne 10. oktobra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

3095.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Organizaciji Združenih narodov
za prehrano in kmetijstvo (FAO)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave 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 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

Leto XXXII

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Organizaciji Združenih narodov
za prehrano in kmetijstvo (FAO)
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in
kmetijstvo (FAO) s sedežem v Rimu postavim Matjaža Longarja, spec..
Št. 501-03-31/2022-2
Ljubljana, dne 10. oktobra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

3096.

Ukaz o postavitvi stalne predstavnice
Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji
za obnovljive vire energije (IRENA)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave 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 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi stalne predstavnice
Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji
za obnovljive vire energije (IRENA)
Za stalno predstavnico Republike Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive vire energije (IRENA) s sedežem v
Abu Dabiju postavim Natalio Al Mansour.
Št. 501-03-32/2022-2
Ljubljana, dne 10. oktobra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Ciper

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave 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 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Republiki Ciper
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Ciper s sedežem v Atenah postavim Tamaro
Weingerl Požar.
Št. 501-03-33/2022-2
Ljubljana, dne 10. oktobra 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
3098.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi
Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi
namen podati prošnjo za mednarodno zaščito
v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema
prošnje za mednarodno zaščito

Na podlagi devetega odstavka 45. člena in četrtega odstavka 107. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS,
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21) ministrica za
notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika
o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati
prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki
Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje
za mednarodno zaščito
1. člen
V Pravilniku o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati
prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito (Uradni list
RS, št. 173/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(postopek s policijo)
(1) Kadar je mogoče sklepati, da bi želel tujec podati
prošnjo za mednarodno zaščito, ga policija informira o tej
možnosti.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če tujec izrazi namen podati prošnjo za mednarodno
zaščito, ga policija obravnava v okviru predhodnega postopka
iz 42. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS,
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo in 54/21; v nadaljnjem
besedilu: zakon).
(3) Policija o podaji namere takoj obvesti ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo
migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad).
(4) Policija o postopku in ugotovitvah iz drugega odstavka
42. člena zakona izpolni registracijski list.
(5) Policija vlagatelja namere seznani s posledicami samovoljne zapustitve sprejemnih prostorov azilnega doma ali
njegove izpostave, kar vlagatelj namere potrdi s podpisom.
Potrditev te seznanitve je del registracijskega lista iz 3. člena
tega pravilnika.«.
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku črtata prva in druga
alineja.
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo prva,
druga in tretja alineja.
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) O obravnavi vlagatelja namere, ki je samovoljno
zapustil nastanitvene kapacitete iz 81. člena zakona pred sprejemom prošnje in je ponovno izrazil namen podati prošnjo za
mednarodno zaščito, policija obvesti ministrstvo. Policija posreduje ministrstvu dokumentacijo o obravnavi osebe, iz katere je
razvidno, da je ponovno izrazila ta namen.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(prihod v azilni dom ali njegovo izpostavo)
Po končanem postopku iz 2. člena ali tretjega odstavka
3. člena tega pravilnika policija pripelje ali napoti vlagatelja
namere v nastanitvene kapacitete iz prvega odstavka 81. člena
zakona.«.
4. člen
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »4.,«.
5. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2022/8
Ljubljana, dne 11. oktobra 2022
EVA 2022-1711-0031
Mag. Tatjana Bobnar
ministrica
za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga
Priloga 1

REGISTRACIJSKI LIST
(Za izvajanje drugega odstavka 42. člena Zakona o mednarodni zaščiti, Uradni list RS, št. 16/17 –
uradno prečiščeno besedilo in 54/21 in 3. člena Pravilnika o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati
prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno
zaščito, Uradni list RS, št. 173/21 in 131/22)
Ime: ________________________________________________________________
Priimek:_____________________________________________________________
Datum rojstva (dan, mesec, leto): _________________________________________
Spol: ________________________________________________________________
Kraj rojstva (država, kraj): _______________________________________________
Državljanstvo: ________________________________________________________
Narodnost: ___________________________________________________________
Država, iz katere je prišel v Republiko Slovenijo: ______________________________
CR številka: ___________________________________________________________

Datum, način in kraj vstopa v Republiko Slovenijo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Pot, po kateri je prišel:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Dokumenti, listine in druge stvari, ki jih ima tujec pri sebi (vrsta in številka dokumentov za izkazovanje
identitete, vozne karte, višina denarnih sredstev in drugo):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
MIG-1
MNZ RS (PC 1)
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Druge okoliščine, ki bi lahko vplivale na nadaljnji postopek:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

S podpisom potrjujem, da sem v jeziku, ki ga razumem, seznanjen, da samovoljna zapustitev sprejemnih
prostorov azilnega doma ali njegove izpostave pred sprejemom prošnje za mednarodno zaščito pomeni,
da bom obravnavan po zakonu, ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji. V tem
primeru se namera šteje za umaknjeno, vlagatelja namere pa se lahko pridrži skladno z zakonom, ki
ureja mednarodno zaščito.

PREVOD V JEZIK, KI GA VLAGATELJ NAMERE RAZUME
Način prihoda v azilni dom:
-

pripeljan v azilni dom ali njegovo izpostavo
napoten v azilni dom ali njegovo izpostavo

Opomba uradne osebe:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Kraj in datum: _______________________________

____________________________________
(naziv organa)

____________________________________
(podpis uradne osebe)

____________________________________
(podpis vlagatelja namere)

____________________________________
(podpis tolmača)

(Žig)
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OBČINE
GROSUPLJE
3099.

Odlok o nagradah Občine Grosuplje mladim
za izjemne dosežke

Na podlagi 21. in 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)
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10.
2022 sprejel

ODLOK
o nagradah Občine Grosuplje mladim
za izjemne dosežke
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa upravičence, postopek in merila
za dodeljevanje nagrad Občine Grosuplje za izjemne dosežke
na področju izobraževanja, raziskovanja, umetnosti in športa
mladim v Občini Grosuplje.
2. člen
Namen nagrajevanja je večanje vloge znanja v družbi,
priznanje najuspešnejšim ter motivacija za nadaljnje uspešno
delo in šolanje.
3. člen
Višino sredstev, namenjenih podeljevanju nagrad za izjemne dosežke iz 1. člena tega odloka, se zagotovi v proračunu
Občine Grosuplje za tekoče leto.
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NAGRADE
4. člen
Do nagrade so upravičeni kandidati, ki so državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem na območju Občine
Grosuplje in niso starejši od 30 let.
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– Vlagatelj lahko uveljavlja individualni izjemni dosežek
oziroma izjemni dosežek, dosežen v skupini, ki šteje največ
pet članov.
– Za izjemni dosežek šteje dosežek na najvišjem možnem
nivoju nagrajevanja oziroma tekmovanja.
– Vlagatelj lahko letno prejme denarne nagrade za izjemne dosežke do višine 1.700 EUR.
– Za isti dosežek lahko prejmeš denarno nagrado zgolj
iz ene kategorije.
POSTOPEK DODELJEVANJA NAGRAD
6. člen
Vlagatelj pravico do nagrade uveljavlja z vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Grosuplje. Če vloga ni popolna,
se vlagatelju za odpravo pomanjkljivosti določi rok, v katerem
mora vlagatelj pomanjkljivosti odpraviti. Če v določenem roku
pomanjkljivosti ne odpravi oziroma vloge ne dopolni, organ
takšno vlogo s sklepom zavrže.
7. člen
Upravičenec je ob vložitvi vloge na Občino Grosuplje
dolžan predložiti:
– dokazila glede izjemnih dosežkov, ki niso starejši od
šestih mesecev,
– enotno matično številko in davčno številko vlagatelja,
– banko in številko bančnega računa vlagatelja.
Potrdilo o stalnem prebivališču v Občini Grosuplje ter potrdilo o državljanstvu bo Občina Grosuplje pridobila iz uradnih
evidenc.
8. člen
O upravičenosti do nagrade za izjemni dosežek odloča
pristojni občinski organ z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena
pritožba županu Občine Grosuplje v roku 15 dni po vročitvi
odločbe in je takse prosta.
Denarna nagrada se dodeli v enkratnem znesku na podlagi izpolnjene vloge neposredno upravičencu, v roku 15 dni po
pravnomočnosti odločbe na osebni račun upravičenca.
9. člen
Pri odločanju o upravičenosti do prejema denarnih sredstev, se poleg določb tega odloka, smiselno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku.
KONČNE DOLOČBE

KLASIFIKACIJA IN VIŠINA DENARNIH NAGRAD
ZA IZJEMNE DOSEŽKE
5. člen
Izjemen dosežek na izobraževalnem,
raziskovalnem, umetniškem ali športnem
področju
– Nagrajeno znanstvenoraziskovalno,
umetniško ali drugo delo na državni ali
mednarodni ravni,
– Prešernova nagrada,
– naziv Diamantni maturant.
– Prvo, drugo ali tretje mesto na evropskih/
mednarodnih tekmovanjih iz znanja,
raziskovanja, umetnosti ali športa.
– Raziskovalno, umetniško ali drugo delo,
objavljeno v strokovni publikaciji, ki je dobilo
pozitivno strokovno kritiko, oziroma je bilo
predstavljeno na mednarodni razstavi,
koncertu ali festivalu,
– naziv Zlati maturant.

VIŠINA
NAGRADE

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022

1.000 EUR

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

700 EUR

3100.
500 EUR

Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev
Občine Grosuplje za tisk in vezavo
diplomskih nalog, magistrskih nalog
in doktorskih disertacij

Na podlagi 21. in 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 –
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ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10.
2022 sprejel

8. člen.
Rok za oddajo izpolnjene vloge je najkasneje 6 mesecev
po zaključku študija. Po preteku tega roka se vloga kot prepozna zavrže.

ODLOK
o dodeljevanju denarnih sredstev
Občine Grosuplje za tisk in vezavo diplomskih
nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij

9. člen
Pri odločanju o upravičenosti do prejema denarnih sredstev, se poleg določb tega odloka, smiselno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa upravičence, postopek in merila
za (so)financiranje tiska in vezave diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij.

KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022

UPRAVIČENCI, NAMEN, MERILA
IN VIŠINA (SO)FINANCIRANJA

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

2. člen
Do (so)financiranja tiska in vezave so upravičeni diplomanti, magistri in doktorji znanosti, ki so državljani Republike
Slovenije in imajo stalno prebivališče na območju Občine Grosuplje.
3. člen
Upravičenci lahko uveljavljajo stroške tiska in vezave diplomskih nalog (1. bolonjska stopnja), magistrskih nalog (2. bolonjska stopnja) in doktorskih disertacij (3. bolonjska stopnja)
z vseh področij.
4. člen
Sredstva za ta namen se zagotavljajo v proračunu Občine
Grosuplje.
5. člen
Vlagatelj pravico do (so)financiranja uveljavlja z vlogo,
ki je dostopna na spletni strani Občine Grosuplje. Če vloga ni
popolna, se vlagatelju za odpravo pomanjkljivosti določi rok, v
katerem mora vlagatelj pomanjkljivosti odpraviti. Če v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi oziroma vloge ne dopolni,
organ takšno vlogo s sklepom zavrže.
6. člen
Upravičenec je dolžan ob vložitvi vloge na Občino Grosuplje, predložiti (so)financerju:
– račun za tisk in trdo vezavo zaključne naloge, pri čemer
skupni znesek za diplomsko nalogo znaša do 100 EUR, za
magistrsko nalogo do 120 EUR in za doktorsko disertacijo do
140 EUR,
– uradno potrdilo s strani fakultete o uspešnem zagovoru
diplomske naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije,
ki ne sme biti starejše od 6 mesecev,
– en izvod zaključne naloge v trdi vezavi, ki ostane Mestni
knjižnici Grosuplje za potrebe domoznanske zbirke.
K vlogi je potrebno navesti tudi enotno matično številko in
davčno številko vlagatelja, banko in številko bančnega računa
vlagatelja.
7. člen
O upravičenosti do (so)financiranja odloča pristojni občinski organ s sklepom. Zoper sklep je dovoljena pritožba županu
Občine Grosuplje v roku 15 dni po vročitvi sklepa in je takse
prosta.
Denarna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku na
podlagi izpolnjene vloge neposredno upravičencu, v roku
15 dni po pravnomočnosti sklepa na osebni račun upravičenca.

3101.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. redni seji
dne 5. 10. 2022 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
(Uradni list RS, št. 77/21 in 47/22) – v nadaljevanju odlok, se
spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2022 določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Rebalans 2
proračuna
2022
22.868.897
20.697.882
15.853.343
12.907.573
2.644.810
300.960
0
4.844.539
1.907.160
29.500
120.110
569.500
2.218.269

Uradni list Republike Slovenije
72

73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH
DRŽAV
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU
iz strukturnih skladov
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih
institucij in iz drugih držav
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
ALI PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

Št.

230.082
82
230.000
0
0
1.704.625
1.253.473
451.152
236.308
56.910
179.398
29.891.215
6.549.725
1.709.022
262.481
4.364.822
60.000
153.400
8.037.262
255.600
5.155.150
777.232
1.849.280
14.601.860
14.601.860
702.368
386.728
315.640
–7.022.318

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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C.
VII.
50

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2020

9803

0
0
0
729.720
729.720
729.720
–7.752.038
–729.720
7.022.318
7.752.038
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2021
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3102.

Sklep o uveljavljanju rezervacije v primeru
odsotnosti otrok iz Občine Grosuplje v javnih,
koncesijskih in zasebnih vrtcih

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in
59/19) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji dne
5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o uveljavljanju rezervacije v primeru
odsotnosti otrok iz Občine Grosuplje v javnih,
koncesijskih in zasebnih vrtcih
1. člen
Ta sklep določa način obračunavanja cen programov
v primeru odsotnosti otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v
Občini Grosuplje (v nadaljevanju vrtec) v poletnih mesecih in v
primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni.
2. člen
Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo enkrat letno v
obdobju od 1. junija do 30. septembra.
Poletno rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka do 22 delovnih dni.
Starši so jo dolžni vrtcu napovedati najkasneje do 15. junija oziroma najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti
otroka iz vrtca na predpisanem internem obrazcu. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega z odločbo določenega
dohodkovnega razreda.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Grosuplje po veljavnih
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje

Stran
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v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo za primer
odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe, daljše od
10 zaporednih delovnih dni.
Za obračun morajo starši v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti otroka vrtcu predložiti zdravniško potrdilo in izpolniti predpisani interni obrazec. Cena zdravstvene rezervacije
znaša 30 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega
razreda.
4. člen
V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina
Grosuplje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, financira oziroma sofinancira
iz državnega proračuna, rezervacij iz 2. in 3. člena ne morejo
uveljaviti.
5. člen
Določbe o uveljavljanju rezervacije v primeru odsotnosti
otrok v javnem in koncesijskih vrtcih v Občini Grosuplje se
smiselno uporabljajo tudi za uveljavljanje rezervacije v primeru
odsotnosti otrok, ki so vključeni v javne in zasebne vrtce drugih
ustanoviteljev, Občina Grosuplje pa je zanje dolžna doplačevati
vrtec.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-0002/2019
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane
občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila računskemu sodišču, Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
(AJPES) in občinskemu svetu.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini
0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov volilne kampanje v višini dodatnih
0,12 EUR na osnovi dobljenih glasov v tem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje v roku
30 dni po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču
in občinskemu svetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022

3103.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje
za volilno leto 2022

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 28/11 – odl.
US in 98/13) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list
RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 19. seji
dne 5. 10. 2022 sprejel

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3104.

Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora GR 272 ZP ppip

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Grosuplje
za volilno leto 2022

Na podlagi prve alineje 127. člena, 129., 130. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 –
ZUreP-2) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci, kriteriji in višina
sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto 2022 – volitve v
občinski svet in volitve župana v Občini Grosuplje.

SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
GR 272 ZP ppip

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v Občini Grosuplje.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v
Občini Grosuplje. Če pride do drugega kroga glasovanja, se
stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega
volilnega upravičenca v Občini Grosuplje.

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 2017/1, 2016/21, 2016/22, 2015/7,
2015/8, 2014/29, 2014/30, 2014/26, 2014/23, 2014/24, 2014/25
del, 2014/28 del, 2014/27 del, vse k.o. 1783 – Grosuplje naselje, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19, v
nadaljnjem besedilu: OPN, nahajajo v enoti urejanja prostora
GR 272 ZP ppip. Elaborat lokacijske preveritve je izdelala družba URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, št. projekta:
2186, marec in avgust 2022.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti začasna raba za postavitev gradbeno inženirskih objektov: ograj in opornih zidov.
V 158. členu OPN se v vrstici z oznako GR 272 ZP OPN
dopolni besedilo z naslednjim tekstom:
»Dopustna je postavitev drugih gradbeno inženirskih
objektov: ograj in opornih zidov«.
3. člen
Začasna raba prostora je predvidena za obdobje največ
10 let od začetka veljavnosti tega sklepa ali do spremembe
namenske rabe v OPN.
4. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3077.
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parcel ter faznostjo gradnje. Prometno in komunalno infrastrukturo pa se izvede za fazo, ki je predmet gradnje. Faze A, B, C
so prikazane na grafični prilogi elaborata lokacijske preveritve.
Fazi B in C nista nujno zaporedni.
Izjemoma so gradbene parcele lahko manjše od 600 m2
(do 15 %), če investitor zemljišče odstopa za izvedbo prometne
infrastrukture.«.
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3079.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja dve leti.
Št. 3500-0002/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 3500-0003/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3105.

Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora ŠS 248 SSe ppip

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 –
ZUreP-2) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
ŠS 248 SSe ppip
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči parc. št. 621/2, 622/1, obe k.o. 1786 – Šmarje,
ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), Odlokom o spremembah
in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine
Grosuplje za območje nove Podružnične osnovne šole Polica
(SD OPN 2) (Uradni list RS, št. 59/15) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Grosuplje (SD OPN 1) (Uradni list RS, št. 47/19) (v
nadaljnjem besedilu: OPN) nahajata v enoti urejanja prostora
ŠS 248 SSe ppip. Elaborat lokacijske preveritve je izdelala
družba Urbi d.o.o., oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2,
1000 Ljubljana, v marcu, maju, avgustu in septembru 2022.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v 158. členu OPN, in sicer, da se v vrstici z
oznako ŠS 248 SSe OPN dopolni besedilo z naslednjim:
»v EUP ŠS 248 izjemoma ni treba izvesti celotne prometne in komunalne infrastrukture v prvi fazi, kadar investitor
za celotno območje predloži načrtovano prostorsko ureditev
komunalne opreme in druge GJI z načrtom možnih gradbenih

3106.

Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora PO 220 A ppip

Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje
na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
PO 220 A ppip
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 659/1-del, 660/3-del, 650/12-del,
650/13, k.o. 1780 – Blečji vrh.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev
obstoječega stavbnega zemljišča na območje razpršene poselitve z oznako A, ki po 280. členu ZUreP-2 šteje za posamično
poselitev in katerega je izvorna velikost 4.170 m2. Širitev se
omogoči v velikosti 600 m2. Območju širitve se spremeni namenska raba iz K2 v A in se ga priključi k enoti urejanja prostora
PO 220 A.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene
in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega
zemljišča v M 1:1000.
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3115.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0006/2020
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
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Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora GR 99 IG ZN

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 –
ZUreP-2) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
GR 99 IG ZN
1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preverittve,
ki se nanaša na zemljišče parc. št. 164/18 k.o. 1783 Grosuplje
– naselje, ki se po določih Odloka o občinskem prostorskem
načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in
47/19), nahaja v enoti urejanja prostora GR 99 IG ZN (v nadaljnjem besedilu: OPN). Elaborat lokacijske preveritve za namen
individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za
rekonstrukcijo in dograditev obstoječega poslovno-proizvodno
objekta je izdelalo podjetje Topos d.o.o., v maju in juliju 2022.
2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se
dovoli odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta
– Odlok o zazidalnem načrtu Turistično-oskrbovalni center III,
Grosuplje, Uradni list RS, št. 28/99, popr. 39/00, popr. 22/02,
45/04 in 94/07 tako, da se dovoli odstopanje od 5. člena, in
sicer se dopusti:
– prizidava celotne dolžine južne fasade obstoječega
objekta, v širini do 15,20 m (od obstoječega objekta), pri čemer
odmik od parcelnih mej ceste na zemljiščih s parc. št. 163/4 in
158/13, obe k.o. 1783 Grosuplje – naselje, ne sme biti manjši
od 2,00 m;
– maksimalna višina prizidave do višine obstoječega
objekta oziroma P+2, pri čemer je znotraj tega gabarita možna
poljubna izvedba medetaž;
– pozidanost, ki je definirana z novo ureditvijo (zazidalno
situacijo).
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3114.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0007/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3108.

Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja
prostora GR 108 IG ppip, GR 332 IG OPPN

Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 –
ZUreP-2) ter 299. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 199/21 – ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. redni seji dne 5. 10. 2022 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora
GR 108 IG ppip, GR 332 IG OPPN
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se
nanaša na zemljišča parc. št. 2050/62, 2050/63, 2050/64,
2050/65, 2050/76 in 2050/77, vse k.o. 1783 Grosuplje naselje,
ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19)
(v nadaljevanju: OPN), nahajajo v enoti urejanja prostora
GR 108 IG in na zemljišča parc. št. 6200-del, 6203, 6204,
6205, 6206 in 6207, vse k.o. 1783 Grosuplje naselje, ki se po
določilih OPN nahajajo v enoti urejanja prostora GR 332 IG,
kjer je uveljavljen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Gospodarska cona Jug (Uradni list RS, št. 1/16, 41/16)
(v nadaljevanju: OPPN).
Elaborat lokacijske preveritve za namen individualnega
odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za poslovno
proizvodno skladiščni objekt je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., v aprilu 2022, dopolnitev: v juniju 2022 in
avgustu 2022.
2. člen
Na zemljiščih iz prvega člena tega sklepa se omogoči
individualno odstopanje od določil prostorsko izvedbenih pogojev:
1. določenih v 71. členu v povezavi s 137. členom OPN,
in sicer na način, da se kljub temu, da je obstoječa zazidanost
(FZ) zemljišč namenjenih gradnji večja od dopustne maksimalne zazidanosti določene z OPN, dovoli tudi dozidava k obstoječemu objektu. Dozidava je dopustna pod naslednjimi pogoji:
– da faktor zazidanosti (FZ) obstoječe gradbene parcele
(v EUP GR 108) ne sme preseči 70 %, faktor zazidanosti skupne gradbene parcele poslovnega kompleksa (ki lahko sega
tudi na območje EUP GR 332) pa ne sme preseči 60 %;
– da se zahtevan delež DOBP, ki ga je treba zagotavljati
na obstoječi gradbeni parceli (v EUP GR 108), lahko zagotovi
na območju skupne gradbene parcele stavb oziroma na celotnem območju poslovnega kompleksa (ki lahko sega tudi na
območje EUP GR 332);
2. določenih v 158. členu OPN, in sicer na način:
– da se prizidava k obstoječemu objektu po višini (in etažnosti) lahko prilagodi obstoječemu objektu v EUP GR 108 in
ne sme presegati višine 15 m;
3. določenih v 16. členu OPPN, in sicer na način:
– da v primeru gradnje prizidka k obstoječemu objektu
(v EUP GR 108), ki lahko sega tudi na območje EUP GR 332,
upoštevanje regulacijske linije ni obvezno;
4. določenih v 44. členu OPPN, in sicer na način:
– da se v primeru gradnje prizidka k obstoječemu objektu
(na EUP GR 108), ki lahko sega tudi na območje EUP GR 332,
le-ta lahko priključi na obstoječe infrastrukturne priključke obstoječega objekta in se lahko gradi tudi že pred izvedbo prometne in ostale infrastrukture, predvidene z OPPN.
3. člen
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 3078.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-0004/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
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3109.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičninah parcelne št. 1226/17,
1226/18, 1226/19 in 1241/4, vse k.o. 1787
Mali vrh

V skladu s 182. členom Zakona o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14, 56/15 in 65/20) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 1226/17, 1226/18,
1226/19 in 1241/4, vse k.o. 1787 Mali vrh
1.
Na nepremičninah parcelne št. 1226/17, 1226/18, 1226/19
in 1241/4, vse k.o. 1787 Mali vrh, se ukine status grajenega
javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0220/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022

Št.

3111.

V skladu z 262. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 842/3,
k.o. 1783 Grosuplje – naselje

9807

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 986/13,
k.o. 1782 Stara vas

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 986/13,
k.o. 1782 Stara vas
1.
Na nepremičnini parcelna št. 986/13, k.o. 1782 Stara vas,
se ukine status grajenega javnega dobra.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0247/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3112.
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 842/3,
k.o. 1783 Grosuplje – naselje

Stran

V skladu z 262. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. seji dne 5. 10. 2022 sprejel

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

3110.

131 / 12. 10. 2022 /

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na nepremičnini parcelna št. 1582/2,
k.o. 1785 Sela

V skladu z 262. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 19. seji dne 5. 10. 2022 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1582/2,
k.o. 1785 Sela

1.
Na nepremičnini parcelna št. 842/3, k.o. 1783 Grosuplje –
naselje, se ukine status grajenega javnega dobra.

1.
Na nepremičnini parcelna št. 1582/2, k.o. 1785 Sela, se
ukine status grajenega javnega dobra.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št 478-0244/2022
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Št. 478-0113/2021
Grosuplje, dne 5. oktobra 2022
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

Stran

9808 /

Št.

131 / 12. 10. 2022
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VSEBINA
3094.
3095.

3096.
3097.

3098.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem
programu za hrano (WFP)
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
(FAO)
Ukaz o postavitvi stalne predstavnice Republike
Slovenije pri Mednarodni agenciji za obnovljive
vire energije (IRENA)
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ciper

9797

9797
9797
9798

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o
postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo
za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter
postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito

9798

OBČINE
3099.
3100.
3101.
3102.
3103.
3104.
3105.
3106.
3107.
3108.
3109.
3110.
3111.
3112.

GROSUPLJE

Odlok o nagradah Občine Grosuplje mladim
za izjemne dosežke
Odlok o dodeljevanju denarnih sredstev Občine
Grosuplje za tisk in vezavo diplomskih nalog, magistrskih nalog in doktorskih disertacij
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2022
Sklep o uveljavljanju rezervacije v primeru odsotnosti otrok iz Občine Grosuplje v javnih, koncesijskih in zasebnih vrtcih
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Grosuplje za volilno leto
2022
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 272 ZP ppip
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠS 248 SSe ppip
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora PO 220 A ppip
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 99 IG ZN
Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 108 IG ppip, GR 332 IG OPPN
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičninah parcelne št. 1226/17, 1226/18,
1226/19 in 1241/4, vse k.o. 1787 Mali vrh
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 842/3, k.o. 1783 Grosuplje – naselje
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 986/13, k.o. 1782
Stara vas
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na nepremičnini parcelna št. 1582/2, k.o. 1785
Sela

9801
9801
9802
9803
9804
9804
9805
9805
9806
9806
9807
9807
9807
9807
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