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2623. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sodelovanju policije 
z veteranskimi in drugimi 
stanovskimi organizacijami

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o organi-
ziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 
77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 172/21) ministrica 
za notranje zadeve izdaja

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

o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi 
stanovskimi organizacijami

1. člen
V Pravilniku o sodelovanju policije z veteranskimi in dru-

gimi stanovskimi organizacijami (Uradni list RS, št. 74/22) se v 
2. členu v prvem odstavku:

– v 6. točki črta besedilo »(sodelovanje predstavnikov 
policije kot govornikov in podobno)«,

– v 9. točki beseda »ali« nadomesti z vejico,
– za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. oglaševanju pomembnejših dogodkov organizacij na 

interni spletni strani policije ali«,
– dosedanja 10. točka, ki postane 11. točka, spremeni 

tako, da se glasi:
»11. pripravi predlogov za določitev spominskih znakov 

policije in podeljevanju priznanj.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Policija omogoča brezplačne nastope policijskega 

orkestra na proslavah in drugih pomembnejših dogodkih orga-
nizacij, katerih soorganizator je policija.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »ene izmed oblik 

sodelovanja iz prvega odstavka 2. člena« nadomesti z besedi-
lom »letnega načrta sodelovanja iz petega odstavka 6. člena«.

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

»5. člen
(plačilo uporabe službenega civilnega vozila)

(1) Stroški uporabe službenega civilnega vozila (v nadalj-
njem besedilu: uporabnina) se obračunajo skladno z internim 

aktom ministrstva, ki ureja osnove za izdelavo kalkulacij – 
stroškovnikov.

(2) Organizacijam, ki jim je podeljen status delovanja v 
javnem interesu, se za uporabo službenih civilnih vozil policije 
skladno z internim aktom iz prejšnjega odstavka obračuna le 
materialne stroške uporabe službenega civilnega vozila (stro-
ški goriva, registracije, manjših vzdrževalnih del, zavarovanja 
vozila in nakupa vinjet).

(3) Stroški iz prejšnjih odstavkov se plačajo najkasneje v 
30 dneh od dneva izdaje računa policije.

(4) Organizacije niso upravičene do uporabe službenih 
civilnih vozil, če zapadle finančne obveznosti iz naslova pred-
hodne uporabe službenih civilnih vozil niso poravnane 60. dan 
od dneva izdaje računa. Po poravnavi finančnih obveznosti iz 
tega odstavka organizacija lahko uporablja službena civilna 
vozila v skladu z določbami tega pravilnika.«.

4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
(sporazum o sodelovanju, letni načrt sodelovanja  

in letno poročilo)
(1) Organizacija lahko sklene s policijo sporazum o so-

delovanju (v nadaljnjem besedilu: sporazum), ki ga v imenu 
policije podpišeta minister, pristojen za notranje zadeve in 
generalni direktor policije.

(2) V sporazumu se določijo vsebina, obseg in konkreten 
način sodelovanja iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
2. člena tega pravilnika ter navede interes organizacije za 
brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije in uporabo 
službenih civilnih vozil. V primeru navedbe interesa iz prejšnje-
ga stavka se v sporazumu navede tudi obveznost organizacije, 
da mora za brezplačno uporabo poslovnih prostorov policije in 
uporabo službenih civilnih vozil oddati vlogo iz 7. člena tega 
pravilnika.

(3) Sporazum ne more omogočati, da bi člani organiza-
cije, ki so javni uslužbenci ministrstva ali organov v njegovi 
sestavi, naloge za organizacijo opravljali v okviru svojega de-
lovnega časa.

(4) Sporazum se lahko sklene najdlje za obdobje petih let 
z možnostjo podaljšanja.

(5) Generalni direktor policije in organizacija najkasneje 
do 31. decembra tekočega leta sporazumno določita letni 
načrt sodelovanja za prihodnje koledarsko leto. Z letnim 
načrtom sodelovanja se natančneje določijo vsebine iz spo-
razuma.
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(6) Organizacije najkasneje do 31. januarja tekočega leta 
posredujejo generalnemu direktorju policije poročilo o izvajanju 
letnega načrta sodelovanja za preteklo koledarsko leto.«.

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

»7. člen
(vloga in odločanje o vlogi)

(1) Organizacija, ki je v sporazumu iz prvega odstavka 
prejšnjega člena izrazila interes za brezplačno uporabo poslov-
nih prostorov policije in uporabo službenih civilnih vozil, odda 
vlogo na Generalno policijsko upravo najkasneje v desetih 
delovnih dneh pred nameravano uporabo.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se odda v fizični ali ele-
ktronski obliki. Vloga vsebuje navedbo poslovnega prostora 
policije za oddajo v brezplačno uporabo oziroma vrsto službe-
nega civilnega vozila za uporabo, namen uporabe in časovno 
obdobje uporabe.

(3) O vlogi organizacije odloči generalni direktor policije 
ali od njega pooblaščena oseba.

(4) Če se dve ali več vlog nanašajo na uporabo istega 
poslovnega prostora policije ali službenega civilnega vozila za 
isto časovno obdobje, se pri odločitvi upoštevajo naslednji krite-
riji: obdobje delovanja organizacije, število članov organizacije, 
aktivna spletna stran organizacije in mednarodna dejavnost 
organizacije.

(5) Po sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka gene-
ralni direktor policije ali od njega pooblaščena oseba obvesti o 
neizbiri organizacijo, ki ni bila izbrana.«.

6. člen
8. in 9. člen se črtata.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uskladitev sporazumov)

Veljavni sporazumi o sodelovanju med policijo in orga-
nizacijami se uskladijo s spremenjenim 6. členom pravilnika v 
treh mesecih od njegove uveljavitve.

8. člen
(letni načrt sodelovanja za leto 2022)

Generalni direktor policije in organizacija sporazumno 
določita letni načrt sodelovanja za leto 2022 najkasneje v enem 
mesecu po uskladitvi sporazuma iz prejšnjega člena.

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-257/2022
Ljubljana, dne 3. avgusta 2022
EVA 2022-1711-0015

mag. Tatjana Bobnar
ministrica

za notranje zadeve

2624. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske 
komisije o združljivosti sheme državne pomoči 
za finančno nadomestilo stroškov v ribištvu 
zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo 
za pogon ribiških plovil

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Odloka o finanč-
nem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen ener-
gentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil (Uradni list RS, 
št. 93/22 in 99/22), ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano objavlja

N A Z N A N I L O
o prejetju odločitve Evropske komisije  
o združljivosti sheme državne pomoči  

za finančno nadomestilo stroškov v ribištvu 
zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo  

za pogon ribiških plovil

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naznanja 
prejetje odločitve Evropske komisije št. C(2022) 5508 final 
z dne 27. 7. 2022 o združljivosti sheme državne pomoči za 
finančno nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen 
energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil, z notranjim 
trgom. Shema državne pomoči se vodi pod identifikacijsko 
številko SA.103723 (2022/N).

Št. 007-355/2022
Ljubljana, dne 2. avgusta 2022
EVA 2022-2330-0076

Irena Šinko
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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2625. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o pogojih za opravljanje investicijskih in 
drugih storitev za borznoposredniške družbe

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 261. člena Zakona 
o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 
– popr., 66/19 in 123/21) ter po pridobitvi mnenja Ministrstva za 
finance z dne 28. 7. 2022 Agencija za trg vrednostnih papirjev 
izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih 
za opravljanje investicijskih in drugih storitev  

za borznoposredniške družbe

1. člen
V Sklepu o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih 

storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 29/22; 
v nadaljevanju Sklep) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(prenos predpisov Evropske unije)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša:
1. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/593 z dne 

7. aprila 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z zaščito finančnih instrumentov in 
sredstev, ki pripadajo strankam, obveznostmi glede upravljanja 
produktov in pravili, ki se uporabljajo za zagotavljanje ali pre-
jemanje pristojbin, provizij ali kakršnih koli denarnih ali nede-
narnih koristi (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2017, str. 500), zadnjič 
spremenjena z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2021/1269 
z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane direktive (EU) 
2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v 
obveznosti glede upravljanja produktov (UL L št. 277 z dne 2. 8. 
2019, str. 137), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2017/593/EU),

2. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/1269 z 
dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane direktive (EU) 
2017/593 v zvezi z vključevanjem dejavnikov trajnostnosti v 
obveznosti glede upravljanja produktov (UL L št. 277 z dne 
2. 8. 2019, str. 137).«

2. člen
V drugem odstavku drugega člena Sklepa se končna pika 

nadomesti z vejico in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. »dejavniki trajnostnosti« pomenijo dejavnike trajno-

stnosti, kot so opredeljeni v točki 24 člena 2 Uredbe (EU) 
2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novem-
bra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju 
finančnih storitev (UL L št. 317 z dne 9. 12. 2019, str. 1).«

3. člen
V 6. členu Sklepa se deveti odstavek spremeni tako, da 

se glasi:
»(9) Borznoposredniške družbe morajo dovolj razčlenjeno 

določiti potencialni ciljni trg za vsak finančni instrument in nave-
dejo vrste strank za katere je finančni instrument primeren glede 
na potrebe, značilnosti in cilje teh strank, vključno z morebitnimi 
cilji v zvezi s trajnostnostjo. Prav tako opredelijo skupine strank, 
za katere finančni instrument ni primeren, razen v primeru, ko fi-
nančni instrument upošteva dejavnike trajnostnosti. Če borznopo-
sredniške družbe sodelujejo pri pripravi finančnega instrumenta, 
se lahko opredeli en ali več ciljnih trgov.«

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Borznoposredniške družbe določijo, ali finančni in-

strument ustreza opredeljenim potrebam, značilnostim in ciljem 
ciljnega trga, vključno s preučitvijo naslednjih elementov:

1. profil razmerja med tveganjem in donosom finančnega 
instrumenta je skladen s ciljnim trgom,

2. dejavniki trajnostnosti finančnega instrumenta so skla-
dni s ciljnim trgom, če je to primerno, in

3. oblikovanje finančnega instrumenta temelji na značil-
nostih, ki koristijo stranki in ne na poslovnem modelu, ki se 
zanaša na slabe rezultate za stranko, da bi bil dobičkonosen.«

V štirinajstem odstavku se na koncu doda naslednje be-
sedilo: »Dejavniki trajnostnosti finančnega instrumenta se pred-
stavijo na pregleden način in distributerjem zagotovijo ustrezne 
informacije, da lahko skrbno upoštevajo morebitne cilje strank 
ali potencialnih strank v zvezi s trajnostnostjo.«

Petnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Borznoposredniške družbe redno pregledujejo fi-

nančne instrumente, ki jih pripravljajo, pri tem pa upoštevajo 
vsak dogodek, ki bi lahko bistveno vplival na potencialno tvega-
nje za opredeljen ciljni trg. Borznoposredniške družbe preučijo, 
ali je finančni instrument še skladen s potrebami, značilnostmi 
in cilji ciljnega trga, vključno s cilji v zvezi s trajnostnostjo, in če 
se distribuira na ciljnem trgu. Preučijo tudi, ali finančni instru-
ment dosega stranke za katere ni primeren glede na njihove 
potrebe, značilnosti in cilje.«

4. člen
V 7. členu Sklepa se tretji odstavek spremeni tako, da 

se glasi:
»(3) Borznoposredniške družbe vzpostavijo ustrezne ure-

ditve upravljanja produktov za zagotovitev, da so produkti in 
storitve, ki jih nameravajo ponujati ali priporočati, združljivi s 
potrebami, značilnostmi in cilji opredeljenega ciljnega trga, 
vključno s cilji v zvezi s trajnostnostjo, ter da je načrtovana dis-
tribucijska strategija skladna z opredeljenim ciljnim trgom. Bor-
znoposredniške družbe ustrezno opredelijo in ocenijo okolišči-
ne in potrebe strank, na katere se nameravajo osredotočiti, da 
zagotovijo, da interesi strank niso ogroženi zaradi komercialnih 
ali finančnih pritiskov. Družbe v okviru tega procesa opredelijo 
skupine strank za katere produkt ali storitev nista primerna 
glede na njihove potrebe, značilnosti in cilje, razen v primeru, 
ko finančni instrument upošteva dejavnike trajnostnosti.«

Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Borznoposredniške družbe redno pregledujejo inve-

sticijske produkte, ki jih ponujajo ali priporočajo, ter storitve, ki 
jih zagotavljajo, pri tem pa upoštevajo vsak dogodek, ki bi lahko 
bistveno vplival na potencialno tveganje za opredeljen ciljni trg. 
Družbe ocenijo vsaj, ali je produkt ali storitev še skladna s potre-
bami, značilnostmi in cilji opredeljenega ciljnega trga, vključno 
s cilji v zvezi s trajnostnostjo, in ali je načrtovana distribucijska 
strategija še ustrezna. Družbe ponovno preučijo ciljni trg in po-
sodobijo ureditve upravljanja produktov, če ugotovijo, da so za 
določen produkt ali storitev napačno opredelile ciljni trg ali da 
produkt ali storitev ne ustreza več okoliščinam na opredeljenem 
ciljnem trgu, kot na primer, če postane produkt zaradi sprememb 
na trgu nelikviden ali zelo nestanoviten (volatilen).«

5. člen
(uskladitev poslovanja)

Borznoposredniške družbe uskladijo svoje poslovanje z 
zahtevami iz tega sklepa do 22. 11. 2022.

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00700-22/2022-5
Ljubljana, dne 4. avgusta 2022
EVA 2022-1611-0091

Predsednica Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

Anka Čadež

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
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BREZOVICA

2626. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 
v Občini Brezovica

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44.a člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 
1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – 
ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) in 15. člena Statuta Občine 
Brezovica (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno bese-
dilo) je Občinski svet Občine Brezovica na 11. korespondenčni 
seji dne 29. 7. 2022 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 

v osnovni zdravstveni dejavnosti  
v Občini Brezovica

1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, s katerim Občina Brezovica 

kot koncedent, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja 
mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in 
predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje 
koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za 
opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 
področju splošne/družinske medicine v Občini Brezovica.

S tem odlokom se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstve-
no dejavnost, utemeljijo razlogi za podelitev koncesije.

2. člen
Koncesija je skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno 

dejavnost, pooblastilo za opravljanje javne službe v zdra-
vstveni dejavnosti, ki se podeli fizični ali pravni osebi, ki 
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, podzakonskimi akti, 
tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja 
javne službe. Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni za-
vod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti 
v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe. 
Koncesionar opravlja zdravstveno dejavnost na podlagi kon-
cesije v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila 
koncedenta.

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali 
druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s 
prejšnjim stavkom je ničen.

3. člen
S tem odlokom se za območje Občine Brezovica določa 

naslednja vrsta in predviden obseg izvajanja koncesijske de-
javnosti:

– splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu v 
predvidenem obsegu 0,65 programov.

Koncesija za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
se podeli za določen čas 15 let, šteto od dneva začetka opra-
vljanja programa zdravstvene dejavnosti. Obdobje podelitve 
koncesije se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi 
z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

4. člen
Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe na po-

dročju splošne/družinske medicine se podeli na podlagi izvede-

nega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta 
in na portalu javnih naročil.

Javni razpis mora vsebovati najmanj podatke, kot jih 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

5. člen
Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu 

s tem odlokom in mora vsebovati najmanj vsebino, kot jo 
predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. V primeru 
neskladja med odlokom in razpisno dokumentacijo veljajo do-
ločbe odloka. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki 
podatkom objavljenega javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh 
koncedenta in na portalu javnih naročil.

6. člen
Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesijske 

dejavnosti izpolnjevati pogoje, kot jih določa zakon, ki ureja 
zdravstveno dejavnost, in druge pogoje iz objavljene razpisne 
dokumentacije.

Koncedent pri izboru koncesionarja upošteva merila, do-
ločena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in izpolnje-
vanje drugih pogojev in meril iz objavljene razpisne dokumen-
tacije. Koncesijo koncedent podeli s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za zdravje.

O izbiri koncesionarja koncedent odloči z odločbo, s ka-
tero ponudniku, katerega ponudba je bila v postopku izbora 
ocenjena najbolje, podeli koncesijo.

7. člen
Koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v 

zvezi z opravljanjem koncesije s koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, 

določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesij-

ske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med konceden-
tom in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in 
obveznosti, izvaja koncendent. Koncesionar mora na zahtevo 
koncedenta v roku, ki mu ga določi koncedent, poročati o svo-
jem finančnem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje 
koncesijske dejavnosti.

9. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo na način 

in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno 
dejavnost.

10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podeli-

tvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti v Občini Brezovica, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 58/22, dne 29. 4. 2022.

11. člen
Ta odlok začne takoj veljati po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 160-2/2022
Brezovica, dne 29. julija 2022

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

OBČINE
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2627. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21) in 15. člena Statuta Obči-
ne Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 11. korespondenčni seji dne 29. 7. 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega 

dobra:
1. Občinski svet Občine Brezovica ukinja status javnega 

dobra na navedenih nepremičninah: 
Zap. št. K.o. Parcela
1. Rakitna 1652 *184/1
2. Rakitna 1652 1670
3. Rakitna 1652 1671/1
4. Rakitna 1652 1671/2
5. Rakitna 1652 1672
6. Rakitna 1652 1674
7. Rakitna 1652 1675
8. Rakitna 1652 1676/1
9. Rakitna 1652 1676/2
10. Rakitna 1652 1677
11. Rakitna 1652 1678
12. Rakitna 1652 1679
13. Rakitna 1652 1680/1
14. Rakitna 1652 1681
15. Rakitna 1652 1682/2
16. Rakitna 1652 1684
17. Rakitna 1652 1685
18. Rakitna 1652 1687/2
19. Rakitna 1652 1691/2
20. Rakitna 1652 1724/1
21. Rakitna 1652 1724/2
22. Rakitna 1652 1725
23. Rakitna 1652 1726
24. Rakitna 1652 1727
25. Rakitna 1652 1696
26. Rakitna 1652 1702/2
27. Rakitna 1652 1701/1
28. Rakitna 1652 1701/2
29. Rakitna 1652 1701/3
30. Rakitna 1652 1701/4
31. Rakitna 1652 1702/1
32. Rakitna 1652 1708/1
33. Rakitna 1652 1711/1
34. Rakitna 1652 1706/1
35. Rakitna 1652 1706/2
36. Rakitna 1652 1706/3
37. Rakitna 1652 1708/3
38. Rakitna 1652 1708/5
39. Rakitna 1652 1709/2
40. Rakitna 1652 1709/3
41. Rakitna 1652 1709/4
42. Rakitna 1652 1710/1
43. Rakitna 1652 1710/2
44. Rakitna 1652 1710/3
45. Rakitna 1652 1710/5

46. Rakitna 1652 1710/12
47. Rakitna 1652 1710/14
48. Rakitna 1652 1710/17
49. Rakitna 1652 1716/2
50. Rakitna 1652 1720
51. Rakitna 1652 1721
52. Rakitna 1652 1723
53. Rakitna 1652 1939/2
54. Rakitna 1652 1939/3
55. Rakitna 1652 1680/2
56. Rakitna 1652 1680/3
57. Rakitna 1652 1680/4
58. Rakitna 1652 1710/19
59. Rakitna 1652 1710/9
60. Rakitna 1652 1939/1
61. Brezovica 1724 3632/1
62. Brezovica 1724 3638/4

2. člen
Parcele iz prvega člena postanejo s tem sklepom 

last Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica 
(MŠ 587497000), z namenom ureditve zemljiško knjižnega 
stanja.

3. člen
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 26/22
Brezovica, dne 1. avgusta 2022

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

DRAVOGRAD

2628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih 
skupnosti v Občini Dravograd

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US) ter drugega odstavka 61. člena Statuta Ob-
čine Dravograd (Uradni list RS, št. 8/20 – uradno prečiščeno 
besedilo-UPB-4)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti  

v Občini Dravograd

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti: Črneče, 
Dravograd, Libeliče, Šentjanž pri Dravogradu in Trbonje se 
opravijo skupaj z rednimi volitvami v občinski svet in za župana, 
v nedeljo 20. novembra 2022.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Ob-
čine Dravograd.

Št. 041-0001/2022
Dravograd, dne 3. avgusta 2022

Županja 
Občine Dravograd
Marijana Cigala
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GORNJI PETROVCI

2629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih 
skupnosti na območju Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 67. člena Statuta Občine 
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti  

na območju Občine Gornji Petrovci

1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Gornji Pe-
trovci, Križevci in Šulinci bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Ob-
čine Gornji Petrovci.

Št. 007-0001/2022-23
Gornji Petrovci, dne 28. julija 2022

Župan
Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber

HORJUL

2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Horjul

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl.US) in 15. člena Statuta Občine Horjul 
(Uradni list RS, št. 63/10, 100/11 in 80/13) je Občinski svet 
Občine Horjul na 6. dopisni seji dne 3. 8. 2022 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Horjul

I.
Občinski svet Občine Horjul imenuje Občinsko volilno 

komisijo v naslednji sestavi:
– Jure Simič, Vrzdenec 40, Horjul – predsednik,
– Boštjan Zuljan, Vrzdenec 95, Horjul – namestnik pred-

sednika,
– Alenka Trček, Na grič 16, Horjul – članica,
– Aljaž Velkavrh, Ljubljanska cesta 83, Horjul – namestnik 

članice,
– Špela Zdešar, Na Vovčne 25, Horjul – članica,
– Urška Kogovšek, Na staje 12, Horjul – namestnica 

članice,
– Olga Gabrovšek, Ljubljanska cesta 81, Horjul – članica,
– Urša Nagode, Podolnica 48, Horjul – namestnica čla-

nice.

II.
Občinska volilna komisija se imenuje za mandatno obdo-

bje štirih let od dneva imenovanja na Občinskem svetu Občine 
Horjul.

III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Horjul je na na-

slovu: Občinski trg 1, 1354 Horjul.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 040-0002/2022-11
Horjul, dne 3. avgusta 2022

Župan
Občine Horjul
Janko Prebil

KOBARID

2631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih 
skupnosti na območju Občine Kobarid

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US)

R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti 

na območju Občine Kobarid

I.
Razpisujem redne volitve v svete krajevnih skupnosti na 

območju Občine Kobarid.

II.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Borjana - Pod-

bela, Breginj, Drežnica, Idrsko - Mlinsko, Kobarid, Kred - Staro 
selo, Ladra - Smast - Libušnje, Livek, Trnovo ob Soči, Vrsno 
- Krn, se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.

III.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volil-

na opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

IV.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 041-2/2022-4
Kobarid, dne 1. avgusta 2022

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

KOSTANJEVICA NA KRKI

2632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica 
na Krki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12  
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 60/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 5., 25. ter 14. člena 
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Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) 
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 12. dopisni seji 
dne 29. 7. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih priznanjih Občine  
Kostanjevica na Krki

1. člen
V 2. členu Odloka se pod točko 3. doda novo priznanje v 

Občini, ki se glasi:
»3. Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje«.
Ostala priznanja se ustrezno preštevilčijo in jih je sedaj 

skupno 9.

2. člen
V Odloku se doda nov 5. člen, ki se glasi:

»(Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje)
Naziv Častni meščan – posthumno imenovanje podeljuje 

župan posameznikom za izjemen prispevek za razvoj in na-
predek Občine.

Naziv se podeli svojcem s posebno oblikovano listino, ki 
jo podpiše župan.«

Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

3. člen
V preštevilčenem 13. členu Odloka se v prvem odstavku 

v oklepaju naštetim priznanjem, ki jih podeljuje župan, za klju-
čem mesta Kostanjevica na Krki doda vejica in tekst: », naziva 
častni meščan«.

4. člen
Črta se 17. člen obstoječega Odloka.

5. člen
Vsa ostala določila Odloka o občinskih priznanjih Občine 

Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/16) ostajajo nespre-
menjena in še naprej v veljavi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/2022
Kostanjevica na Kriki, dne 29. julija 2022

Podžupan  
Občine Kostanjevica na Krki

v funkciji župana
Robert Zagorc

KRANJ

2633. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI 
VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska 
občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5 
(ID 7249032)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo UPB4) je Svet 
Mestne občine Kranj na 35. seji dne 25. 5. 2022 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI 
VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska 

občina 2085 BABNI VRT parcela 1143/5  
(ID 7249032)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2085 

BABNI VRT parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 
2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) preneha obsta-
jati, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT par-

cela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 2085 BABNI 
VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) se izbriše zaznamba javnega 
dobra z oznako ID omejitve 20790053.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-60/2021-(40-62-09)
Kranj, dne 25. maja 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

2634. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra 
na nepremičnini katastrska občina 2127 
NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667)

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 165/21 – uradno prečiščeno besedilo UPB4) je Svet 
Mestne občine Kranj na 34. seji dne 13. 4. 2022 sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra  

na nepremičnini katastrska občina 2127 
NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667)

1. člen
Javno dobro na nepremičnini katastrska občina 2127 

NEMILJE parcela 1300/21 (ID 7120667) preneha obstajati, ker 
v naravi ne predstavlja javnega dobra.

2. člen
Pri nepremičnini katastrska občina 2127 NEMILJE parce-

la 1300/21 (ID 7120667) se izbriše zaznamba javnega dobra z 
oznako ID omejitve 20277080.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem 
sodišču v Kranju.

Št. 478-63/2022-(40-62-09)
Kranj, dne 13. aprila 2022

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec
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NOVA GORICA

2635. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov 
na področju varstva nepremične kulturne 
dediščine v Mestni občini Nova Gorica

Na podlagi 2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 
111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg) in 19. člena Statuta Mestne 
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) 
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. julija 
2022 sprejel

O D L O K
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju 

varstva nepremične kulturne dediščine  
v Mestni občini Nova Gorica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa namen, cilje, predmet, upravičenost stro-

škov, pogoje, kriterije in postopek dodeljevanja sredstev za so-
financiranje kulturnih projektov na področju varstva nepremične 
kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: 
Občina) in nadzor nad porabo sredstev.

2. člen
Zakon, ki ureja varstvo kulturne dediščine, določa, da je 

varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist. Javna ko-
rist varstva dediščine se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, 
razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine 
za Občino in obsega tudi ohranitev dediščine in preprečevanje 
škodljivih vplivov.

3. člen
(1) Javni interes na področju ohranjanja nepremične kul-

turne dediščine Občina udejanja z javnim razpisom za sofi-
nanciranje kulturnih projektov na področju varstva nepremične 
kulturne dediščine na območju Občine.

(2) Do sofinanciranja so upravičene enote in območja 
nepremične kulturne dediščine na območju Občine s statusom 
kulturne dediščine ali s statusom kulturnih spomenikov, evi-
dentiranim v Registru kulturne dediščine – register nepremične 
dediščine, ki je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni 
dediščini na območju Republike Slovenije in se vodi pri Ministr-
stvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Register).

(3) Vse enote registrirane nepremične kulturne dediščine 
so razvidne na https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappvi-
ewer/index.html?id=403a54629867466e940983d70a16ad9e.

(4) Javni razpisi Občine vključujejo sofinanciranje:
– obnove in prezentacije kulturnih spomenikov na obmo-

čju Občine (v nadaljevanju: javni razpis Kulturni spomeniki);
– obnove in prezentacije drugih enot nepremične kulturne 

dediščine na območju Občine registriranih v Registru kot stavb-
na dediščina (v nadaljevanju: javni razpis Stavbna dediščina);

– obnove nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območij 
naselbinske kulturne dediščine (vaška jedra, druga naselbin-
ska območja na območju Občine, brez območja naselbinske 
dediščine mesta Nova Gorica) registriranih v Registru (v na-
daljevanju: javni razpis Območja naselbinske dediščine) ter

– obnove nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območja na-
selbinske kulturne dediščine mesta Nova Gorica (v nadaljeva-
nju: javni razpis Območje naselbinske dediščine Nove Gorice).

(5) Področja sofinanciranja iz prejšnje točke tega člena se 
za posamezen javni razpis določijo z Letnim programom sofi-
nanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične 
kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica, ki ga sprejme 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica najkasneje ob drugi 
obravnavi proračuna Mestne občine Nova Gorica za posame-
zno leto. Sofinancira se lahko eno ali več področij.

(6) V primeru dvoletnega proračuna Mestne občine Nova 
Gorica se lahko sofinancira dvoletne kulturne projekte na po-
dročju nepremične kulturne dediščine iz točke 4 tega člena.

II. NAMEN IN CILJI JAVNIH RAZPISOV

4. člen
(1) Namen javnega razpisa Kulturni spomeniki je zagota-

vljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kultur-
ne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove 
in prezentacije kulturnih spomenikov na območju Občine.

(2) Namen javnega razpisa Stavbna dediščina je zagota-
vljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kultur-
ne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove 
in prezentacije enot nepremične kulturne dediščine na območju 
Občine, ki so v Registru opredeljene kot stavbna dediščina in 
nimajo statusa kulturnega spomenika.

(3) Namen javnega razpisa Območja naselbinske dedi-
ščine je zagotavljanje javnega interesa Občine na področju 
nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja 
projektov obnove nepremičnin znotraj območij naselbinske 
dediščine na območju Občine (brez območja naselbinske de-
diščine Nove Gorice).

(4) Namen javnega razpisa Območje naselbinske dedi-
ščine Nove Gorice je zagotavljanje javnega interesa Občine 
na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem 
sofinanciranja projektov obnove nepremičnin znotraj območja 
naselbinske dediščine mesta Nova Gorica.

5. člen
Cilji javnih razpisov so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih 

vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega 

komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj,
– izboljšanje urejenosti bivalnega okolja in dvig kakovosti 

bivanja na območju Občine.

III. PREDMET JAVNIH RAZPISOV  
IN VIŠINA SOFINANCIRANJA

6. člen
(1) Predmet javnega razpisa Kulturni spomeniki je sofi-

nanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne 
dediščine, in sicer:

– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških 
posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kultur-
novarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov;

– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-resta-
vratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih 
del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, 
september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih 
spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa 
Kulturni spomeniki naslednji kulturni spomeniki:

– kulturni spomeniki iz 5., 6., 7. in 8. člena Odloka o 
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo, 
N. Gorica, št. 8/85), ki se nahajajo na območju Občine;

– deli območij kulturnih spomenikov iz 3. in 4. člena Odlo-
ka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter narav-
nih znamenitosti na območju Občine Nova Gorica (Uradno gla-
silo, N. Gorica, št. 8/85), in sicer Tabor in podružnična Cerkev 
Marijinega vnebovzetja v Vitovljah, Marijino svetišče (bazilika) 
na Sveti Gori in Cerkev svetega Petra v Vitovljah, razglašene 
z istim odlokom, vse v obsegu in na način, kot je opredeljeno 
v Strokovnih osnovah za razglasitev nepremičnih kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici (december 1984); ter
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– kulturni spomeniki razglašeni z drugimi odloki (Cerkev 
svete Katarine – Preserje nad Branikom, razglašene z Odlokom 
o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni list RS, št. 61/13, 
Vila Rafut, razglašena z Odlokom o razglasitvi Rafutskega 
parka z vilo za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne 
objave, št. 21/03 in Uradni list RS, št. 52/04).

(3) Predmet javnega razpisa Kulturni spomeniki niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije 

ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških 

spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik, z 
izjemo zgoraj navedenih ter

– dediščina, razglašena za kulturni spomenik v času med 
objavo javnega razpisa in oddajo prijav.

7. člen
(1) Predmet javnega razpisa Stavbna dediščina je sofi-

nanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne 
dediščine v Občini, in sicer

– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških 
posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kultur-
novarstvenih sestavin enot stavbne dediščine;

– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-resta-
vratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih 
del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, 
september 2003, dopolnitev junij 2007) na enotah stavbne 
dediščine, ki so ustrezno gradbeno sanirane.

(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpi-
sa Stavbna dediščina enote nepremične kulturne dediščine 
evidentirane v Registru kot enote stavbne dediščine, ki se 
nahajajo na območju Občine.

(3) Predmet javnega razpisa Stavbna dediščina niso:
– enote nepremične kulturne dediščine, ki so v postopku 

denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kul-

turnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega odloka,
– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javne-

ga razpisa in oddajo prijav.

8. člen
(1) Predmet javnega razpisa Območja naselbinske dedi-

ščine je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepre-
mične kulturne dediščine v Občini, in sicer:

– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških 
posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kultur-
novarstvenih sestavin območij naselbinske dediščine, s posegi 
na ovojih stavb (na zunanjosti stavb), ki se nahajajo znotraj 
območij registrirane naselbinske dediščine;

– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-resta-
vratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih 
del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, 
september 2003, dopolnitev junij 2007) na zunanjosti nepre-
mičnin, ki se nahajajo znotraj območij registrirane naselbinske 
dediščine in so ustrezno gradbeno sanirane.

(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa 
Območja naselbinske dediščine nepremičnine, ki se nahajajo 
znotraj območij nepremične kulturne dediščine v Občini, v Re-
gistru evidentiranih kot naselbinska dediščina – brez območja 
naselbinske dediščine Nove Gorice.

(3) Predmet javnega razpisa Območja naselbinske de-
diščine niso:

– nepremične znotraj območij naselbinske dediščine, ki 
so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje 
lastništva,

– nepremične znotraj območja naselbinske dediščine 
Nove Gorice, ki so obravnavane v 9. členu tega odloka,

– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kul-
turnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega odloka,

– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javne-
ga razpisa in oddajo prijav.

9. člen
(1) Predmet javnega razpisa Območje naselbinske de-

diščine Nove Gorice je sofinanciranje kulturnih projektov na 
področju nepremične kulturne dediščine v Občini, in sicer:

– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških 
posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kultur-
novarstvenih sestavin območja naselbinske dediščine mesta 
Nova Gorica, s posegi na ovojih stavb (na zunanjosti stavb), ki 
se nahajajo znotraj območja registrirane naselbinske dediščine 
Nove Gorice;

– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-resta-
vratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih 
del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, 
september 2003, dopolnitev junij 2007) na zunanjosti nepre-
mičnin, ki se nahajajo znotraj območja naselbinske dediščine 
Nove Gorice in so ustrezno gradbeno sanirane.

(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa 
Območje naselbinske dediščine Nove Gorice zunanji deli ne-
premičnin, ki se nahajajo znotraj območja nepremične kulturne 
dediščine Nova Gorica – Mestno jedro (evidenčna številka 
dediščine, EŠD 487).

(3) Predmet javnega razpisa Območje naselbinske dedi-
ščine Nove Gorice niso:

– enote nepremične kulturne dediščine, ki so v postopku 
denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,

– nepremične znotraj območja naselbinske dediščine 
Nove Gorice, ki so obravnavane v 8. členu tega odloka,

– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kul-
turnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega odloka,

– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javne-
ga razpisa in oddajo prijav.

10. člen
(1) Višina sredstev za sofinanciranje se določi s prora-

čunom Občine. Sredstva za posamezno področje iz točke (4) 
3. člena tega odloka se določijo z Letnim programom sofinan-
ciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične 
kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica.

(2) Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje posa-
meznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od ene 
tretjine razpisanih sredstev.

(3) Sredstva morajo biti porabljena v obdobju, kot ga do-
loča javni razpis in v skladu z dinamiko, določeno v pogodbi o 
sofinanciranju projekta, in v plačilnih rokih, kot jih določa veljav-
ni predpis, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.

IV. UPRAVIČENI STROŠKI

11. člen
(1) V sofinanciranje so vključeni samo upravičeni stroški, 

opredeljeni s tem odlokom po posameznih sklopih.
(2) Lastno delo ne spada med upravičene stroške.
(3) Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni za 

njegovo izvedbo in so v skladu s cilji razpisa,
– gre za dela, ki so bila predmet ocenjevanja in so bila 

potrjena s strani odgovornega konservatorja Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije,

– so skladni z gradbenim dovoljenjem, kadar je to potreb-
no, skladni s projektom za izvedbo del in s popisom del,

– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za bla-
go, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene,

– so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja,

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti in
– temeljijo na knjigovodskih in drugih listinah.
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(4) Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen stro-
šek, razen če je prijavitelj projekta hkrati izvajalec predlaganih 
posegov/del in je davčni zavezanec.

(5) Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upo-
števala izključno kopije računov s potrdili o plačilu, ne bo pa 
upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki 
ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del.

(6) Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že 
povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru 
ugotovitve dvojnega financiranja bo Občina prekinila izplače-
vanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v 
višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

(7) Neupravičeni stroški kulturnega projekta vedno pred-
stavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.

12. člen
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Kulturni spo-

meniki za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in 
investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih 
lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstve-
nimi pogoji, ki so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadalje-
vanju: ZVKDS), in sicer:

– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohra-

njanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Kulturni spome-

niki za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restra-
vratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena 
tega odloka.

(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Kulturni 
spomeniki ne sodijo:

– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovar-
stvenih lastnosti kulturnega spomenika,

– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju 
kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoin-
stalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski 
sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),

– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.

13. člen
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Stavbna dediščina 

za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-
-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na 
evidentiranih enotah stavbne dediščine, skladnih s kulturnovar-
stvenimi pogoji, ki so potrjeni s strani ZVKDS, in sicer:

– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohra-

njanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Stavbna dedi-

ščina za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restra-
vratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 6. člena 
tega odloka.

(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Stavbna 
dediščina ne sodijo:

– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovar-
stvenih lastnosti enote stavbne dediščine,

– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju 
kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine (npr. elek-
tro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, 
klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno),

– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.

14. člen
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območja na-

selbinske dediščine za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških 
posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kul-
turnovarstvenih lastnosti in urejenosti evidentiranih območij 
naselbinske dediščine, in sicer z izvajanjem del na ovojih stavb 
(zunanjost stavb) znotraj teh območij, skladnih s kulturnovar-
stvenimi pogoji, in potrjenih s strani ZVKDS, in sicer:

– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije zunanjega stavbnega pohištva (okna, 

zunanja vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov na zu-

nanjosti stavb,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohra-

njanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območja nasel-

binske dediščine za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservator-
sko-restravratorskih posegov po katalogu iz prvega odstavka 
6. člena tega odloka na ovoju stavb (na zunanjosti stavb).

(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Območja 
naselbinske dediščine ne sodijo:

– dela v notranjosti nepremičnin znotraj območij nasel-
binske dediščine;

– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovar-
stvenih lastnosti območja naselbinske dediščine;

– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju 
kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine 
(npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogreval-
ni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor 
in podobno),

– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.

15. člen
(1) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območje nasel-

binske dediščine Nove Gorice za Sklop 1 so stroški gradbeno- 
obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohra-
njanje kulturnovarstvenih lastnosti in urejenosti evidentiranih 
območij naselbinske dediščine, in sicer z izvajanjem del na 
ovojih stavb (zunanjost stavb) znotraj območja naselbinske 
dediščine Nove Gorice, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, 
in potrjenih s strani ZVKDS, in sicer:

– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije zunanjih ometov in drugih tipov fasad,
– stroški sanacije zunanjega stavbnega pohištva (okna, 

zunanja vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov na zu-

nanjosti stavb,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohra-

njanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
(2) Upravičeni stroški na javnem razpisu Območje nasel-

binske dediščine Nove Gorice za Sklop 2 so stroški za izvedbo 
konservatorsko-restravratorskih posegov po katalogu iz prvega 
odstavka 6. člena tega odloka na ovoju stavb (na zunanjosti 
stavb).

(3) Med upravičene stroške na javnem razpisu Območje 
naselbinske dediščine Nove Gorice ne sodijo:

– dela v notranjosti nepremičnin znotraj območja nasel-
binske dediščine Nove Gorice;
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– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovar-
stvenih lastnosti območja naselbinske dediščine;

– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju 
kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine 
(npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogreval-
ni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor 
in podobno),

– arheološke raziskave,
– izdelava projektne dokumentacije.

V. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU/
JAVNIH RAZPISIH

16. člen
(1) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Kulturni 

spomeniki za Sklop 1:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni po-

segi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o raz-
glasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju 
Občine. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kul-
turnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega 
spomenika.

2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le 
lastnik ali solastniki kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sred-
stva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov za izvedbo 
projekta.

4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posame-
znega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine 
vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu 
razpisa.

5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstruk-
cijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena 
sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslo-
va razpisa na katerega se prijavlja in, ki so omejena z vredno-
stjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj 
v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen 
oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti 
prijavitelj iz lastnih virov.

6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je ob-
javljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen 
in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim 
razpisom.

7. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno mnenje-soglasje ZVKDS.

8. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako dolo-
čajo kulturnovarstveni pogoji.

9. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to 
potrebno po zakonu, ki ureja graditev objektov.

10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega 
spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere 
je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki 
bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od 
dveh mesecev).

11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene 
stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihov vpliv na 
ogroženost kulturnega spomenika.

12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna 
izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

13. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki skice z 
osnovnimi dimenzijami ali projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.

14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravi-
čenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem 

spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše 
oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del 
in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.

15. Prijavitelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi 
poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varo-
vanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokov-
nega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni 
zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične doku-
mentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.

(2) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Kulturni 
spomeniki za Sklop 2:

1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni po-
segi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o raz-
glasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju 
Občine. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kul-
turnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega 
spomenika.

2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le 
lastnik ali solastniki kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v 
višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.

4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posame-
znega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine 
vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu 
razpisa.

5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstruk-
cijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovlje-
na sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz 
naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so ome-
jena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki 
jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo 
pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora 
zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.

6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je ob-
javljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen 
in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim 
razpisom.

7. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservator-
sko-restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 
6. člena tega odloka, ki so predvideni na razglašenih kulturnih 
spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

8. Prijavitelj mora za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovar-
stveno mnenje-soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih pogojev ni 
potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja 
varovanje kulturne dediščine.

9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravi-
čenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem 
spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme 
izdelati ZVKDS.

10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega 
spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere 
je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki 
bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od 
dveh mesecev).

11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna 
izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

(3) Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj na-
vedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na 
javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa 
oziroma v razpisni dokumentaciji.

17. člen
(1) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Stavbna 

dediščine za Sklop 1:
1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni po-

segi, mora biti evidentirana v Registru kulturne dediščine Mini-
strstva za kulturo z lastno evidenčno številko dediščine (EŠD) 
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kot stavbna dediščina. Predmet sofinanciranja so izključno tiste 
lastnosti enote kulturne dediščine zaradi katerih je bila enota 
vpisana v Register.

2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko 
le lastnik ali solastniki enote stavbne dediščine z ustreznimi 
dokazili.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sred-
stva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih 
posegov.

4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posame-
znega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine 
vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu 
razpisa.

5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstruk-
cijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena 
sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslo-
va razpisa, na katerega se projekt pripravlja in, ki so omejena 
z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih 
prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo 
pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora 
zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.

6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je ob-
javljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen 
in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim 
razpisom.

7. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavb-
ne dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in 
kulturnovarstveno mnenje – soglasje ZVKDS.

8. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne 
dediščine pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določa-
jo kulturnovarstveni pogoji.

9. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne 
dediščine pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to po-
trebno po zakonu, ki ureja graditev objektov.

10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje enote stavb-
ne dediščine s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je 
razvidno fizično stanje varovanih elementov, ki bodo predmet 
sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mese-
cev).

11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene 
stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihov vpliv na 
ogroženost enote stavbne dediščine.

12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna 
izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

13. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavb-
ne dediščine priložiti grafične priloge, izdelane v obliki skice z 
osnovnimi dimenzijami ali projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.

14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upraviče-
nih stroškov projekta. Za predlagane posege na enoti stavbne 
dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše 
oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del 
in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.

15. Prijavitelj v primeru, da enoti stavbne dediščine za-
radi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba 
varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od stro-
kovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni 
zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične doku-
mentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.

(2) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Stavbna 
dediščine za Sklop 2:

1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni po-
segi, mora biti evidentirana v Registru kulturne dediščine Mini-
strstva za kulturo z lastno evidenčno številko dediščine (EŠD) 
kot stavbna dediščina. Predmet sofinanciranja so izključno tiste 
lastnosti enote kulturne dediščine zaradi katerih je bila enota 
vpisana v Register.

2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko 
le lastnik ali solastniki enote stavbne dediščine z ustreznimi 
dokazili.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v 
višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.

4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posame-
znega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine 
vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu 
razpisa.

5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstruk-
cijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena 
sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz na-
slova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena 
z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih 
prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo 
pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora 
zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.

6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je ob-
javljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen 
in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim 
razpisom.

7. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne 
dediščine pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko- 
restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 6. člena 
tega odloka, ki so predvideni na enotah stavbne dediščine, ki 
so ustrezno gradbeno sanirane.

8. Prijavitelj mora za predlagane posege na enoti stavbne 
dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kul-
turnovarstveno mnenje – soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih 
pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zako-
nu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.

9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upraviče-
nih stroškov projekta. Za predlagane posege na enoti stavbne 
dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme 
izdelati ZVKDS.

10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje enote stavb-
ne dediščine s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere 
je razvidno fizično stanje varovanih elementov enote stavbne 
dediščine, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo 
biti starejši od dveh mesecev).

11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna 
izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

(3) Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj na-
vedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na 
javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa 
oziroma v razpisni dokumentaciji.

18. člen
(1) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Območja na-

selbinske dediščine in na javnem razpisu Območje naselbinske 
dediščine Nove Gorice za Sklop 1:

1. Stavba, na kateri bodo izvedeni posegi, se mora na-
hajati znotraj območja naselbinske dediščine evidentiranega v 
Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z evidenčno 
številko dediščine (EŠD) kot naselbinska dediščina. V primeru 
razpisa za stavbe znotraj območja naselbinske dediščine Nove 
Gorice mora biti stavba locirana znotraj tega območja.

2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le 
lastnik ali solastniki stavbe znotraj območja naselbinske dedi-
ščine z ustreznimi dokazili.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sred-
stva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih 
posegov.

4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posame-
znega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine 
vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu 
razpisa.

5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstruk-
cijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovlje-
na sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz 
naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so ome-
jena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki 
jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo 
pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora 
zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
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6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je ob-
javljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen 
in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim 
razpisom.

7. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zu-
nanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pred-
hodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
mnenje – soglasje ZVKDS.

8. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zuna-
njosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti 
potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni 
pogoji.

9. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zuna-
njosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti 
veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po zakonu, ki 
ureja graditev objektov.

10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje ovoja (zuna-
njosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine s pomočjo 
fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje 
stavbe kot celote in delov ovoja (zunanjosti) stavbe, ki bodo 
predmet sofinanciranja. Posnetki ne smejo biti starejši od dveh 
mesecev.

11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene 
stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb stavbe ter njihov vpliv 
na ogroženost elementov na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj 
območja naselbinske dediščine. Iz mnenja mora biti razvidno, 
da so ostali deli stavbe, ki niso predmet sofinanciranja, v dovolj 
dobrem gradbenem stanju, da ne ogrožajo smiselnosti posegov 
na v razpisu obravnavanem delu (primer: za sofinanciranje 
obnove fasade je predpogoj urejena streha in stabilni zidovi, 
da je preprečeno takojšnje propadanje novo urejene fasade kot 
posledice neurejenosti drugih stavbnih delov).

12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna 
izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

13. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zu-
nanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine priložiti 
grafične priloge, izdelane v obliki skice z osnovnimi dimenzijami 
ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po Zakonu o 
graditvi objektov.

14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravi-
čenih stroškov projekta. Za predlagane posege na ovoju (zu-
nanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine mora 
pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim 
soglaša odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne 
sme izdelati ZVKDS.

15. Prijavitelj v primeru, da stavbi znotraj območja na-
selbinske dediščine zaradi poškodb in/ali porušitve elementov 
stavbnega ovoja (strehe, delov fasade, stavbnega pohištva 
itd.) grozi izguba vrednot, ki soustvarjajo kvalitete območja na-
selbinske dediščine, pridobi statično poročilo, potrjeno od stro-
kovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni 
zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične doku-
mentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.

(2) Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Območja na-
selbinske dediščine in na javnem razpisu Območje naselbinske 
dediščine Nove Gorice za Sklop 2:

1. Stavba, na kateri bodo izvedeni posegi, mora se na-
hajati znotraj območja naselbinske dediščine evidentiranega v 
Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z lastno evi-
denčno številko dediščine (EŠD) kot naselbinska dediščina. V 
primeru razpisa za stavbe znotraj območja naselbinske dedišči-
ne Nove Gorice mora biti stavba locirana znotraj tega območja.

2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le 
lastnik ali solastniki stavbe znotraj območja naselbinske dedi-
ščine z ustreznimi dokazili.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v 
višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.

4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posame-
znega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti 
upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine 
vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu 
razpisa.

5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstruk-
cijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena 
sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz na-
slova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena 
z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih 
prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo 
pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora 
zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.

6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je ob-
javljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija 
traja več let. Točen rok v katerem mora biti projekt zaključen 
in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim 
razpisom.

7. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zuna-
njosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti 
potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske po-
sege po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki 
so predvideni na stavbah, ki so ustrezno gradbeno sanirane.

8. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zu-
nanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pred-
hodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno 
mnenje – soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih pogojev ni po-
trebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja 
varovanje kulturne dediščine.

9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravi-
čenih stroškov projekta. Za predlagane posege na ovoju (zu-
nanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine mora 
pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati ZVKDS.

10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje stavbe s po-
močjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično 
stanje ovoja (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske 
dediščine, ki bo predmet sofinanciranja. Posnetki ne smejo biti 
starejši od dveh mesecev.

11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna 
izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

(3) Dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje zgoraj na-
vedenih pogojev in predstavljajo obvezne priloge ob prijavi na 
javni razpis, se natančno definirajo v besedilu javnega razpisa 
oziroma v razpisni dokumentaciji.

VI. KRITERIJI ZA IZBOR PROJEKTOV,  
KI IZPOLNJUJEJO POGOJE

19. člen
(1) Vloge prejete na javni razpis Kulturni spomeniki se 

bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali 

drugih zunanjih vplivov:
– Spomenik ni ogrožen (0 točk);
– ogroženost spomenika je majhna, tj. predmet prijave 

ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave (1 toč-
ka);

– ogroženost spomenika je srednja, tj. predmet prijave 
ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti pred-
meta prijave (5 točk);

– ogroženost spomenika je velika, tj. predmetu prijave 
zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba 
spomeniških/varovanih lastnosti (10 točk).

Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih 
materialov, tehnologij, znanj in veščin:

– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem doga-

janju in za popularizacijo spomenika:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk);
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Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja 
projekta:

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 
30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 
nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);

– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 
nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);

– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 
75 % (4 točke).

(2) Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinan-
cira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.

(3) Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 
1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. 
Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota 
povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, 
in ocene pristojnega organa.

(4) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov 
doseže enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede 
na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofi-
nanciranja na naslednji način:

– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinan-

cira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se 

opravi žreb.

20. člen
(1) Vloge prejete na javni razpis Stavbna dediščina se 

bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost enote dediščine zaradi človekovih 

ali drugih zunanjih vplivov:
– enota dediščine ni ogrožena (0 točk);
– ogroženost enote dediščine je majhna, tj. predmet pri-

jave ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave 
(1 točka);

– ogroženost enote dediščine je srednja, tj. predmet pri-
jave ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti 
predmeta prijave (5 točk);

– ogroženost enote dediščine je velika, tj. predmetu pri-
jave zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi 
izguba spomeniških/varovanih lastnosti (10 točk).

Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih 
materialov, tehnologij, znanj in veščin:

– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem doga-

janju in za popularizacijo spomenika:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk);
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja 

projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 

30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 

nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 

nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 

75 % (4 točke).
(2) Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinan-

cira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
(3) Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 

1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. 
Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota 
povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, 
in ocene pristojnega organa.

(4) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov 
dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje gle-

de na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto 
sofinanciranja na naslednji način:

– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinan-

cira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se 

opravi žreb.

21. člen
(1) Vloge prejete na javni razpis Območja naselbinske 

dediščine in javni razpis Območje naselbinske dediščine Nove 
Gorice se bodo strokovno presojale in ocenjevale po naslednjih 
kriterijih:

Kriterij 1: ogroženost zunanjih delov nepremičnine zaradi 
človekovih ali drugih zunanjih vplivov in vpliv na ohranjanje 
spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dedišči-
ne kot celote:

– zunanji deli nepremičnine niso ogroženi in/ali ne vplivajo 
na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja nasel-
binske dediščine kot celote (0 točk);

– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je majhna, 
tj. predmet prijave ima manjše poškodbe oziroma nepravilnosti, 
ki ne ogrožajo predmeta prijave in/ali malo vplivajo na ohra-
njanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske 
dediščine kot celote (1 točka);

– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je srednja, 
tj. predmet prijave ima poškodbe oziroma nepravilnosti, ki 
ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave in/ali 
s katerimi predmet prijave srednje vpliva na varovane lastnosti 
območja nepremične dediščine kot celote (3 točke);

– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je velika, 
tj. predmetu prijave zaradi poškodb, nevarnosti uničenja, poru-
šitve ali drugih nepravilnosti grozi izguba spomeniških/varova-
nih lastnosti in/ali močno vpliva na varovane lastnosti območja 
nepremične dediščine kot celote (5 točk).

Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih 
materialov, tehnologij, znanj in veščin:

– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem doga-

janju, za popularizacijo območja naselbinske dediščine ter ure-
jenost in privlačnost območja naselbinske dediščine kot celote:

– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (5 točke);
– projekt je zelo pomemben (10 točk);
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja 

projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 

30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 

nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini 

nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 

75 % (4 točke).
(2) Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinan-

cira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
(3) Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 

1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. 
Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota 
povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, 
in ocene pristojnega organa.

(4) V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov 
dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje gle-
de na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto 
sofinanciranja na naslednji način:

– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinan-

cira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se 

opravi žreb.
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VII. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

22. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov se do-

deljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se ga izvede v skladu 
z določbami tega odloka.

(2) Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro kul-
turnih projektov, s katerim določi vrsto postopka, datum objave 
in besedilo javnega razpisa.

(3) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine. Obve-
stilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih medijih.

(4) Javni razpisi so lahko objavljeni ločeno za posamezne 
skupine enot nepremične kulturne dediščine, kot so oprede-
ljene v 3. členu tega odloka (javni razpis Kulturni spomeniki, 
javni razpis Stavbna dediščina, javni razpis Območja naselbin-
ske dediščine in javni razpis Območje naselbinske dediščine 
Nove Gorice) ali pa so objavljeni kot enoten javni razpis z več 
sklopi, za katere veljajo previla in kriteriji kot je opredeljeno s 
tem odlokom.

(5) Župan lahko do izdaje odločbe iz 36. člena tega odloka 
ustavi postopek javnega razpisa na način, da sprejme sklep o 
ustavitvi postopka. Sklep mora biti objavljen na način, kot je bil 
objavljen javni razpis. Odločitev je treba sporočiti strankam, ki 
so podale vlogo na javni razpis. Vloga, prispela na javni razpis, 
se na zahtevo strankam vrne.

23. člen
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih 

projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so 
na razpolago, tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire 
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,

– področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega 
razpisa,

– namen javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen 

kulturni projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran in dode-

ljena sredstva porabljena,
– razpisni rok,
– navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v 

zvezi z javnim razpisom,
– vsebina vlog in način pošiljanja,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je prijaviteljem 

na razpolago,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa.

24. člen
(1) Razpisna dokumentacija obsega najmanj:
– besedilo javnega razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje prijave,
– prijavni obrazec – Sklop 1,
– prijavni obrazec – Sklop 2,
– vzorec pogodbe,
– za Sklop 2 tudi katalog iz prvega odstavka 6. člena 

tega odloka.
(2) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni 

deli razpisne dokumentacije, ki ne smejo biti v nasprotju s tem 
odlokom.

25. člen
Javni razpis mora trajati najmanj en mesec.

26. člen
(1) Vloga na javni razpis mora biti izpolnjena na prijavnem 

obrazcu iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse 
zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v 
javnem razpisu.

(2) Prijavitelj lahko za posamezen javni razpis predloži 
največ po eno vlogo na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2.

(3) Če prijavitelj na razpis predloži več vlog, kot jih do-
loča prvi odstavek tega člena, ga pristojni organ nemudoma 
pozove, da izbere vlogo, za katero želi, da se obravnava. Če 
v roku, ki ga je pristojni organ določil, in ki se mora izteči pred 
odpiranjem, tega ne stori, se upošteva zadnja pravočasno 
oddana vloga.

27. člen
(1) Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do 

poteka razpisnega roka.
(2) Prijavitelj do poteka razpisnega roka nima pravice 

vpogleda v vloge drugih prijaviteljev na istem javnem razpisu.

28. člen
Vlogo na javni razpis in dopolnitve vloge na javni razpis 

mora prijavitelj vložiti v skladu z javnim razpisom.

29. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi organ Občine, 

pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni or-
gan).

(2) Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev 
izvajata dve komisiji: komisija za odpiranje vlog in strokovna 
komisija za oceno kulturnih projektov (v nadaljevanju: strokov-
na komisija).

30. člen
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se 

izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa na spletni strani Ob-

čine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za 

odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– oceni vloge na osnovi Kriterija 4 ter pripravi seznam 

končnega števila točk z upoštevanjem ocen komisije glede na 
Kriterije 1, 2 in 3,

– piše zapisnike sej komisije za odpiranje in zapisnike sej 
strokovne komisije,

– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani 
Občine,

– izdaja upravne akte.

31. člen
(1) Župan imenuje izmed zaposlenih na občini tričlansko 

komisijo za odpiranje vlog v postopku izbire kulturnih projektov.
(2) Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog 

hkrati odpre vse vloge, ki so pravočasno prispele na javni 
razpis. Odpiranje se izvede v roku, ki je predviden v javnem 
razpisu.

(3) Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki 
kandidira na razpisu.

(4) Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi:
– ali je pravočasna,
– ali je popolna,
– ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu 

določene pogoje (upravičena oseba).
(5) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je 

prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa oziroma 
je do tega roka oddana s priporočeno pošiljko.

(6) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, 
ki jih določa besedilo javnega razpisa. Za popolno vlogo se 
šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v 
petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.

(7) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnju-
je pogoje, določene v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje 
pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih obrazcev in dokazil, 
navedenih v razpisni dokumentaciji ter vloge prijavitelja.
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(8) Če obstaja dilema glede izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje na javnem razpisu, pristojni organ pridobi potrebne 
informacije in dokazila ter jih predloži komisiji za odpiranje vlog.

(9) V kolikor je za ugotovitev izpolnjevanja pogojev po-
treben odgovor na strokovno vprašanje, komisija za odpiranje 
vlog za mnenje zaprosi strokovno komisijo.

(10) O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki mora vsebovati 
najmanj:

– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog,
– kraj odpiranja,
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije,
– imena navzočih oseb, ki kandidirajo na javnem razpisu, 

oziroma njihovih predstavnikov,
– seznam prispelih vlog z nazivom oziroma imenom prija-

vitelja ter naslovom kulturnega projekta,
– ugotovitev, ali je posamezna vloga pravočasna, ali je 

popolna in ali jo je podala upravičena oseba,
– sklepe komisije.
(11) Zapisnik podpiše predsednik komisije.
(12) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika, da je pravočasna 

vloga upravičene osebe nepopolna, pristojni organ pozove 
prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k 
dopolnitvi. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve 
vlog niso možne. Po izteku roka za dopolnitev, komisija za 
odpiranje vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam formalno 
nepopolnih vlog z navedbo naziva oziroma imena prijavitelja 
ter naslovom kulturnega projekta in ugotovitve, ali so formalno 
nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene in ga pre-
dloži pristojnemu organu.

(13) Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.

32. člen
(1) Vlogo, ki ni pravočasna ali ni popolna ali je ni vložila 

upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je v 

petnajstih dneh od vročitve možna pritožba na župana občine.

33. člen
Za ostale vloge (v nadaljnjem besedilu: ustrezne vloge) 

komisija za odpiranje vlog pripravi skupno poročilo, ki vsebuje 
naziv oziroma ime prijavitelja ter naslov kulturnega projekta.

34. člen
(1) Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge in 

skupno poročilo strokovni komisiji.
(2) Strokovno presojo in ocenjevanje ustreznih vlog izve-

de tričlanska strokovna komisija, ki jo izmed strokovnjakov s 
področja nepremične kulturne dediščine imenuje župan. Man-
dat strokovne komisije je vezan na mandat župana. Župan 
lahko člane komisije razreši pred potekom mandata in imenuje 
nove. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki skli-
cuje in vodi seje komisije. Seje komisije niso javne. Za projekt 
se šteje, da je ocenjen, ko ga ocenijo vsi trije člani komisije. 
Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s 
prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe 
veljavnih predpisov.

(3) Strokovna komisija oceni ustrezne vloge pri razpisu 
na osnovi Kriterija 1, 2 in 3 ter ocene posreduje pristojnemu 
organu. Pristojni organ izdela skupni seštevek točk, ki jih je 
posamezen projekt prejel na osnovi vseh štirih kriterijev ter se-
znam posreduje strokovni komisiji. Strokovna komisija projekte 
razvrsti od najvišjega do najnižjega glede na skupno število 
točk ter seznam posreduje pristojnemu organu.

(4) Sofinancira se projekte, ki dosežejo višje število točk, 
in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, 
ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V 
primeru, da preostanek razpisanih sredstev ne zadostuje za 
kritje upravičenih stroškov posameznega projekta, se ta projekt 
preskoči in se ga ne sofinancira; sofinancira pa se naslednji 
projekt z najvišjim številom točk in za katerega je na razpolago 

dovolj sredstev. Če sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega 
deleža upravičenih stroškov za zadnji projekt, ki bi se uvrstil v 
sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev 
nerazporejen.

(5) Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi pov-
zročile odprto finančno konstrukcijo projekta, se vloga kot ne-
ustrezna zavrne.

(6) Financira se tolikšno število projektov kolikor je razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

35. člen
O razvrstitvi pripravi strokovna komisija poročilo, v kate-

rem morajo biti navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih projek-
tov in predlog, kateri kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih 
ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se 
glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Predlog 
lahko vsebuje tudi po prednostnem redu rezervno listo projek-
tov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v 
primeru sprostitve sredstev.

36. člen
Na podlagi predloga strokovne komisije pristojni organ 

izda odločbe o dodelitvi sredstev in jih vroči posameznemu 
prijavitelju.

37. člen
(1) Zoper odločbo ima prijavitelj pravico do pritožbe v roku 

15 dni od dneva vročitve odločbe. V pritožbi je potrebno natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožbeni 
razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.

(2) Po dokončnosti odločb se rezultati javnega razpisa 
objavijo na spletni strani Občine.

38. člen
(1) Pristojni organ prejemnika sredstev ob vročitvi odločbe 

o dodelitvi sredstev pozove k podpisu pogodbe.
(2) Če se prejemnik sredstev, v roku petnajstih dni od 

prejema poziva, nanj ne odzove in niti ne vloži pritožbe zoper 
odločbo, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev. V 
primeru, da se prijavitelj v roku ne odzove na poziv in pogod-
be ne podpiše, pristojni organ s sklepom postopek ustavi in 
odpravi odločbo.

(3) S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja med 
prijaviteljem in Občino. Pogodba mora vsebovati najmanj:

– podatke Občine in prejemnika sredstev,
– naziv kulturnega projekta, za katerega se sredstva 

dodeljujejo,
– višino dodeljenih sredstev,
– navedbo namena in ciljev, ki sestavljajo javni interes in 

ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresni-
čitve namena pogodbe,

– navedbo kriterijev, po katerih se bo spremljalo njihovo 
uresničevanje,

– rok, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev Občine,
– rok za porabo sredstev,
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot 

dokazilo, da je upravičen do izplačila sredstev,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– skrbnike pogodbe obeh pogodbenih strank,
– razloge za razvezo pogodbe,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
(4) Občina si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva 

proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih projektov na 
področju nepremične kulturne dediščine v času veljavnosti 
pogodbe o sofinanciranju projekta manjša do takšne mere, da 
izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta 
ni več mogoča,
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– da odstopi od pogodbe, če prijavitelj prekorači rok za 
dokončanje projekta; v tem primeru mora prijavitelj odobrenega 
projekta vrniti prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi od dneva prejema do končnega poplačila.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL IN NADZOR  
NAD PORABO SREDSTEV

39. člen
V skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, 

izvajanje pogodbeno dogovorjenih del nadzoruje odgovorni 
konservator ZVKDS, ki ga mora izvajalec projekta o začetku 
nameravanih del obvestiti najmanj en teden pred pričetkom del.

40. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev 

opravlja pristojni organ.
(2) Pristojni organ lahko določi nadzornika del, ki vrši 

strokovni in finančni nadzor nad izvedenimi deli.

41. člen
(1) Prejemniki morajo najkasneje v roku, ki je določen v 

pogodbi, Občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih 

projektih, za katere so jim bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov s 

potrdili o plačilu), potrjena s strani odgovornega konservatorja.
(2) Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sred-

stev v celotni višini prijavljenega projekta.
(3) Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja v 

kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira prijavljenega 
projekta.

42. člen
(1) Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogod-

be o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih 
obveznosti (še posebej glede roka izvedbe) takoj, ko je zanje 
izvedel.

(2) Po proučitvi primera lahko pristojni organ odobri plačilo 
za že izvedena dela tudi v primeru, ko projekt ni realiziran v 
celoti in nakaže sredstva do višine, ki jih prejemnik dokaže z 
verodostojnimi listinami (fotokopije plačanih računov, virmanov, 
položnic), vendar pod pogojem da gre za zaključeno celoto del 
ter da prijavitelj projekta z verodostojnimi listinami (fotokopije 
plačanih računov, virmanov, položnic) najprej dokaže porabo 
lastnih sredstev, ki jih je navedel ob prijavi. Ali se določena dela 
smatrajo za zaključeno celoto se vrednoti glede na v prijavi 
predvidene faze projekta ter glede na to, koliko opravljena dela 
ustrezajo ciljem javnega razpisa in ciljem določenim v 5. členu 
tega odloka.

(3) Občina lahko upoštevanju vseh okoliščin posamezne-
ga primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali 
pa odstopi od pogodbe.

(4) Prejemnik sredstev je na zahtevo Občine dolžan pre-
dložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izva-
janje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti 
nadzor.

IX. VRAČILO SREDSTEV

43. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski prora-

čun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa ali dokazovanja iz-

vedbe del ter upravičenosti stroškov navajal lažne podatke, na 
podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,

– v kolikor projekt ni bil izveden v skladu s konservatorski-
mi smernicami, kulturnovarstvenim mnenjem oziroma soglas-

jem ter, v primeru prijave na Sklop 2, tudi v skladu s katalogom 
iz prvega odstavka 6. člena,

– v drugih primerih, določenih v pogodbi.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 

sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kul-
turne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 24/14, 50/17 in 81/19).

(2) Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na 
področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2022 se izvede v skladu z določili Odloka o 
sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kul-
turne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 24/14, 50/17 in 81/19).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2013-24
Nova Gorica, dne 21. julija 2022

Župan
Mestne občine Nova Gorica 

dr. Klemen Miklavič

PREBOLD

2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospo-
darskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – OR-
ZGJS40), 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, 80/20 – ZIUOOPE), 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, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – 
ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 – ZVO-2), 3., 17., 26., 192. in 
202. člena 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 in 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, 206/21 – ZDUPŠOP), 7. člena 
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17), 
7. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan – Uradne objave, 
št. 4/16), 6. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, 
št. 120/06, 51/10 in 60/15), 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 20. člena Statuta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) so občinski sveti 
občin Braslovče, dne 8. junija 2022, Polzela, dne 25. julija 
2022, Prebold, dne 30. junija 2022, Tabor, dne 13. junija 2022, 
Vransko, dne 14. junija 2022 in Žalec, dne 22. junija 2022, kot 
ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 
(v nadaljevanju: JKP Žalec, d. o. o.) sprejeli
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O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi  

s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslov-

če, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, 
št. 45/20) se spremeni 40. člen, tako da se glasi:

40. člen
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov)

(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod 
ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v last 
občine na podlagi podanega soglasja lastnikov.

(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka 
tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo 
zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode;

– vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti dokumen-
tacijo (projekt izvedenih del – če je izdelan, elaborat geodet-
skega posnetka – če je izdelan, načrt vodovodnega omrežja, 
evidenco priključkov uporabnikov, vodno dovoljenje, strokovne 
podlage za pripravo akta o zavarovanju vodnih teles vodnih 
virov);

– cenitev vodovodnega omrežja;
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski 

pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o pomanj-
kljivostih na vodovodnem omrežju;

– sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine mora 
biti potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno omrežje, 
da bo v planiranem roku vodovodno omrežje skladno s tem 
odlokom in tehničnim pravilnikom. Sprejeti je potrebno tudi 
plan pridobitve služnostnih pogodb za vzdrževanje vodovoda;

– lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno omrež-
je, morajo v roku šestih mesecev od prevzema vodovodnega 
omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti vgradnjo vodome-
ra v zunanjem vodomernem jašku in cestnega ventila;

– izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus 
hišnega vodovodnega priključka;

– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni 
skladno s tehničnim pravilnikom;

– urejena mora biti stvarna pravica na zemljiščih, na kate-
rih so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega omrežja.

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

listu Republike Slovenije in glasilih občin.

Št. 007-2/2022
Braslovče, dne 8. junija 2022

Župan
Občine Braslovče

mag. Tomaž Žohar

Št. 3541-0015/2022
Polzela, dne 25. julija 2022

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik

Št. 3541-0012/2022
Prebold, dne 30. junija 2022

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Št. 007-0001/2022
Tabor, dne 13. junija 2022

Župan
Občine Tabor

Marko Semprimožnik

Št. 007-01/2022
Vransko, dne 14. junija 2022

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik

Št. 007-0020/2022
Žalec, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

RADEČE

2637. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev kartografskega dela Občinskega 
prostorskega načrta Občine Radeče

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 13. in 39. člena Statuta Občine 
Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) je župan Občine Radeče 
dne 27. 12. 2021 sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

kartografskega dela Občinskega prostorskega 
načrta Občine Radeče

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
občinskega prostorskega načrta Občine Radeče (v nadaljeva-
nju: SD OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Radeče (Uradni list RS, št. 99/11, 7/15) (v na-
daljevanju: OPN).

V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebi-
ne kartografskega dela prostorskega akta in njegovih prilog. SD 
OPN se pripravijo na podlagi določil in usmeritev iz strateškega 
dela veljavnega OPN, prejete pobude ter splošnih smernic 
nosilcev urejanja prostora.

SD OPN obsegajo:
– spremembe namenske rabe prostora na podlagi prejete 

pobude.

2. člen
(ID številka)

SD OPN 2 se v Prostorskem informacijskem sistemu 
vodijo pod identifikacijsko število 2759.

3. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN)

S korekcijo namenske rabe se investitorju omogoči na-
daljnji razvoj proizvodnje električne energije.

4. člen
(območje obdelave in vrsta postopka)

SD OPN zajemajo območje energetskega objekta HE 
Vrhovo in spremljajoče infrastrukture (nasipe).
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Postopek se vodi na podlagi Zakona o interventnih ukre-
pih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 ozi-
roma PKP6 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 
– ZIUPGT) in Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni 
list RS, št. 61/17).

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Potrebne dodatne analize, strokovne podlage ter obrazlo-
žitve in utemeljitve, bodo izdelane v skladu z določili veljavne 
prostorske zakonodaje, prejetimi razvojnimi potrebami nosilcev 
urejanja prostora in drugih oseb ter pridobljenimi splošnimi 
smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.

6. člen
(roki za pripravo)

FAZA ROK
izdelava pobude in izhodišč  
za SD OPN

november 2021

sodelovanje javnosti  
pri oblikovanju izhodišč 

december 2021

dodelitev identifikacijske 
številke prostorskega akta  
in sprejem sklepa o začetku 
priprave prostorskega akta

december 2021

pridobitev odločbe  
o potrebnosti izdelave CPVO

zakonski rok za izdajo 
smernic in mnenj NUP  
je 30 dni po objavi gradiv 
zakonski rok za izdajo 
odločbe MOP je 21 dni od 
prejema mnenj NUP

analiza smernic, izdelava 
potrebnih strokovnih podlag  
in izdelava osnutka SD OPN 

30 dni od prejema mnenja  
o potrebnosti izdelave 
CPVO

pridobitev prvih mnenj  
na osnutek SD OPN

zakonski rok za izdajo 
mnenj je 30 dni po objavi 
gradiv

izdelava dopolnjenega osnutka 
za javno razgrnitev

30 dni od pridobitve vseh 
prvih mnenj NUP

obveščanje javnosti, javna 
razgrnitev in javna obravnava

javna razgrnitev traja 30 dni, 
v tem času se izvede javna 
obravnava

izdelava stališč do pripomb  
in predlogov z javne razgrnitve 
in javne obravnave

20 dni od prejema vseh 
pripomb

izdelava predloga SD OPN 30 dni od potrditve stališč  
do pripomb in predlogov

pridobitev drugih mnenj  
na osnutek SD OPN

zakonski rok za izdajo 
mnenj je 30 dni po objavi 
gradiv

izdelava usklajenega predloga 15 dni po prejemu vseh 
pozitivnih mnenj NUP

sprejem akta na občinskem 
svetu

na prvi seji občinskega 
sveta

izdelava končnega dokumenta 15 dni po objavi v Uradnem 
listu RS

objava v PIS

7. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

V postopku priprave SD OPN sodelujejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 

Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja spodnje Save, 
Novi trg 9, 8000 Novo mesto;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-
torat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-
torat za hrano in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova 
ulica 3, 3000 Celje;

– Zavod za ribištvo, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljublja-
na – Šmartno;

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Vojkova 59, 1000 Ljubljana;

– Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvor-
ska ulica 11, 1000 Ljubljana;

– ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana;
– Telemach; Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Čr-

nuče;
– Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za okoljske presoje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana 
(celovita presoja vplivov na okolje).

V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, 
da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev 
urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN s potrebnimi 

strokovnimi podlagami zagotovi podjetje Savske elektrarne 
Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode.

9. člen
(končna določba)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

Št. 3503-2/2021/4
Radeče, dne 27. decembra 2021

Župan
Občine Radeče
Tomaž Režun

ŽALEC

2638. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o oskrbi s pitno vodo na območju občin 
Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko 
in Žalec

Na podlagi 3., 7., 59. in 60. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. čle-
na 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, 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena Zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNa-
črt, 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, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – 
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ZIUZEOP-A, 158/20, 44/22 – ZVO-2), 3., 17., 26., 192. in 
202. člena 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 in 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, 206/21 – ZDUPŠOP), 7. člena 
Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17), 
7. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan – Uradne objave, 
št. 4/16), 6. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 52/13), 6. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, 
št. 120/06, 51/10 in 60/15), 7. člena Statuta Občine Vransko 
(Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) in 20. člena Statuta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) so občinski sveti 
občin Braslovče, dne 8. junija 2022, Polzela, dne 25. julija 
2022, Prebold, dne 30. junija 2022, Tabor, dne 13. junija 2022, 
Vransko, dne 14. junija 2022 in Žalec, dne 22. junija 2022, kot 
ustanoviteljice Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o. 
(v nadaljevanju: JKP Žalec, d. o. o.) sprejeli

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

s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslov-

če, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradni list RS, 
št. 45/20) se spremeni 40. člen, tako da se glasi:

40. člen 
(prenos zasebnih ali lokalnih vodovodov)

(1) Obstoječi vodovod (zasebni, lokalni ali vaški vodovod 
ipd.), ki ni v lasti posamezne občine, se lahko prenese v last 
občine na podlagi podanega soglasja lastnikov.

(2) Za prenos obstoječega vodovoda iz prvega odstavka 
tega člena v last občine in upravljanje izvajalcu, morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji:

– vodovodni objekti in omrežje morajo zagotavljati dobavo 
zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode;

– vodovodno omrežje, ki se predaja, mora imeti dokumen-
tacijo (projekt izvedenih del – če je izdelan, elaborat geodet-
skega posnetka – če je izdelan, načrt vodovodnega omrežja, 
evidenco priključkov uporabnikov, vodno dovoljenje, strokovne 
podlage za pripravo akta o zavarovanju vodnih teles vodnih 
virov);

– cenitev vodovodnega omrežja;
– pred postopkom o prevzemu se mora izvršiti terenski 

pregled vodovodnega omrežja in narediti zapisnik o pomanj-
kljivostih na vodovodnem omrežju;

– sprejet in finančno ovrednoten ter s strani občine 
mora biti potrjen načrt obnovitvenih vlaganj v vodovodno 
omrežje, da bo v planiranem roku vodovodno omrežje skla-
dno s tem odlokom in tehničnim pravilnikom. Sprejeti je 
potrebno tudi plan pridobitve služnostnih pogodb za vzdr-
ževanje vodovoda;

– lastniki objektov, ki so priključeni na vodovodno 
omrežje, morajo v roku šestih mesecev od prevzema vo-
dovodnega omrežja izvajalcu na lastne stroške dopustiti 
vgradnjo vodomera v zunanjem vodomernem jašku in ce-
stnega ventila;

– izvedena morata biti pregled trase in tlačni preizkus 
hišnega vodovodnega priključka;

– zunanji vodomerni jaški morajo biti dostopni in grajeni 
skladno s tehničnim pravilnikom;

– urejena mora biti stvarna pravica na zemljiščih, na kate-
rih so zgrajeni objekti, ki so del vodovodnega omrežja.

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

listu Republike Slovenije in glasilih občin.

Št. 007-2/2022
Braslovče, dne 8. junija 2022

Župan
Občine Braslovče

mag. Tomaž Žohar

Št. 3541-0015/2022
Polzela, dne 25. julija 2022

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik

Št. 3541-0012/2022
Prebold, dne 30. junija 2022

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak

Št. 007-0001/2022
Tabor, dne 13. junija 2022

Župan
Občine Tabor

Marko Semprimožnik

Št. 007-01/2022
Vransko, dne 14. junija 2022

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik

Št. 007-0020/2022
Žalec, dne 22. junija 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2639. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Spremembe 
in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora 
– ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s 
338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list 
RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17), župan Občine Žalec s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega 

načrta Ferralit

I.
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 

osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spre-
membe in dopolnitve zazidalnega načrta Ferralit (v nadaljnjem 
besedilu OPPN), ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje 
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d.o.o. Celje. Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov je 2683.

II.
Ureditveno območje OPPN meri cca 0,41 ha in vključuje 

naslednja zemljišča parc. št. oziroma njihove dele: 1293/7, 
1299/11, 1299/12, 1302/6, 1302/14, 1302/28-del, 1302/30, 
1306/4, 1306/7, 1306/8, 1306/9, 1306/10, 1306/11, 1306/12, 
vse k.o. Žalec-996.

III.
Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo 

javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo 
Občine Žalec in v prostorih KS Vrbje ter objavljen na spletni 
strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 
1. 9. 2022 do 3. 10. 2022. Javna obravnava bo v sredo 7. 9. 
2022 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo po-

dajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne 
osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za 
prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na KS Vrbje.

V.
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obrav-

nave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom 
javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.
pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje 
ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko 
katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina, 
kraja in načina izvedbe javne obravnave.

VI.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in 

priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek 
za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb 
na Občinskem svetu Občine Žalec in na spletni strani Občine 
Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb ob-
javijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
na pripombi to tudi posebej navesti.

VII.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) 
in oglasni deski Občine Žalec ter KS Vrbje.

Št. 3502-0017/2021
Žalec, dne 29. julija 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

2640. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Spremembe 
in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo 
starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim 
vplivnim območjem

Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora 
– ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) v povezavi s 
338. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list 
RS, št. 199/21) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13, 23/17), župan Občine Žalec s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega 

načrta za prenovo starega mestnega jedra 
v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

I.
Občina Žalec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 

osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Spre-
membe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (v nadalj-
njem besedilu OPPN), ki ga je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za 
urejanje prostora iz Celja. Identifikacijska številka prostorskega 
akta v zbirki prostorskih aktov je 1572.

II.
Ureditveno območje OPPN obsega parcelne št: 1944/9, 

1944/11, 1944/14, 1944/13, 1944/14, 1944/15, 1944/16, 
1944/17, 1944/18, 796/11, 1944/10, 1947/2, 2231, *14/2, *14/4, 
*12, 2221, 2222, 2284, *10/3, *10/4, *7/2, *6/2, *5/1, 796/4, 
796/10, 795/6, 787/5, 787/16, 787/17, 787/13, 796/12, 796/13, 
798/2, 799/3, 796/14, 799/4, 799/2, *7/1, *10/4, *10/2, 800, 
2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 802/8, 802/6, 802/4, 802/7, 
802/9, 802/3, *9, 2242, 2243, 2244, 806/4, 795/18, 806/3, 2230, 
806/2, 795/1, 795/9, 795/19, 795/20, 2341, 795/7, 787/11, 
790/1, 790/2, vse k.o. Žalec-996.

III.
Dopolnjeni osnutek OPPN iz I. točke tega naznanila bo 

javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo 
Občine Žalec in v prostorih MS Žalec ter objavljen na spletni 
strani Občine Žalec. Javna razgrnitev bo potekala v času od 
19. 8. 2022 do 19. 9. 2022. Javna obravnava bo v sredo 31. 8. 
2022 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno gradivo po-

dajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne 
osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za 
prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.

V.
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obrav-

nave, mora vsaj 2 delovna dneva pred navedenim datumom 
javne obravnave to napovedati na elektronski naslov glavna.
pisarna@zalec.si ali na telefon 03 713 64 65 in navesti svoje 
ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko 
katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina, 
kraja in načina izvedbe javne obravnave.

VI.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in 

priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek 
za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb 
na Občinskem svetu Občine Žalec in na spletni strani Občine 
Žalec. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb ob-
javijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
na pripombi to tudi posebej navesti.

VII.
To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) 
in oglasni deski Občine Žalec ter MS Žalec.

Št. 3505-0010/2019
Žalec, dne 29. julija 2022

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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MINISTRSTVA
2623. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi 
stanovskimi organizacijami 7973

2624. Naznanilo o prejetju odločitve Evropske komisije 
o združljivosti sheme državne pomoči za finančno 
nadomestilo stroškov v ribištvu zaradi visokih cen 
energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil 7974

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2625. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o po-
gojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev 
za borznoposredniške družbe 7975

OBČINE
BREZOVICA

2626. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini 
Brezovica 7976

2627. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7977

DRAVOGRAD
2628. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v 

Občini Dravograd 7977

GORNJI PETROVCI
2629. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti 

na območju Občine Gornji Petrovci 7978

HORJUL
2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Horjul 7978

KOBARID
2631. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih sku-

pnosti na območju Občine Kobarid 7978

KOSTANJEVICA NA KRKI
2632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob-

činskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki 7978

KRANJ
2633. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ne-

premičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT 
parcela 1143/4 (ID 7249033) in katastrska občina 
2085 BABNI VRT parcela 1143/5 (ID 7249032) 7979

2634. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na ne-
premičnini katastrska občina 2127 NEMILJE par-
cela 1300/21 (ID 7120667) 7979

NOVA GORICA
2635. Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na po-

dročju varstva nepremične kulturne dediščine v 
Mestni občini Nova Gorica 7980

PREBOLD
2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 7989

RADEČE
2637. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

kartografskega dela Občinskega prostorskega na-
črta Občine Radeče 7990

ŽALEC
2638. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec 7991

2639. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni raz-
grnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Spremembe in dopolni-
tve zazidalnega načrta Ferralit 7992

2640. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni 
razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega po-
drobnega prostorskega načrta Spremembe in do-
polnitve ureditvenega načrta za prenovo starega 
mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 7993

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 106/22 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi 1895
Javne dražbe 1916
Razpisi delovnih mest 1917
Objave sodišč 1919
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1919
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1919
Oklici pogrešanih 1921
Preklici 1923
Drugo preklicujejo  1923

VSEBINA

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor Rado Fele • 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. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
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