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VLADA
688. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja 

in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah 
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja 
izven občin

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z 2. in 3. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja 
ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki 

Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje 
ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepo-
veduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji 
ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega 
prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.

2. člen
Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo 

pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, sa-
moupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

3. člen
(1) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je 

ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, 
ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 
dovoljeno za:

– prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
– opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de-

javnosti,
– odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje 

in premoženje,
– varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, 

oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
– dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
– dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav-

ništev,
– dostop do storitev za nujne primere,
– dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem 

pravosodnih organov,
– dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.

(2) Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je 
ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, 
ne glede na določbe 1. člena tega odloka, za posameznike 
dovoljeno za:

– dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
– dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
– dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstve-

nih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
– dostop do mest za prodajo hrane za živali,
– dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov 

in proizvodov za nujne primere,
– dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in 

trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,
– dostop do bencinskih črpalk,
– dostop do bank in pošt,
– dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
– dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
– dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske 

in gozdarske mehanizacije in opreme.
(3) Če storitve iz prejšnjega odstavka niso zagotovljene v 

občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar 
le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.

(4) Podrobnejšo opredelitev izjem iz tega člena za obmo-
čje posamezne samoupravne lokalne skupnosti lahko, glede 
na specifične potrebe v skupnosti, opredeli župan s sklepom, 
ki se javno objavi.

4. člen
(1) V času razglašene epidemije COVID-19 je posameznik 

s stalnim in začasnim prebivališčem lahko nastanjen samo na 
enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene epidemije ne 
sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.

(2) Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin 
je dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča.

(3) Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko žu-
pan s sklepom, ki se javno objavi, določi način, pogoje dostopa 
ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini.

(4) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka ter svojega 
sklepa iz četrtega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega 
odstavka, če je ta izdan, lahko župan na območju svoje občine 
uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nad-
zoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more 
preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma 
obvesti najbližjo postajo policije.

5. člen
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okvi-

ru izjem iz 3. in 4. člena tega odloka dovoljuje tudi:
– skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane 

skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zago-
toviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
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– skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če upora-
bljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so 
vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

6. člen
Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer 

se izvajajo storitve iz 3. člena tega odloka, je ob upoštevanju 
ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, obvezna uporaba 
zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega 
predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in 
usta, ter zaščitnih rokavic.

7. člen
Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov 

zanjo, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

8. člen
Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, 

ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristoj-
nih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih 
pristojnosti.

KONČNI DOLOČBI

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

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih me-
stih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20).

10. člen
Ta odlok začne veljati 30. marca 2020.

Št. 00717-8/2020
Ljubljana, dne 29. marca 2020
EVA 2020-1711-0013

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE 

689. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja 
izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Na podlagi 181. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 
– ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 
40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) in 14. ter 43. člena Statuta Zavo-
da za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni 
list RS, št. 52/14) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije na seji dne 27. februarja 2020 sprejel

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

o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih 
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije

1. člen
V Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja izveden-

skih organov zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije (Uradni list RS, št. 60/13, 6/15 in 49/18; v nadaljnjem 
besedilu: pravilnik) se v 5. členu za tretjim odstavkom doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Izvedencu, zdravniku specialistu ustrezne usmeritve, 
ki že sodeluje v izvedenskih organih zavoda najmanj pet let 
in se izobražuje v skladu s pogoji, ki se zahtevajo za licenco 
pri Zdravniški zbornici Slovenije, licenca Zdravniške zbornice 
Slovenije ni pogoj za nadaljevanje opravljanja izvedenskega 
dela.«.

2. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Svet zavoda razreši izvedenca:
– če ne izpolnjuje svojih dolžnosti,
– če nima več potrebne veljavne licence Zdravniške zbor-

nice Slovenije ali najmanj pet let sodelovanja v izvedenskih 
organih zavoda,

– če se ne izobražuje v skladu s četrtim odstavkom 5. čle-
na tega pravilnika,

– če pri svojem delu ne upošteva strokovno dogovorjenih 
meril in kriterijev ocenjevanja,

– če krši kodeks izvedencev ter splošna in etična načela 
stroke,

– če se ne udeležuje usposabljanj, ki jih za izvedence 
organizira Zavod ali

– iz drugih utemeljenih razlogov (na primer želja izveden-
ca po razrešitvi, odklanjanje sodelovanja v izvedenskih organih 
Zavoda, neprimeren odnos do zavarovancev oziroma ostalih 

sodelujočih v procesu dela v izvedenskih organih Zavoda in 
drugo)«.

3. člen
V 36. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvedenski organ II. stopnje poda izvedensko mnenje 

v pritožbenem postopku ob upoštevanju medicinske in delovne 
dokumentacije, zbrane v postopku za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer upošteva 
tudi dodatno medicinsko in delovno dokumentacijo, ki je bila 
zbrana v postopku v zvezi s pritožbo do datuma obravnave na 
senatu invalidske komisije II. stopnje.«.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

4. člen
V 40. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Člani senata opravijo pogovor s predstavnikom de-

lodajalca, ki poda dodatne informacije v zvezi z delom zavaro-
vanca. Izjava predstavnika delodajalca je kot priloga sestavni 
del izvedenskega mnenja.«.

5. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:

»55. člen
(1) Izvedenski organ II. stopnje poda izvedensko mnenje 

v pritožbenem postopku na zaprosilo uradne osebe.
(2) Uradna oseba pošlje izvedenskemu organu II. stopnje 

pritožbo skupaj z vso dokumentacijo, zbrano v postopku za 
uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
in tudi dokumentacijo, ki je bila zbrana v postopku v zvezi s 
pritožbo do datuma obravnave na senatu invalidske komisije 
II. stopnje, ter natančno navedbo, o čem naj izvedenski organ 
II. stopnje poda izvedensko mnenje.«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-1/2020 (01000)
Ljubljana, dne 27. februarja 2020
EVA 2020-2611-0018

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije

Predsednik sveta zavoda
Dušan Bavec
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OBČINE
LITIJA

690. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija

Na podlagi drugega odstavka 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – 
ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 
– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 21. in 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US in 
73/19 – odl. US), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 
št. 88/12) ter 16. in 118. člena Statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 1. korespon-
denčni seji, ki je traja od 13. 3. 2020 do 17. 3. 2020 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi  

s pitno vodo na območju Občine Litija

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija 

(Uradni list RS, št. 49/14) se za 40. členom doda nov 40.a člen 
z naslovom (določitev območij in upravljavcev javnih vodovo-
dov), ki se glasi:

»Na območju Občine Litija se določi naslednja območja in 
upravljavce javnih vodovodov, ki izvajajo javno službo oskrbe 
s pitno vodo:

– upravljavec vodovoda Litija–Šmartno, ki oskrbuje nase-
lja Litija – del, Breg pri Litiji, Tenetiše, Zagorica in Zgornji Log, 
je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Konjšica, ki oskrbuje naselja 
Konjšica – del in Ravne, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Mala Goba, ki oskrbuje naselja 
Mala Goba, Velika Goba in Preženjske Njive, je JP KSP Litija 
d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Golišče, ki oskrbuje naselja Veliki 
Vrh pri Litiji – del, Golišče – del in Jevnica – del, je JP KSP 
Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Kresnice, ki oskrbuje naselja 
Kresnice – del in Kresniški Vrh – del, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Kresniški Vrh, ki oskrbuje naselje 
Kresniški Vrh – del, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Vače, ki oskrbuje naselja Vače 
– del, Klenik, Potok pri Vačah in Ržišče – del, je JP KSP Liti-
ja d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Čateška Gora-Gabrska Gora, ki 
oskrbuje naselja Gabrska Gora – del, Čateška Gora, Križišče 
pri Čatežu in Okrog, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Ribče-Jesenje, ki oskrbuje na-
selja Ribče, Jesenje – del, Vernek – del in Zapodje, je JP KSP 
Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Slivna-Mala Sela, ki oskrbuje 
naselja Slivna – del in Mala Sela – del, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Vodice pri Gabrovki, ki oskrbuje 
naselja Vodice pri Gabrovki, Podpeč pod Skalo – del in Morav-
ška Gora – del, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Gabrovka, ki oskrbuje naselja 
Gabrovka – del, Javorje pri Gabrovki, Hohovica – del, Moravče 
pri Gabrovki – del, Podpeč pod Skalo – del, Klanec pri Gabrov-
ki, Tlaka, Brezje pri Kumpolju, Moravška Gora – del, Gabrska 
Gora – del in Tihaboj, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Hotič, ki oskrbuje naselja Spodnji 
Hotič, Zgornji Hotič in Bitiče, je JP KSP Litija d.o.o.,

– upravljavec vodovoda Sopota (Dole), ki oskrbuje naselja 
Dole pri Litiji, Kal pri Dolah, Jelenska Reber, Spodnje Jelenje, 
Gorenje Jelenje, Berinjek, Zavrh, Zagozd, Suhadole in Prevale, 
je KS Dole pri Litiji,

– upravljavec vodovoda Sava, ki oskrbuje naselja Sava, 
Ponoviče in Konj – del, je KS Sava,

– upravljavec vodovoda Polšnik, ki oskrbuje naselja Pol-
šnik – del, Tepe – del, Šumnik, Stranski Vrh, Preveg, Velika 
Preska, Borovak, Zglavnica in Dolgo Brdo, je KS Polšnik,

– upravljavec vodovoda Jevnica–Kresniške Poljane, ki 
oskrbuje naselja Jevnica – del in Kresniške Poljane – del, je 
KS Jevnica,

– upravljavec vodovoda Spodnji Log, ki oskrbuje naselje 
Spodnji Log – del, je KS Spodnji Log,

– upravljavec vodovoda Brezovo, ki oskrbuje naselje Bre-
zovo, Čeplje, Moravška Gora – del in Gabrovka – del, je KS 
Gabrovka – VO Brezovo.

Na območju Občine Litija se določi naslednja območja 
javnega vodovoda, kjer je v prihodnje po izgradnji javnega 
vodovoda predvideno izvajanje javne službe:

– območje javnega vodovoda Gobnik – novogradnja za 
naselje Gobnik, Kamni Vrh, Nova Gora in Laze pri Gobniku,

– območje javnega vodovoda Leše – novogradnja za 
naselje Leše,

– območje javnega vodovoda Litija–Šmartno – razširitev 
vodovoda na naselje Podšentjur in na del naselja Veliki Vrh pri 
Litiji (Veliki Vrh pri Litiji 1-27 ter del naselja v bližini stavb Veliki 
Vrh pri Litiji 30–30A),

– območje javnega vodovoda Polšnik – razširitev vodovo-
da na naselja Spodnji Mamolj in Zgornji Mamolj,

– območje javnega vodovoda Sopota (Dole) – razširitev 
vodovoda na naselje Dobovica, Radgonica, Prelesje in Gra-
dišče,

– območje javnega vodovoda Spodnji Log – razširitev 
vodovoda na naselje Spodnji Log – del ter

– območje javnega vodovoda Vače – razširitev vodovoda 
na naselje Ržišče – del in Boltija.

Na območju Občine Litija se določi naslednja območja 
javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja čeprav ne gre 
za območja javnega vodovoda:

– območje javnega vodovoda Pečice–Brglez, ki oskrbuje 
naselje Pečice in Brglez, in ga upravlja JP KSP Litija d.o.o..

Lokacijska opredelitev topološko pravilnih poligonov ob-
močij javnih vodovodov na območju Občine Litija je prikazana 
na temeljni topografski karti – grafični prilogi odloka in v javnem 
prostorskem informacijskem sistemu Občine Litija.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-8/2011 
Litija, dne 20. marca 2020

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec



Uradni list Republike Slovenije Št. 38 / 29. 3. 2020 / Stran 1947 



Stran 1948 / Št. 38 / 29. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije

ODRANCI

691. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Odranci

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 5. in 
6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 98/99) 
in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 
64/17, 46/19) je Občinski svet Občine Odranci na 11. seji dne 
23. 3. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

cest v Občini Odranci

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o kategorizaciji ob-

činskih cest v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 22/09), v 
nadaljevanju: Odlok.

2. člen
V 5. členu Odloka se doda:

ZP. 
ŠT.

CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ 
v (m)

NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA V SOS. 
OBČINAH

22. 800210 Dolinska ulica C 050040 Z H.Š.17 93
800211 Dolinska ulica C 050040 Z H.Š.17 93 vsa vozila

23. 800220 Kamenice C 050040 Z H.Š.20 271
800221 Kamenice C 050040 Z H.Š.20 271 vsa vozila

24. 800230 Kamenice C 800220 C 800190 216
800231 Kamenice C 800220 C 800190 216 vsa vozila

25. 800240 Ulica Štefana Kovača O 800071 Z H.Š.10A 61
800241 Ulica Štefana Kovača O 800071 Z H.Š.10A 61 vsa vozila

26. 800250 Jugovska ulica O 800101 Parc. št. 1824/2 70
800251 Jugovska ulica O 800101 Parc. št. 1824/2 70 vsa vozila

27. 800260 Naselje Gredice C 800090 O 800082 207
800261 Naselje Gredice C 800090 O 800082 207 vsa vozila

28. 800270 Sevranska ulica O 800131 Z H.Š.29 58
800271 Sevranska ulica O 800131 Z H.Š.29 58 vsa vozila

29. 800280 Naselje Gredice C 800090 Z H.Š. 3 162
800281 Naselje Gredice C 800090 Z H.Š. 3 162 vsa vozila

30. 800290 Naselje Gredice C 800280 Z H.Š. 19 31
800291 Naselje Gredice C 800280 Z H.Š. 19 31 vsa vozila

Spremeni se tudi navedba skupne dolžine javnih poti: 12.249 m.

3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno po-
zitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
št. 37162-3/2020-30(507) z dne 24. 2. 2020.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 64-11/2020
Odranci, dne 23. marca 2020

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja
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SEMIČ

692. Zaključni račun proračuna Občine Semič 
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – 
ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 
71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021), Navodila o 
pripravi zaključnega računa državnega in občinskega prora-
čuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih 
in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter 14. člena 
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je 
Občinski svet Občine Semič na 3. dopisni seji dne 24. 3. 2020 
sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Semič za leto 2019

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za 

leto 2019.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2019 iz-

kazuje:

Bilanca 
prihodkov 

in odhodkov 
v EUR

Račun 
finančnih 
terjatev 

naložb v EUR

Račun 
financiranja 

v EUR

Prihodki 4.294.221,91 / 210.000,00

Odhodki 4.412.100,96 / 254.992,01

Presežek / / /

Primanjkljaj 117.879,05 / 44.992,01

3. člen
Za skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov, 

računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v 
višini 162.871,06 EUR, se zmanjša konto 9009 – Splošni sklad 
za drugo.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega 
računa.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2019 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni 
del ter načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine 
Semič.

Št. 450-01/2020-10
Semič, dne 24. marca 2020

Županja
Občine Semič

Polona Kambič

SLOVENJ GRADEC

693. Sprememba in dopolnitev javnega 
naznanila o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta 
(SDOPN1 MOSG)

Na podlagi 1. člena Odloka o začasni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 30/20) in 16. člena Statuta Mestne občine 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno 
besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slo-
venj Gradec sprejel

S P R E M E M B O    I N    D O P O L N I T E V     
 J A V N E G A    N A Z N A N I L A

o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta  
(SDOPN1 MOSG)

1. člen
Zaradi začasne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 

javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, obveščamo 
javnost, da se do nadaljnjega podaljšuje javna razgrnitev dopol-
njenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: 
SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, v marcu 
2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje 
d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor.

V digitalni obliki je gradivo objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).

Zaradi prepovedi gibanja in zbiranja ljudi, se za nedoločen 
čas prestavi javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN1 
MOSG v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec in javna 
obravnava organizirana v čas javne razgrnitve. O novem roku 
javne razgrnitve in javne obravnave gradiva v analogni obliki 
bomo javnost pravočasno obvestili.

2. člen
Sprememba javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi SDOPN1 MOSG se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije, občinskem glasilu SGlasnik ter na spletni strani 
Mestne občine Slovenj Gradec (www.slovenjgradec.si).

Št. 350-0008/2018
Slovenj Gradec, dne 23. marca 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

SLOVENSKE KONJICE

694. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Slovenske Konjice za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 77. člena 
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 
in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske 
Konjice na 5. dopisni seji sklicani dne 24. 3. 2020 sprejel
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O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Slovenske 

Konjice za leto 2020

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 

2020 (Uradni list RS, št. 80/19) se drugi odstavek 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 15.186.376,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.960.756,00

70 DAVČNI PRIHODKI 10.237.556,00

700 Davki na dohodek in dobiček 8.828.056,00

703 Davki na premoženje 1.155.000,00

704 Domači davki na blago in storitve 254.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.723.200,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.060.200,00

711 Takse in pristojbine 10.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 20.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 24.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 609.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.000,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 200.000,00

73 PREJETE DONACIJE 20.000,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 20.000,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.005.620,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.285.511,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 720.109,00

78 78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00

786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.654.441,00

40 TEKOČI ODHODKI 2.883.141,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 639.100,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 103.900,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.932.821,00

403 Plačila domačih obresti 24.900,00

409 Rezerve 182.420,00

41 TEKOČI TRANSFERI 5.695.245,00

410 Subvencije 81.000,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.599.138,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 361.350,00

413 Drugi tekoči domači transferi 1.653.757,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.622.745,00

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 7.622.745,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 453.310,00

431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 183.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 270.310,00

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.468.065,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(75) 0,00

75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 1.047.573,00

50 ZADOLŽEVANJE 1.047.573,00

500 Domače zadolževanje 1.047.573,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 512.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 512.000,00

550 Odplačila domačega dolga 512.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-
II.-V.-VIII.) –932.492,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 535.573,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII-VIII-IX=-III) 1.468.065,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.435.638,50

9009 Splošni sklad za drugo 1.435.638,50
«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0016/2020(110)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2020

Župan
Občine Slovenske Konjice

Darko Ratajc

SODRAŽICA

695. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Sodražica

Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora – 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 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) 
in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) 
je Občinski svet Občine Sodražica na 10. redni seji dne 12. 3. 
2020 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Sodražica

1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih 

Občina Sodražica zaračuna vlagatelju pobude, kot nadomestilo 
stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.

V primeru, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve 
potrebna za uresničitev investicijske namere Občine Sodražica, 
plačilo stroškov ni predvideno.

Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag, študij se 
zaračuna posebej na podlagi ponudbe posameznega izvajalca.

2. člen
Za izvedbo lokacijske preveritve občina vlagatelju pobude 

zaračuna nadomestilo stroškov, ki nastanejo v tem postopku.
– za lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega 

zemljišča pri posamični poselitvi, kjer gre v večini primerov za 
omejeno povečanje izvorno določenega stavbnega zemljišča, 
znašajo 1.000,00 eurov,

– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverja-
nje okoliščin in pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znašajo 
2.500,00 eurov,

– za omogočanje začasne rabe prostora, kjer je potrebno 
preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, pa 
znašajo 2.000,00 eurov.

Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preve-
ritve nastane takrat, ko investitor prejme s strani občine sklep 
o določitvi stroškov.

Vlagatelj pobude je dolžan v roku 15 dni od vročitve 
sklepa poravnati na podlagi tega odloka določeno višino na-
domestila stroškov. Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za 
obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

3. člen
Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega 

sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja izvedbo 
postopka lokacijske preveritve, ne pa tudi njenega sprejema.

V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, vlagatelj 
pobude ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske 
preveritve.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-1/20
Sodražica, dne 12. marca 2020

Župan
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

ŽELEZNIKI

696. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 
10. redni seji dne 13. 2. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Nepremičninam:
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 11/125 

(ID 6969987),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 30/55 

(ID 6969985),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 654/89 

(ID 7017662),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 764/67 

(ID 7017648),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1633/15 

(ID 7017694),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1689/2 

(ID 6969973),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1690/9 

(ID 6969966),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1709/2 

(ID 7017693),
– katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI parcela 567/8 

(ID 6435091) in
– katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI parcela 568/6 

(ID 6435090)
ki imajo v Zemljiški knjigi zaznambo javnega dobro (grajeno 
javno dobro lokalnega pomena), se odvzame status zaznambe 
javnega dobra.

II.
Nepremičnine:
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 11/125 

(ID 6969987),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 30/55 

(ID 6969985),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 654/89 

(ID 7017662),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 764/67 

(ID 7017648),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1633/15 

(ID 7017694),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1689/2 

(ID 6969973),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1690/9 

(ID 6969966),
– katastrska občina 2062 STUDENO parcela 1709/2 

(ID 7017693),
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– katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI parcela 567/8 
(ID 6435091) in

– katastrska občina 2071 ŽELEZNIKI parcela 568/6 
(ID 6435090) 
izgubijo status zaznambe javnega dobra z ugotovitveno od-
ločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po prav-
nomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, 
kjer se izbriše zaznambo javnega dobra in se vknjiži lastninska 
pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, ma-
tična št.: 5883148000.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-1/2020-25
Železniki, dne 26. marca 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica Katja Triller Vrtovec • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2020 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 %DDV. 
• Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska ce-
sta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
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