Uradni list Republike Slovenije
Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za
programsko obdobje 2015–2020«, se vodi pod identi¿kacijsko
številko: SA.43104(2015/XA).
Št. 331-3/2015-12
Medvode, dne 13. junija 2016
Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

ROGATEC
2280.

Odlok o spremembi območja naselja Log

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Rogatec na 11. redni seji dne 28. 6.
2016 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselja Log
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselja Log.
2. člen
Območje naselja Log se spremeni tako, da se razširi in
zajame parc. št. 780/1, 780/2, 781, 782, 783, 784, 785, 787,
788, 789, 790, 791 in 792 vse k.o. Trška gorca, kot je razvidno
iz elaborata.
Sprememba iz prejšnjega odstavka je prikazana v elaboratu za določitev območja naselja št. 35324-1/2016-1, z dne
12. 1. 2016, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, Območna
geodetska uprava Celje, Geodetska pisarna Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah, in je sestavni del tega
odloka. Elaborat se, kot sestavni del odloka, objavi na spletni
strani Občine Rogatec.
3. člen
Geodetska uprava RS mora najpozneje v 30 dneh, po začetku veljavnosti tega odloka, evidentirati spremembo podatkov
o območju naselja Log v registru prostorskih enot.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0004/2016
Rogatec, dne 28. junija 2016
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SEŽANA
2281.

Odlok o ukinitvi Medobčinske notranje
revizijske službe – organa skupne občinske
uprave občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen
in Sežana

Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/10, 10/10, 28/11,
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66/13, 12/15), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14 in 9/15), 16. člena
Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15),
17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15)
in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09
in 39/14), so Občinski svet Občine Divača na seji dne 23. 6.
2016, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne
30. 6. 2016, Občinski svet Občine Komen na seji dne 6. 7.
2016 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 6.
2016 sprejeli

ODLOK
o ukinitvi Medobčinske notranje revizijske
službe – organa skupne občinske uprave občin
Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana
1. člen
(1) S tem odlokom se z dnem 31. 12. 2016 zaradi prenehanja delovanja ukine organ skupne občinske uprave, to je
Medobčinska notranja revizijska služba občin Divača, HrpeljeKozina, Komen in Sežana, s sedežem v Sežani, Partizanska
cesta 4, 6210 Sežana; matična številka: 2482614000, davčna številka: 62184423, ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi
organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08;
10/10; 28/11; 66/13; 12/15) (v nadaljevanju: organ).
(2) Naloge ukinjenega organa ne preidejo na drug
organ skupne občinske uprave, pač pa se bodo naloge
notranjega revidiranja izvajale v posamezni občini soustanoviteljici, pri čemer bodo v zvezi z načinom opravljanja nalog
notranjega revidiranja prek notranje revizijske službe na
ravni občine oziroma prek zunanjih izvajalcev, pooblaščenih
za notranje revidiranje, občine soustanoviteljice sprejele
samostojne odločitve.
(3) Zaradi ukinitve organa brez prehoda nalog na drug
organ nastopijo za zaposleno v organu posledice v skladu
z zakonom.
(4) V primeru, da do 31. 12. 2016 ne bo zaključen
postopek v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja javne
uslužbenke v organu, ne glede na določilo prvega odstavka
tega člena, organ dokončno preneha delovati z dnem, ko bo
izveden postopek v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja iz poslovnega razloga.
2. člen
Podrobnejše pravice in obveznosti med občinami soustanoviteljicami, ki so posledica ukinitve organa, se uredijo
v medsebojnem sporazumu najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega odloka.
3. člen
Z dnem 31. 12. 2016 preneha veljati Odlok o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS,
št. 18/08; 10/10; 28/11; 66/13; 12/15) v delu, ki se nanaša
na Medobčinsko notranjo revizijsko službo občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, pri čemer se določila
tega dela navedenega odloka uporabljajo do dokončnega
prenehanja delovanja organa, v primeru da je ta datum kasnejši kot 31. 12. 2016 skladno s četrtim odstavkom 1. člena
tega odloka.
4. člen
Župana Občine Sežana se pooblasti, in županom soustanoviteljic naloži, naj izdajo ustrezna soglasja in pooblastila za ureditev delovnopravnih razmerij za zaposleno
v organu in za prenos pooblastil v zvezi z delovnopravno
ureditvijo, ter tudi za ureditev prijave izbrisa organa iz Poslovnega registra Slovenije in za prenos pooblastila za ureditev prijave izbrisa.
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5. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vsi občinski sveti
občin ustanoviteljic in začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2016-04
Divača, dne 23. junija 2016
Županja
Občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan l.r.
Št. 060-3/2016-3
Hrpelje, dne 30. junija 2016
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.
Št. 060-3/2015-13
Komen, dne 6. julija 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.
Št. 032-6/2016-8
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2282.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
S 32 zahod

Uradni list Republike Slovenije
Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990
dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87,
50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbno
zemljišče.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo OPPN,
priskrbijo naročniki.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka OPPN je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka
je predvidena v naslednjih tridesetih dneh po pridobitvi smernic
nosilcev urejanja prostora in po sprejetju odločbe o tem ali je za
predviden občinski prostorski načrt treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Po trideset dnevni javni razgrnitvi
predloga bo izdelan dopolnjen predlog poslan še v pridobivanje
mnenj. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev
po začetku veljavnosti tega sklepa.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj, so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice
– KS Spodnje Preloge – vodovodni odbor
– TELEKOM Slovenije d.d.
– PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 40, 1527 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Krekova 17 2000 Maribor
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt ¿nancirajo naročniki.
7. Objava sklepa priprave
Sklep o začetku priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0010/2016
Slovenske Konjice, dne 8. julija 2016

Na podlagi 57., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek)
je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje S 32 zahod
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Območje OPPN leži v UON Spodnje Preloge 041 – Vinterjevo 041-1, zemljiške parcele so po osnovni namenski rabi
stavbna zemljišča. Za parcelacijo območja in umeščanje novih
stanovanjskih stavb ter urejanje obstoječih zgradb je predvidena izdelava OPPN.
Pravna podlaga za izdelavo Občinskega podrobnega
prostorskega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju –
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12,
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje OPPN obsega parcele številka 576/7, 576/16,
579/4, 579/5, 574/3, 575/2-del, 574/2-del, 576/17, 571/7 vse
k.o. 1105 Škalce, ki so v lasti naročnikov in okoliške za potrebe
izvedbe gospodarske javne infrastrukture.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni
list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

TREBNJE
2283.

Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov
psov na območju Občine Trebnje

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 –
odl. US) ter 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na
15. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel

ODLOK
o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov
na območju Občine Trebnje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta odlok ureja nadzor in obveznosti lastnikov in
skrbnikov psov na javnih mestih na območju Občine Trebnje,

