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MINISTRSTVA
514. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 

o subvencioniranju študentske prehrane

Na podlagi 8.c člena Zakona o subvencioniranju študent-
ske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/17 – ZUPŠ in 54/22 – ZUPŠ-1) minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

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

o subvencioniranju študentske prehrane

1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju študentske prehrane 

(Uradni list RS, št. 72/14) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(1) Ponudnik je upravičen do zvišanja cene posameznih 

obrokov enkrat letno, in sicer 1. aprila tekočega leta. Cena 
obroka se lahko zviša največ za znesek, za katerega se zviša 
subvencija za obrok študentske prehrane v skladu z zakonom, 
ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinj-
stvom v Republiki Sloveniji. Cena obroka ne sme presegati 
najvišje vrednosti obroka, določene z vsakokratnim javnim 
razpisom.

(2) Ponudnik o zvišanju cene posameznih obrokov pisno 
obvesti izvajalca do 15. marca tekočega leta. Izvajalec o tem 
obvesti ministrstvo.

(3) Ponudnik je upravičen do znižanja cene po predho-
dni seznanitvi izvajalca, pri čemer mora zagotavljati enako 
ponudbo, kot jo je podal na javni razpis. Ponudnik in izvajalec 
podpišeta aneks k pogodbi. O podpisu pogodbe izvajalec se-
znani ministrstvo.«.

2. člen
V 19. členu v tretjem odstavku se za 19. točko doda nova, 

20. točka, ki se glasi:
»20. Pri ponudniku je cena subvencioniranega študent-

skega kosila za enako količino obroka višja, kot je cena kosila 
ob plačilu z gotovino.«.

KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-3/2022
Ljubljana, dne 22. februarja 2023
EVA 2023-2611-0013

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

515. Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni 
asistenci

Za izvrševanje 8. člena in na podlagi 12.a člena, šeste-
ga odstavka 13. člena, tretjega odstavka 15. člena, drugega 
odstavka 17. člena, četrtega odstavka 18. člena, sedmega 
odstavka 19. člena, petega odstavka 19.a člena, šestega od-
stavka 21. člena, tretjega odstavka 22. člena, drugega odstav-
ka 25. člena in šestega odstavka 26. člena Zakona o osebni 
asistenci (Uradni list RS, št. 10/17, 31/18 in 172/21) minister za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

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

1. člen
V Pravilniku o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22) 

se v 28. členu v petem odstavku znesek »10,00 eurov« nado-
mesti z zneskom »10,90 eura«.

V šestem odstavku se znesek »10,00 eurov« nadomesti 
z zneskom »10,90 eura«.

2. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku 17. točka spremeni 

tako, da se glasi:
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»17. stroški poštnih in bančnih storitev, s tem, da stroški 
povezani z najemanjem posojil niso upravičeni stroški, izjemo-
ma je upravičen strošek povezan z najemom posojil, če gre za 
likvidnostno posojilo za pravočasno izplačilo regresa za letni 
dopust;«.

3. člen
V 30. členu se v prvem odstavku znesek »14,26 eura« 

nadomesti z zneskom »15,00 eurov«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2023.

Št. 0072-2/2023
Ljubljana, dne 28. februarja 2023
EVA 2023-2611-0011

Luka Mesec
minister 

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti
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ČRNOMELJ

516. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev javnih služb in cen za 
uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 
44/22 – ZVO) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list 
RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine 
Črnomelj na 4. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 

izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo 
infrastrukture v Občini Črnomelj

1. člen
Občinski svet Občine Črnomelj na predlog JP Komunala 

Črnomelj d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na področju občine Črnomelj, potrjuje Elaborat o oblikova-
nju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavin-
ske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omre-
žnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

2. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja sto-

ritve oskrbe s pitno vodo.
Cena storitve je 1,2246 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na dan za vodomer DN 20.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
na mesec/€

DN ≤ 20 1 11,7907 €
20 ˂ DN ˂ 40 3 35,3720 €
40 ≤ DN ˂ 50 10 117,9065 €
50 ≤ DN ˂ 65 15 176,8598 €
65 ≤ DN ˂ 80 30 353,7196 €

80 ≤ DN ˂ 100 50 589,5327 €
100 ≤ DN ˂ 150 100 1.179,0654 €

150 ≤ DN 200 2.358,1308 €
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

3. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja stori-

tve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,4100 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 
44/22 – ZVO-2).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
na mesec/€

DN ≤ 20 1 4,0188 €
20 ˂ DN ˂ 40 3 12,0563 €
40 ≤ DN ˂ 50 10 40,1876 €
50 ≤ DN ˂ 65 15 60,2815 €
65 ≤ DN ˂ 80 30 120,5629 €

80 ≤ DN ˂ 100 50 200,9382 €
100 ≤ DN ˂ 150 100 401,8764 €

150 ≤ DN 200 803,7528 €
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja sto-

ritve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne 
naprave.

Cena storitve je 0,6992 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, 
da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 
44/22 – ZVO-2).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
na mesec/€

DN ≤ 20 1 1,6594 €
20 ˂ DN ˂ 40 3 4,9783 €
40 ≤ DN ˂ 50 10 16,5942 €
50 ≤ DN ˂ 65 15 24,8913 €
65 ≤ DN ˂ 80 30 49,7827 €

80 ≤ DN ˂ 100 50 82,9712 €
100 ≤ DN ˂ 150 100 165,9423 €

150 ≤ DN 200 331,8846 €
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se 

obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

5. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja stori-

tve čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,9488 € za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
na mesec/€

DN ≤ 20 1 1,6594 €
20 ˂ DN ˂ 40 3 4,9783 €
40 ≤ DN ˂ 50 10 16,5942 €
50 ≤ DN ˂ 65 15 24,8913 €
65 ≤ DN ˂ 80 30 49,7827 €

80 ≤ DN ˂ 100 50 82,9712 €
100 ≤ DN ˂ 150 100 165,9423 €

150 ≤ DN 200 331,8846 €
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

OBČINE
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6. člen
Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja sto-

ritve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena storitve je 0,1731 € za kg (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 

20,2 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 1,84 kg 
odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0145 za kg 
(brez DDV).

7. člen
Občina Črnomelj bo subvencionirala 25 % cene omrežni-

ne za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne 
in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavin-
ske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice in 
MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, 
ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Uporabnikom, ki nimajo možnosti oskrbe s pitno vodo iz 
javnega vodovodnega omrežja in se ne ukvarjajo s pridobitno 
dejavnostjo, bo Občina Črnomelj subvencionirala 100 % cene 
omrežnine za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN.

8. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju občine 

Črnomelj, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa 
oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik 
objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju 
KS Stari trg, Hydrovod Kočevje, oblikuje cenik za to področje 
skladno s tem sklepom in ga objavi na krajevno običajen način 
in na svoji spletni strani.

9. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 2. 
2023 naprej.

Št. 354-0104/2023
Črnomelj, dne 23. februarja 2023

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DRAVOGRAD

517. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 
2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS) (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), 
29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 
in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno 
besedilo) (UPB-4) (Uradni list RS, št. 8/20) je Občinski svet 
Občine Dravograd na 4. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dravograd za leto 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2023 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti 
v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega 
proračuna.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2023
I.  SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 15.254.897
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.483.093

70 DAVČNI PRIHODKI 7.663.043
700 Davki na dohodek in dobiček 6.192.873
703 Davki na premoženje  1.246.170
704 Domači davki na blago in storitve 224.000
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI  2.820.050
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.355.544
711 Takse in pristojbine 9.200
712 Globe in druge denarne kazni 13.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.000
714 Drugi nedavčni prihodki 430.306

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.502.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 502.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. dolgoročnih sredstev 1.000.000

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.269.803
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.331.216
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 938.587

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.894.477
40 TEKOČI ODHODKI 3.574.922

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 565.403
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 88.680
402 Izdatki za blago in storitve 2.658.476
403 Plačilo domačih obresti 40.000
409 Rezerve 222.363

41 TEKOČI TRANSFERI 5.214.765
410 Subvencije 687.240
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.245.904
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 446.549
413 Drugi tekoči domači transferi 1.835.072
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.819.606
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.819.606

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 285.184
431 Investicijski transferi 141.684
432 Investicijski transferi 143.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.639.581

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih naložb
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 20.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 20.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 20.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v jav. skladih in dr. os. 
javnega prava

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –20.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 555.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –214.581

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.445.000
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.639.581
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 214.581

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 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 
Dravograd.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu 

ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog predlagateljev finančnih načrtov ne-
posrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan, predsedniki KS).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polle-
tju najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
tekoče oziroma preteklo leto in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naro-

čilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračun-
skih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2024 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan, predsedni-
ki KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR 
in se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občin-
ski svet. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi pro-
računa. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.
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8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na pod-

lagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

92.894,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30 % župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja se občina lahko za proračun leta 2023 zadolži 
do višine 2.000.000,00 EUR, in sicer za investicije, sprejete s 
proračunom.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Dravograd, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 
100.000,00 evrov.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2023 zadolžijo skupaj do višine 200.000,00 evrov.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2023 zadolžijo skupaj do višine 
200.000,00 evrov.

O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča 
na predlog župana Občinski svet.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje  

z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

zadolži do višine 4.200.000,00 EUR.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v 
letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Sklep o zača-
snem financiranju Občine Dravograd v obdobju januar–marec 
2023 (Uradni list RS, št. 159/22).

Št. 410-0008/2022

Župan
Občine Dravograd
Anton Preksavec

518. Pravilnik o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Dravograd

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) in 16. člena 
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno 
prečiščeno besedilo – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravo-
grad na 4. redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel

P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči za novorojence  

v Občini Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči 

(v nadaljevanju: pomoč) za novorojence družinam z območja 
Občine Dravograd, določa upravičence, pogoje, postopek ter 
višino denarne pomoči.

2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je denarna pomoč 

novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna 
sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Sredstva se zagotovijo v proračunu Občine Dravograd.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE 
ENKRATNE DENARNE POMOČI

3. člen
Pravico do pomoči ima eden od staršev novorojenca pod 

pogojem, da imata oba (starš in novorojenec) stalno prebivali-
šče v Občini Dravograd ter da dejansko živita skupaj.

Pravico do pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki 
je zakoniti zastopnik otroka, na podlagi odločbe pristojnega 
organa in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.

Upravičencu pripada višina pomoči na dan rojstva.

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNE  
DENARNE POMOČI

4. člen
Pravica do pomoči se uveljavlja pisno na obrazcu Vloga 

za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojenca, ki jo 
vlagatelj pridobi v sprejemni pisarni in na spletni strani občine.

Rok za vložitev vloge je tri (3) mesece od dneva otroko-
vega rojstva. Po preteku tega roka pravica do pomoči preneha.

5. člen
Vlogi iz prejšnjega člena vlagatelj priloži naslednje do-

kumente:
– izpisek ali potrdilo iz matičnega registra o rojstvu 

otroka,
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– potrdilo o stalnem prebivališču za vlagatelja in novo-
rojenca,

– fotokopijo davčne številke vlagatelja,
– fotokopijo bančne kartice vlagatelja.
V primeru, ko vlagatelj sam ne predloži zahtevanih do-

kumentov, bo organ sam pridobil podatke iz uradnih evidenc.

6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do pomoči vodi pri-

stojni občinski upravni organ po predpisih, ki urejajo splošni 
upravni postopek.

O pravici do pomoči odloči občinska uprava z odločbo. 
Zoper odločbo je dopustna pritožba. O pritožbi odloča župan.

7. člen
Pomoč se nakaže na osebni račun vlagatelja.

IV. VIŠINA ENKRATNE DENARNE POMOČI

8. člen
Višina pomoči za novorojenca znaša 250,00 eur neto.
Staršem, ki se jim rodijo dvojčki, pripada trikratna višina 

pomoči za oba novorojenca.
Staršem, ki se jim rodijo trojčki pripada štirikratna višina 

pomoči za vse tri novorojence.
Višino pomoči iz prvega odstavka tega člena lahko s skle-

pom spremeni Občinski svet Občine Dravograd.

9. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel pomoč na podlagi 

neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega 
pravilnika, je prejeto pomoč dolžan vrniti skupaj z zakonsko 
določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

10. člen
Pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno 

ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali 
druge namene.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini 
Dravograd (Uradni list RS, št. 92/07, 73/10 in 25/16).

12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati s 1. 3. 2023.

Št. 007-0004/2023
Dravograd, dne 23. februarja 2023

Župan
Občine Dravograd
Anton Preksavec

519. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev 
za namen pokroviteljstva in sofinanciranja 
publikacij v Občini Dravograd

Na podlagi določil 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. čle-
na Statut Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno 
prečiščeno besedilo – UPB-4) je Občinski svet Občine Dravo-
grad na 4. redni seji 23. 2. 2023 sprejel

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

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva in sofinanciranja publikacij  

v Občini Dravograd

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik 

o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in 
sofinanciranja publikacij v Občini Dravograd (Uradni list RS, 
št. 24/18; v nadaljevanju: pravilnik).

2. člen
Spremeni se peti odstavek 4. člena pravilnika tako, da 

se glasi:
»Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna 

sredstva:
Od 200 € do 250 € za sofinanciranje manjših prireditev ali 

dejavnosti
400 € do 500 € za sofinanciranje večjih prireditev ali de-

javnosti
600 € do 800 € za sofinanciranje večjih prireditev ali de-

javnosti, ki so postala tradicionalna in za 
občino večjega pomena ter ob pomemb-
nejših jubilejih

800 € do 1000 € za sofinanciranje večjih prireditev ali de-
javnosti, ki so postala tradicionalna in so 
za občino večjega pomena, z regijsko ali 
mednarodno udeležbo z velikim promo-
cijskim učinkom

1500 € do 2000 € za sofinanciranje večjih prireditev ali de-
javnosti, ki so postala tradicionalna in so 
za občino večjega pomena, z regijsko ali 
mednarodno udeležbo z velikim promo-
cijskim učinkom in trajajo več dni

800 € do 1000 € za sofinanciranje izdaje publikacije, ki 
je občinskega ali regijskega značaja, 
upravičenec pa je iz občine (v naspro-
tnem primeru se sofinancira dodeljenih 
¼ sredstev)

2500 € do 3000 € za sofinanciranje prireditev ali dejavnosti 
po posebni odločitvi komisije z ustrezno 
obrazložitvijo in utemeljitvijo.

«

3. člen
Spremeni se 7. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Tričlanska komisija je sestavljena iz strokovnih delavcev 

občinske uprave. Komisija izmed sebe določi predsednika. 
Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.

Komisija se praviloma sestane v začetku vsakega trome-
sečja in obravnava popolne ter pravilno vložene vloge, ki so 
prispele do dneva sestanka komisije.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2023
Dravograd, dne 23. februarja 2023

Župan 
Občine Dravograd
Anton Preksavec

520. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč 
družini na domu« v Občini Dravograd

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
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– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO 
in 196/21 – ZDOsk), 16. in 40. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 45/10 in 6/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) 
je Občinski svet Občine Dravograd na 4. redni seji dne 23. 2. 
2023 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini  

na domu« v Občini Dravograd

1. člen
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve »pomoč družini na domu«.

2. člen
Ekonomska cena na uro opravljene storitve znaša 

26,43 €.
Strošek strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora 

znaša 0,82 € na uro opravljene storitve.
Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna RS v 

višini 2,33 € na uro opravljene storitve.

Plačniki in cene 
glede na dan 

izvedbe storitve

Cena
na dan  

delovnika
na dan  

praznika
na dela prosti 
dan (nedelja)

100 % 150 % 140 %
Cena za občino 17,12 € 25,67 € 23,97 €
Cena  
za uporabnike 6,16 € 9,24 € 8,62 €

Celotna cena 
skupaj 23,28 € 34,91 € 32,59 €

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2023 dalje.

Št. 410-0023/2020
Dravograd, dne 23. februarja 2023

Župan 
Občine Dravograd
Anton Preksavec

521. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – UPB2, 
25/08, 98/09, 36/10, 62/10, 40/12, 14/15, 55/17 in 18/21) in 
4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra-
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) ter 16. člena Statuta Občine 
Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – UPB4) je Občinski svet 
Občine Dravograd na 4. redni seji 23. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov  

v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

1. člen
V Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd se do-

ločijo naslednje cene programov predšolske vzgoje in veljajo 
od 1. 3. 2023.

DNEVNI PROGRAMI
– Oddelek prvega starostnega obdobja 536,44 EUR
– Oddelek drugega starostnega obdobja 382,06 EUR
– Kombinirani oddelek in oddelek 3–4 let 447,75 EUR
POLDNEVNI PROGRAMI
– Heterogeni oddelek 456,91 EUR.

2. člen 
Strošek živil za otroka je vključen v ceno programa in 

znaša 1,34 EUR na dan.
V cenah dnevnih programov je zagotovljeno dnevno var-

stvo in vzgoja otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z malico in 
kosilom. V ceni poldnevnega programa je zagotovljeno varstvo 
in vzgoja otroka za največ 6 ur z malico in kosilom.

3. člen 
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvo-

mesečni odsotnosti v mesecu juniju, juliju ali avgustu rezervirati 
mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo stroške rezervacije. V koledar-
skem mesecu, ko je otrok v celoti odsoten plačajo 30 % z odločbo 
predpisane višine oskrbnine. To določilo ne velja za otroke, za 
katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.

V primeru, da otroka starši izpišejo iz vrtca, stroškov rezer-
vacije ne plačajo, pri vpisu za naslednje šolsko leto pa je otrok 
razporejen v enoto in oddelek, kjer so razpoložljiva prosta mesta.

Stroškov rezervacije za enomesečno ali dvomesečno od-
sotnost julija in/ali avgusta ne plačajo starši za otroke, ki gredo 
s 1. septembrom v šolo.

To določilo velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom 
stalno prebivališče v Občini Dravograd in je otrok vključen v 
vrtec v občini. Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je 
po predpisih dolžna kriti del cene programa.

4. člen 
Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka, se 

staršem na osnovi predloženega zdravniškega potrdila stopenj-
sko obračuna plačilo na naslednji način:

– 70 % z odločbo predpisane višine oskrbnine najmanj 
10 delovnih dni odsotnosti

– 50 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 11 do 
vključno 20 delovnih dni odsotnosti

– 30 % z odločbo predpisane višine oskrbnine od 21 de-
lovnih dni ali več dni odsotnosti.

Starši predložijo zdravniško potrdilo vrtcu za dneve od-
sotnosti otroka v preteklem mesecu najkasneje do 5. v nasle-
dnjem mesecu. V nasprotnem primeru se ugodnost iz tega 
člena staršem ne upošteva.

To določilo velja za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče v Občini Dravograd in je otrok vključen v vrtec v ob-
čini. Za druge starše velja v soglasju z občino, ki je po predpisih 
dolžna kriti del cene programa. To določilo ne velja za otroke, za 
katere se program vrtca sofinancira iz državnega proračuna.

5. člen 
V primeru vključitve otroka med mesecem, morajo starši 

otroka vpisati praviloma 15 dni pred predvideno vključitvijo. 
Plačilo staršev se proporcionalno zniža glede na število dni 
prisotnosti otroka v mesecu.

Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega 
meseca, če starši otroka izpišejo iz vrtca praviloma 15 dni 
pred koncem tekočega meseca. V nasprotnem primeru izpis z 
naslednjim mesecem ni mogoč.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2023 dalje.

Št. 007-0002/2023
Dravograd, dne 23. februarja 2023 

Župan 
Občine Dravograd
Anton Preksavec
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ILIRSKA BISTRICA

522. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne 
takse za posebno in podrejeno rabo javnih 
površin v Občini Ilirska Bistrica

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin (Uradni objave Snežnik, št. 3/03) je Občinski svet 
Občine Ilirska Bistrica na predlog Odbora za stavbna zemljišča, 
stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 1. seji dne 22. 2. 
2023 na 3. seji dne 23. 2. 2023 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno 

in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 
0,162 €.

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

stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Župan
Občine Ilirska Bistrica
dr. Gregor Kovačič

LJUBLJANA

523. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, pove-
zanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na svoji 1. redni 
– ustanovni seji, dne 22. februarja 2023 soglasno sprejel 
naslednji

S K L E P

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje Elaborat o oblikovanju cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD KANA-
LIZACIJA SNAGA d.o.o. za leto 2023.

1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine 
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 3,8881
2 20 < DN < 40 3 11,6643
3 40 ≤ DN < 50 10 38,8810
4 50 ≤ DN < 65 15 58,3215
5 65 ≤ DN < 80 30 116,6430
6 80 ≤ DN < 100 50 194,4050

7 100 ≤ DN < 150 100 388,8100
8 150 ≤ DN 200 777,6200
– vodarino:
normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,7137 EUR/m³
prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 1,0706 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za 

Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova 
- Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Medvode in 
Občino Škofljica.

2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode je sestavljena iz:

2.1 odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske 
odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:

– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine 
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 1,8139
2 20 < DN < 40 3 5,4417
3 40 ≤ DN < 50 10 18,1390
4 50 ≤ DN < 65 15 27,2085
5 65 ≤ DN < 80 30 54,4170
6 80 ≤ DN < 100 50 90,6950
7 100 ≤ DN < 150 100 181,3900
8 150 ≤ DN 200 362,7800
– ceno storitve, ki znaša 0,1706 EUR/m³.
2.2 odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine 
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 0,5918
2 20 < DN < 40 3 1,7754
3 40 ≤ DN < 50 10 5,9180
4 50 ≤ DN < 65 15 8,8770
5 65 ≤ DN < 80 30 17,7540
6 80 ≤ DN < 100 50 29,5900
7 100 ≤ DN < 150 100 59,1800
8 150 ≤ DN 200 118,3600
– ceno storitve, ki znaša 0,1118 EUR/m³.
2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obsto-

ječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, 
ki vključujejo:

– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine 
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 0,7271
2 20 < DN < 40 3 2,1813
3 40 ≤ DN < 50 10 7,2710
4 50 ≤ DN < 65 15 10,9065
5 65 ≤ DN < 80 30 21,8130
6 80 ≤ DN < 100 50 36,3550
7 100 ≤ DN < 150 100 72,7100
8 150 ≤ DN 200 145,4200
– ceno storitve, ki znaša 0,5644 EUR/m³.
2.4 čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske 

odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine 
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 1,0677
2 20 < DN < 40 3 3,2031
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3 40 ≤ DN < 50 10 10,6770
4 50 ≤ DN < 65 15 16,0155
5 65 ≤ DN < 80 30 32,0310
6 80 ≤ DN < 100 50 53,3850
7 100 ≤ DN < 150 100 106,7700
8 150 ≤ DN 200 213,5400
– ceno storitve, ki znaša 0,4082 EUR/m³.
2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša

Zap. št. Premer
vodomera

Faktor
omrežnine

Cena omrežnine 
v EUR/mesec

1 DN ≤ 20 1 0,1011
2 20 < DN < 40 3 0,3033
3 40 ≤ DN < 50 10 1,0110
4 50 ≤ DN < 65 15 1,5165
5 65 ≤ DN < 80 30 3,0330
6 80 ≤ DN < 100 50 5,0550
7 100 ≤ DN < 150 100 10,1100
8 150 ≤ DN 200 20,2200
– ceno storitve, ki znaša 0,0550 EUR/m³.
Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino 
Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, 
Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in 
Občino Medvode.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep Sve-
ta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING 
Ljubljana, d.o.o., št. SU – 13/2 z dne 25. 2. 2022 in na njegovi 
podlagi sprejeti ceniki.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, upo-
rabljati pa se začne s 1. 3. 2023.

Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva 
okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe 
na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.

Št. SU-1/4
Ljubljana, dne 22. februarja 2023

Zoran Janković
predsednik

524. Sklep o potrditvi predloga načina obračuna 
storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami za uporabnike

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in 
ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 
56/08 in 11/11) ter v povezavi s 17. členom Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 
76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) je 
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOL-
DING Ljubljana, d.o.o. na svoji 1. redni – ustanovni seji, dne 
22. februarja 2023 soglasno sprejel naslednji

S K L E P

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog načina obraču-
na storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za upo-
rabnike, za katere se skladno s tretjim in četrtim odstavkom 
17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 
194/21 in 44/22 – ZVO-2) zagotavlja le čiščenje komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic in obdelava blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, na območju 
komunalne čistilne naprave.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 
d.o.o. za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi grezni-
cami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami, uporabnikom iz prvega odstavka tega sklepa zara-
čunava omrežnino, skladno z veljavnim cenikom, ceno storitve 
pa v višini 49 % veljavne cene storitve.

Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati in se 
uporabljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU – 13/3 z dne 25. 2. 2022.

Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi gre-
znicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilni-
mi napravami za uporabnike iz prvega odstavka tega sklepa, 
se uporablja od 1. 3. 2023 dalje ter jo objavi izvajalec na svojih 
spletnih straneh.

Št. SU-1/5
Ljubljana, dne 22. februarja 2023

Zoran Janković
predsednik

525. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo 
ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 
d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2) ter na 
podlagi sklepov Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU – 1/4 in SU – 1/5 z 
dne 22. 2. 2023 objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s pitno vodo  

ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne  
in padavinske odpadne vode

1. člen
V družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA 

SNAGA d.o.o. se določijo nove cene storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za Mestno občino 
Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, 
Občino Dol pri Ljubljani, Občino Medvode in Občino Škofljica ter 
nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino 
Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Horjul, 
Občino Medvode in Občino Škofljica, in sicer:
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S K L E P

Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI 
HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog načina obraču-
na storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za upo-
rabnike, za katere se skladno s tretjim in četrtim odstavkom 
17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 
194/21 in 44/22 – ZVO-2) zagotavlja le čiščenje komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic in obdelava blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, na območju 
komunalne čistilne naprave.

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 
d.o.o. za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi grezni-
cami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami, uporabnikom iz prvega odstavka tega sklepa zara-
čunava omrežnino, skladno z veljavnim cenikom, ceno storitve 
pa v višini 49 % veljavne cene storitve.

Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati in se 
uporabljati sklep Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v 
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU – 13/3 z dne 25. 2. 2022.

Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi gre-
znicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilni-
mi napravami za uporabnike iz prvega odstavka tega sklepa, 
se uporablja od 1. 3. 2023 dalje ter jo objavi izvajalec na svojih 
spletnih straneh.

Št. SU-1/5
Ljubljana, dne 22. februarja 2023

Zoran Janković
predsednik

525. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo 
ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA 
d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, v skladu z Uredbo o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 
109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2) ter na 
podlagi sklepov Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih 
v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. SU – 1/4 in SU – 1/5 z 
dne 22. 2. 2023 objavlja

C E N I K
storitev oskrbe s pitno vodo  

ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne  
in padavinske odpadne vode

1. člen
V družbi JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA 

SNAGA d.o.o. se določijo nove cene storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za Mestno občino 
Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, 
Občino Dol pri Ljubljani, Občino Medvode in Občino Škofljica ter 
nove cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino 
Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Horjul, 
Občino Medvode in Občino Škofljica, in sicer:

2. člen
Cena za obračun storitev, povezanih z nepretočnimi gre-

znicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistil-
nimi napravami za uporabnike, za katere se skladno s tretjim 
in četrtim odstavkom 17. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 
81/19, 49/20 – ZIUZEOP, 194/21, 44/22 – ZVO-2) zagotavlja 
le čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in 
obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoje-
čih greznic, se uporabnikom zaračuna v višini 49 % veljavne 
cene storitve, kar znaša 0,2766 EUR/m3. Cena omrežnine se 
zaračunava v skladu z veljavnim cenikom.

3. člen
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote 

nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna 
omrežnina, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 – 
ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2).

4. člen
Enota obremenitve voda (EO) za izračun okoljske daja-

tve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
znaša 26,4125 EUR.

5. člen
Ta cenik se začne uporabljati 1. 3. 2023.

Ljubljana, dne 22. februarja 2023

Direktor
David Polutnik

SEMIČ

526. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev javnih služb in cen 
za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 
44/22 – ZVO-2) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list 
RS, št. 57/10, 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 3. redni 
seji dne 22. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 

izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo 
infrastrukture v Občini Semič

1. člen
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala Črno-

melj d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja 
na področju Občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb: 
oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne 
vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov ter omrežnine oziroma cene 
za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

2. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve 

oskrbe s pitno vodo.
Cena storitve je 1,2246 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na dan za vodomer DN 20.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
v €/mesec

DN ˂= 20 1 14,0010 €
20 ˂ DN ˂ 40 3 42,0029 €
40 ˂= DN ˂ 50 10 140,0095 €
50 ˂= DN ˂ 65 15 210,0143 €
65 ˂= DN ˂ 80 30 420,0286 €
80 ˂= DN ˂ 100 50 700,0476 €
100 ˂= DN ˂ 150 100 1.400,0952 €
150 ˂= DN 200 2.800,1904 €

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, 
določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.

3. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve 

odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,4100 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
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Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodo-
merom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, 
določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane 
porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 
44/22 – ZVO-2).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
v €/mesec

DN ˂= 20 1 5,2877
20 ˂ DN ˂ 40 3 15,8631
40 ˂= DN ˂ 50 10 52,8770
50 ˂= DN ˂ 65 15 79,3155
65 ˂= DN ˂ 80 30 158,6310
80 ˂= DN ˂ 100 50 264,3850
100 ˂= DN ˂ 150 100 528,7700
150 ˂= DN 200 1.057,5400

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja stori-

tve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne 
naprave.

Cena storitve je 0,6992 € za m3 (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, 
da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12, 98/15 in 
44/22 – ZVO-2).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
v €/mesec

DN ˂= 20 1 1,7262
20 ˂ DN ˂ 40 3 5,1786
40 ˂= DN ˂ 50 10 17,2620
50 ˂= DN ˂ 65 15 25,8930
65 ˂= DN ˂ 80 30 51,7860
80 ˂= DN ˂ 100 50 86,3100
100 ˂= DN ˂ 150 100 172,6200
150 ˂= DN 200 345,2400

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se 
obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

5. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
Cena storitve je 0,9488 € za m3 (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera Faktor Omrežnina  
v €/mesec

DN ˂= 20 1 1,7262
20 ˂ DN ˂ 40 3 5,1786
40 ˂= DN ˂ 50 10 17,2620
50 ˂= DN ˂ 65 15 25,8930
65 ˂= DN ˂ 80 30 51,7860
80 ˂= DN ˂ 100 50 86,3100
100 ˂= DN ˂ 150 100 172,6200
150 ˂= DN 200 345,2400

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-
kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

6. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve 

zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
Cena storitve je 0,1731 € za kg (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 

20,2 kg odpadkov na mesec, 1m2 poslovnih površin pa 1,84 kg 
odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0145 € za kg (brez 
DDV).

7. člen
Občina Semič bo subvencionirala 25 % cene omrežnine 

za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, čiščenje komunalne in pa-
davinske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice 
in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture. Cena omrežnine 
za dejavnost odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
bo subvencionirana v višini 50 %. Cene se subvencionirajo tistim 
uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Občina Semič in izvajalec gospodarskih javnih služb JP 
Komunala d.o.o. Črnomelj imata razmerja v zvezi z najemnino 
infrastrukture in subvencijami urejena s Pogodbo o poslovnem 
najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infra-
strukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

8. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa 
oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik 
objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

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

listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 2. 
2023 naprej.

Št. 354-31/2013-39
Semič, dne 22. februarja 2023

Županja
Občine Semič

Polona Kambič

SLOVENJ GRADEC

527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi in pravilih cestnega prometa 
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15, 
10/18, 14/18 – ZUOPŠP, 123/21 – ZPrCP-F), 6. in 19. člena 
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 
– uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 
3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B, 92/20 in 123/21; ZPrCP), 3. in 
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 
34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06, 115/06, 139/06 – odl. 
US, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – odl. US, 108/09, 
45/10 – ZIntPK, 9/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 
– odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 73/19 – odl. 
US, 175/20 – ZIUOPDVE, 5/21 – odl. US, 15/21 – ZDUOP, 
123/21 – ZPrCP-F; ZP-1), 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; 
ZFO-1), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 
70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. 
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US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 
– ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
ZSL) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Statut 
MOSG-UPB-3, Uradni list RS, št. 91/20) je Mestni svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 4. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa  
v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
V Odloku o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni 

občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 172/21) se besedilo 
tretjega odstavka 5. člena spremeni tako, da se glasi:

»Mestni svet s sklepom določi višino občinske takse za 
dovolilnice, dovoljenja in abonmaje.«

2. člen
Besedilo prvega odstavka 12. člena spremeni tako, da 

se glasi:
»Parkirnina na Glavnem trgu se določa z naslednjimi 

tarifami in časovno omejitvijo:
Tarifa Časovna omejitev 
I. tarifa od 0 do 15 min 
II. tarifa od 16 min do 59 min
III. tarifa od 1 ure do 2 ur
IV. tarifa od 2 ur do 3 ur
V. tarifa od 3 ur do 4 ur
VI. tarifa od 4 ur do 5 ur
VII. tarifa od 5 ur do 6 ur
VIII. tarifa nad 6 ur dnevno

«

3. člen
Besedilo petega odstavka 12. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»Parkirnina za območja parkirnih površin »modre cone«, 

kjer je uvedeno plačilo parkirnine na parkirnih avtomatih in 
preko aplikacije, se določi z enotno tarifo na naslednji način:
Tarifa Časovna omejitev 
I. tarifa Vsaka ura

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2021
Slovenj Gradec, dne 22. februarja 2023

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

528. Sklep o določitvi parkirnine za javne parkirne 
površine in določitvi višine občinske takse 
za parkirne abonmaje

Na podlagi 112. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A), 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), 5., 9., 10., 11. in 12. člena Odloka o ureditvi in 

pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec (Ura-
dni list RS, št. 172/21) je Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 4. redni seji dne 22. 2. 2023 sprejel 

S K L E P
o določitvi parkirnine za javne parkirne površine 

in določitvi višine občinske takse  
za parkirne abonmaje

1. člen
Cenik parkiranja na parkiriščih, kjer se plačuje parkirnina:
1. Območje parkirišč na Glavnem trgu:

Tarifa Časovna omejitev EUR
1 od 0 min do 15 min 1,00
2 od 16 min do 59 min 1,00
3 od 1 ure do 2 ure 1,50
4 od 2 do 3 ure 2,50
5 od 3 do 4 ure 3,50
6 od 4 do 5 ur 4,50
7 od 5 do 6 ur 5,50
8 nad 6 ur dnevno 7,00

2. Plačevanje na parkomatih in preko mobilnih aplikacije:
Tarifa Časovna omejitev EUR
1 Vsaka ura 0,50

2. člen
Cenik letnih parkirnih kartic (abonmajev):
I. cona:
– stanovalci (neomejeno parkiranje na parkirišču Glavni 

trg) – 100,00 EUR,
II. cona in III. cona:
– stanovalci I., II., III. cone – 15,00 EUR,
– fizične osebe – 180,00 EUR,
– pravne osebe – 250,00 EUR,
– rezervirana mesta za gostinske lokale s pripravo hrane 

na območju Poštne ulice in Francetove 2, ki nudijo dostavo 
hrane – 360,00 EUR.

Vse cone:
– fizične osebe – 360,00 EUR,
– pravne osebe – 400,00 EUR.
Cenik mesečnih parkirnih kartic:
II. cona:
– fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost hotelov 

in podobnih nastanitvenih obratov – 30,00 EUR.

3. člen
S parkirno kartico ni dovoljeno parkirati na parkiriščih na 

Gosposvetski cesti in Partizanski poti pri Zdravstvenem domu, 
kjer je prepoved označena s predpisano prometno signalizacijo.

4. člen
Pristojna služba občinske uprave s pravilnikom določi 

način izdaje abonmajev in abonmaje izdaja skladno s tem 
pravilnikom.

5. člen
Nadzor nad plačevanjem parkirnine in nad izdajo ter upo-

rabo abonmajev izvaja občinsko redarstvo.

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

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0006/2021-11
Slovenj Gradec, dne 22. februarja 2023

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler
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