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PREDSEDNIK REPUBLIKE
3667. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v 
Federativni demokratični republiki Etiopiji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno preči-
ščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09 in 80/10 
– ZUTD) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
demokratični republiki Etiopiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji s sede-
žem v Bruslju postavim Matjaža Šinkovca.

Št. 501-03-21/2014-2
Ljubljana, dne 9. decembra 2014

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
3668. Odločba o imenovanju Irene Kuzme 

za vrhovno državno tožilko na Vrhovnem 
državnem tožilstvu Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1; 
v nadaljnjem besedilu: ZDT-1) in petega odstavka 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra za pravosodje, 701-33/13 z dne 12. 11. 
2014, na 11. redni seji dne 27. 11. 2014 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Irena Kuzma, rojena 10. 8. 1956, se imenuje za vrhovno 
državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike 
Slovenije.

Št. 70101-16/2014
Ljubljana, dne 27. novembra 2014
EVA 2014-2030-0047

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3669. Odredba o izvajanju sistematičnega 

spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali 
v letu 2015

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena in 1. točke 
45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 
110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 
– ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 
15. člena in za izvrševanje petega odstavka 6. člena Zakona o 
veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN) izdaja minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja 

bolezni in cepljenj živali v letu 2015

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki jih morajo zaradi zagotavlja-

nja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali 
v letu 2015 izvajati:

– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izva-
janje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarska 
organizacija),

– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: 
NVI),
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– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim name-
nom,

– izvajalci, ki imajo koncesijo za peroralno cepljenje lisic,
– izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih živalskih 

vrst.

2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada (v nadaljnjem be-

sedilu: OU) organa, pristojnega za veterinarstvo (v nadaljnjem 
besedilu: Uprava), po uradni dolžnosti določi veterinarski orga-
nizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe.

(2) Veterinarska organizacija mora pred začetkom izva-
janja del iz te odredbe o tem obvestiti uradnega veterinarja 
OU Uprave.

(3) Veterinarska organizacija mora mesečno, do petega 
dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravlje-
nih delih iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, 
nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem 
besedilu: EPI).

(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu 
za pretekli mesec uradnemu veterinarju OU Uprave predloži 
račun za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli 
mesec, iz katerega mora biti razvidno, da so bile veterinarske 
pristojbine plačane v predpisanem roku, in prilogo k računu, 
ki vsebuje podatke o izvedenih delih iz te odredbe. Prilogo k 
računu se predloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani 
Uprave.

(5) Uradni veterinar OU Uprave na podlagi podatkov iz 
EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te od-
redbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi s 
podpisom računa do petnajstega dne v mesecu za pretekli me-
sec praviloma na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun 
izdala. Po potrditvi računa veterinarska organizacija usklajeno 
prilogo k računu pošlje v elektronski obliki na obrazcu iz prej-
šnjega odstavka na elektronski naslov: porocila.uvhvvr@gov.si.

3. člen
(1) NVI mora mesečno, do desetega dne v mesecu za 

pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz 27. do 
30. člena te odredbe v EPI.

(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe mora NVI 
vnesti v EPI v skladu s predpisom, ki ureja bolezni živali.

(3) NVI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec 
pošlje glavnemu uradu (v nadaljnjem besedilu: GU) Uprave 
zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za 
pretekli mesec.

4. člen
Izvajalci iz tretje, četrte in pete alineje 1. člena te odredbe, 

ki opravljajo dela po tej odredbi, morajo poročati v skladu s 
pogodbami o izvedbi del.

5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI morajo odvzeti vzorce 

iz te odredbe, jih označiti in vnesti podatke v EPI v skladu s 
predpisom, ki ureja EPI.

(2) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o 
odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, 
številka zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem pre-
izkusu (ZOVT), naziv in sedež organizacije ter osebno ime 
veterinarja, ki je vzorce odvzel) vnesti v dnevnik veterinarskih 
posegov, ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih 
posegov, ki se hrani na gospodarstvu, mora veterinarska orga-
nizacija vpisati tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav 
po tej odredbi (tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih 
kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.

6. člen
(1) Veterinarske organizacije morajo podatke o opravlje-

nih cepljenjih v skladu s to odredbo vnesti v EPI v skladu s 
predpisom, ki ureja EPI.

(2) Veterinarska organizacija mora podatke o opravljenem 
cepljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opra-
vljenem cepljenju, naziv in sedež organizacije ter osebno ime 
veterinarja, ki je cepljenje opravil) vnesti v dnevnik veterinarskih 
posegov, ki se hrani na gospodarstvu, v skladu s predpisom, ki 
ureja sledljivost zdravil.

(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki imajo 
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.

(4) Če za določeno bolezen ni ustreznega cepiva iz prej-
šnjega odstavka, se opravi cepljenje s cepivom, ki ima do-
voljenje organa, pristojnega za zdravila, za vnos zdravila v 
Republiko Slovenijo.

7. člen
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna 

cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana 
identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registri-
rane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na 
predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU 
Uprave.

(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in regi-
stracijo živali, morajo biti živali, pri katerih se izvajajo dela iz te 
odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označene s 
čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znam-
kami, biti tetovirane ali označene na način, ki omogoča njihovo 
nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma 
rezultati preiskav iz te odredbe.

8. člen
Veterinarska organizacija mora vzorce krvi pri posame-

znih vrstah živali na istem gospodarstvu jemati istočasno za 
vse preiskave in hkrati opraviti tudi druge predpisane ukrepe 
iz te odredbe, če niso roki za izvedbo posameznih del iz te 
odredbe določeni drugače.

9. člen
Veterinarske organizacije, NVI in druge organizacije, ki se 

pri svojem delu seznanijo s podatki, pridobljenimi na podlagi 
te odredbe, morajo osebne podatke, pridobljene pri izvajanju 
te odredbe, uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. Druge podatke, pridobljene pri izvajanju 
te odredbe, morajo varovati kot poslovno skrivnost in jih brez 
predhodnega dovoljenja Uprave ne smejo obdelovati.

10. člen
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe mora NVI poslati 

uradnemu veterinarju OU Uprave, ki je izdal odločbo, s katero 
je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski orga-
nizaciji, ki je vzorce odvzela.

(2) Rezultate preiskav iz 27. do 33. člena te odredbe 
mora NVI poslati OU Uprave, z območja katerega je bil vzorec 
poslan, v primeru pozitivnih ali sumljivih rezultatov pa tudi GU 
Uprave.

11. člen
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja stanja bole-

zni in cepljenj živali iz te odredbe se krijejo iz proračuna Repu-
blike Slovenije v skladu z 49. členom in na podlagi osnov in me-
ril za oblikovanje cen veterinarskih storitev, določenih v skladu 
s 5. točko tretjega odstavka 58. člena Zakona o veterinarstvu 
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR).

II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU

12. člen
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v 

nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s 
1. točko poglavja C priloge X Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi 
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predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih 
transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 
31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1148/2014 z dne 28. oktobra 2014 o spremembi prilog 
II, VII, VIII, IX in X k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, 
nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih 
encefalopatij (UL L št. 308 z dne 29. 10. 2014, str. 66), (v na-
daljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).

(2) Laboratorijsko testiranje na BSE je treba opraviti:
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, v starosti 

nad 24 mesecev iz prve in druge alineje točke 2.1. I. dela 
poglavja A priloge III Uredbe 999/2001/ES; vzorce odvzamejo 
uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje govedi, pre-
iskave pa opravi NVI;

– pri poginulih in usmrčenih govedih v starosti nad 
24 mesecev iz točke 3.1. I. dela poglavja A priloge III Uredbe 
999/2001/ES; vzorce odvzame NVI v obratih iz točke h) prvega 
odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdra-
vstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene 
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih pro-
izvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. de-
cembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) 
št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 
in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi 
spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL 
L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: 
odobreni obrati kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti) in 
opravi preiskave;

– pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum 
na BSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, 
ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave; ob vsakem 
sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene preiskave, ki jih 
opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Evropska komisija.

(3) Za laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo metode in protokoli iz točke 3.1. poglavja C priloge 
X Uredbe 999/2001/ES in hitri testi iz 4. točke poglavja C prilo-
ge X Uredbe 999/2001/ES.

13. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske 

goveje levkoze, je treba:
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post 

mortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v 
nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame uradni veteri-
nar v klavnici, preiskave pa opravi NVI;

– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekci-
jah poginulih živali obvestiti OU Uprave in vzorce spremenjenih 
tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave; vzorce odvzame 
in preiskave opravi NVI.

14. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruce-

loze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vseh govedi, starejših od 

24 mesecev, v 20 odstotkih čred; program vzorčenja pripravi 
Uprava, vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave 
pa opravi NVI;

– prijaviti primere abortusov govedi, za katere se sumi, 
da bi lahko bili posledica bruceloze, poslati abortiran material 
v preiskavo za brucelozo na NVI ter o tem obvestiti uradnega 
veterinarja OU Uprave.

(2) V čredah iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki so ura-
dno proste bruceloze, se preiskava ne opravi na moških živalih, 
ki so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar veterinar-
ske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja OU 
Uprave, ki odredi, da lahko gredo ta goveda le neposredno v 
zakol in se ne smejo uporabljati kot plemenske živali.

15. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberku-

loze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati vsa 

goveda, starejša od šestih tednov, v 25 odstotkih čred; program 
vzorčenja pripravi Uprava, intradermalne tuberkulinske teste 
opravi veterinarska organizacija v skladu s predpisom, ki ureja 
bolezni živali, najpozneje do 18. novembra 2015;

– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih be-
zgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z My-
cobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri post 
mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem 
od 30 mesecev; vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, 
preiskave pa opravi NVI.

16. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko 

pregledati vzorce krvi goved v skladu s programom, ki ga 
pripravi Uprava.

(2) Vzorce odvzemajo veterinarske organizacije od 
1. maja 2015. Preiskave opravi NVI.

(3) Program entomološkega nadzora za bolezen modri-
kastega jezika pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava. Preiskave 
opravi NVI.

17. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba 

predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost 
za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba 
predpisanih del pri tej živali ni mogoča, mora o tem pisno, z 
obrazložitvijo, obvestiti OU Uprave.

III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI

18. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne 

encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skla-
du s 1. točko poglavja C priloge X Uredbe 999/2001/ES.

(2) Laboratorijsko testiranje na TSE je treba opraviti:
– pri vseh ovcah in kozah, ne glede na starost, kadar 

gre za sum na TSE; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih 
kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;

– pri vseh poginulihin usmrčenih ovcah in kozah iz tropov, 
ki so vključeni v rejski program, in iz tropov, ki imajo status 
zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za klasični pra-
skavec, starejše od 18 mesecev; seznam rej, ki so vključene v 
rejski program, pripravi priznana rejska organizacija v skladu 
z zakonom, ki ureja živinorejo; seznam rej, ki imajo status 
zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja za klasični 
praskavec, zagotovi Uprava; preiskati je treba tudi 500 pogi-
nulih ali usmrčenih ovac in 100 poginulih ali usmrčenih koz iz 
drugih tropov; program vzorčenja v skladu s pravili iz 4. točke 
II. dela priloge III Uredbe 999/2001 ES pripravi NVI, potrdi pa 
ga Uprava; vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 
1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave;

– pri vseh ovcah in kozah, zaklanih za prehrano ljudi, ki 
so starejše od 18 mesecev ali ki sta jim iz dlesni izrasla več 
kot dva stalna sekalca, v skladu z odločbo uradnega veteri-
narja OU Uprave v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega 
praskavca v okuženem tropu; vzorce odvzamejo uradni vete-
rinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave 
pa opravi NVI.

(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je tre-
ba izvesti v skladu z metodami in protokoli iz točke 3.2. in hitrimi 
testi iz 4. točke poglavja C priloge X Uredbe 999/2001/ES. Ob 
vsakem sumu na TSE pri drobnici je treba opraviti potrditvene 
preiskave ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni 
testi) vseh pozitivnih primerov TSE in BSE, če ne gre za atipični 
praskavec. Preiskave opravi NVI.
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(4) Z metodo genotipizacije – A iz priloge, ki je sestavni 
del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:

– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje klasič-
nega praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na 
klasični praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organiza-
cije, preiskave pa opravi NVI;

– pri naključnem vzorcu ovac, zaklanih za prehrano ljudi, 
ki izhajajo iz tropov iz prejšnje alineje; naključni vzorec določi 
Uprava, vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klav-
nicah za klanje ovac, preiskave pa opravi NVI;

– odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenje-
nim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu 
številu ovac v skladu z rejskim programom za posamezno 
pasmo; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za 
genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z 
zakonom, ki ureja živinorejo; vzorce odvzamejo veterinarske 
organizacije, preiskave pa opravi NVI.

(5) Z metodo genotipizacije – B iz priloge te odredbe je 
treba določiti genotip pri najmanj 100 naključno izbranih pogi-
nulih ali usmrčenih ovcah in pri vseh pozitivnih primerih TSE pri 
ovcah. Program naključnega vzorčenja pripravi NVI, potrdi pa 
ga Uprava. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 
1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.

19. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste brucelo-

ze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella meli-
tensis serološko preiskati vzorce krvi petih odstotkov drobnice, 
starejše od šestih mesecev.

(2) Program vzorčenja pripravi Uprava.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiska-

ve pa opravi NVI.

20. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko 

pregledati vzorce krvi drobnice v skladu s programom, ki ga 
pripravi Uprava.

(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prejšnjega 
člena.

(3) Vzorce iz prejšnjega člena, na katerih se opravijo 
preiskave na bolezen modrikastega jezika, je treba odvzemati 
od 1. maja 2015.

IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH

21. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Auje-

szkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi 

prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava; vzorce 
krvi odvzamejo veterinarske organizacije na gospodarstvih in 
uradni veterinarji v klavnicah, preiskave pa opravi NVI;

– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava; vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, pre-
iskave pa opravi NVI.

(2) Vzorce krvi iz tega člena je treba odvzeti najpozneje 
do 1. decembra 2015.

22. člen
(1) Na klasično prašičjo kugo je treba na prašičerejskih 

obratih preiskati vzorce krvi prašičev v skladu s programom, ki 
ga pripravi Uprava. Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prve 
alineje prvega odstavka prejšnjega člena.

(2) Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge se preišče 
tudi en odstotek poginjenih prašičev, ki jih zbira veterinarsko-higi-
enska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce odvzame in 
preiskave opravi NVI v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.

23. člen
Vzorce iz drugega odstavka prejšnjega člena se preišče 

tudi na prisotnost virusa afriške prašičje kuge.

V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI

24. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vso perutnino na 

gospodarstvih, ki se nahajajo v strnjenih naseljih okrog gospodar-
stev iz prve alineje prvega odstavka 25. člena te odredbe.

(2) Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske 
organizacije.

25. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi morajo biti poleg perutnine iz 

prejšnjega člena imune tudi:
– jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic, pe-

gatk, jerebic na gospodarstvu, ki ima skupaj nad 350 teh živali;
– matične jate fazanov v fazanerijah;
– reje nojev.
(2) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se v jatah 

iz prejšnjega odstavka opravi:
– v matičnih jatah kokoši: en hlevski vzorec (20 vzorcev 

krvi) iz vsakega hleva vsakih šest tednov;
– v jatah nesnic konzumnih jajc: en hlevski vzorec 

(20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva v času vzreje, pri starosti 
jate 12 do 18 tednov;

– v jatah pitovne perutnine: en hlevski vzorec (20 vzorcev 
krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi iz prejšnjega 
odstavka; preiskave se opravi na eni vselitvi v letu;

– v fazanerijah: enkrat letno na gospodarstvih, ki so vklju-
čena v program iz 26. člena te odredbe.

(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiska-
ve pa opravi NVI.

26. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v 

skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvza-
mejo veterinarske organizacije, preiskave pa opravi NVI.

(2) Vzorce iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 
1. decembra 2015.

VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH

27. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekci-

ozno hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki 
ga pripravi Uprava, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.

(2) V ribogojnicah, ki kupujejo ikre, dajejo v promet ozi-
roma trgujejo z živimi ribami, je treba v skladu s programom, 
ki ga pripravi Uprava, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat 
letno preiskati organe rib dovzetnih vrst.

(3) NVI opravi klinični pregled, odvzame vzorce in opravi 
preiskave iz tega člena.

VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH

28. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege in tropilelozo je treba 

pregledati čebelje družine v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava.

(2) Klinične preglede, odvzem vzorcev in preiskave iz 
prejšnjega odstavka opravi NVI.

29. člen
(1) Čebelje družine je treba pregledati na prisotnost čebe-

ljih virusov v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka 

odvzame in preiskave opravi NVI.

30. člen
(1) Čebelnjake je treba pregledati na prisotnost malega 

panjskega hrošča v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede, odvzem vzorcev in preiskave v 

skladu s programom iz prejšnjega odstavka opravi NVI.
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IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI  
IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

31. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja 

lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava.

(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati:
– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave;
– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere 

VHS.
(3) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba 

lisice, poslane v preiskavo na steklino, pregledati tudi na priso-
tnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles ter 
jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomar-
kerja in določitev starosti.

(4) Dokler je celotno ozemlje Republike Slovenije v skladu 
s predpisom, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje 
širjenja in zatiranje stekline, določeno kot okuženo s steklino, 
morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, 
ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso 
namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS.

(5) Veterinarske organizacije morajo uplenjene lisice iz 
drugega odstavka tega člena oddati VHS za nadaljnje prei-
skave na steklino skupaj s spremnim obrazcem, ki ga izpolni 
uplenitelj in je dostopen na spletni strani Uprave. Če lisice niso 
opremljene s spremnim obrazcem, se jih ne pošlje v preiskavo.

(6) Spremni obrazec iz prejšnjega odstavka mora vsebo-
vati vsaj naslednje podatke:

– podatke o uplenitelju (ime in priimek, LD/LPN, telefon);
– podatke o živali (vrsta živali, datum uplena/najdbe, 

starost, podatke o odstrelu/najdbi, kontakti z drugimi živalmi, 
ljudmi ipd.);

– podatke o lokaciji odstrela/najdbe (redni odstrel, najdba 
poginjene/povožene/odstrel na dvorišču, LD/LPN, revir, koor-
dinate ipd.);

– podpis uplenitelja;
– potrdilo veterinarske organizacije o prevzemu diagno-

stičnega materiala.
(7) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.

32. člen
(1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba 

odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko 
preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi in 
afriški prašičji kugi.

(2) Na prisotnost virusov klasične prašičje kuge in afriške 
prašičje kuge je treba preiskati tudi vse najdene poginule in 
povožene divje prašiče, ki jih pobere VHS.

(3) Vzorce krvi odvzamejo lovci lovskih družin in lovišč s 
posebnim namenom v skladu s programom Uprave, vzorce pogi-
nulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.

33. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prosto-

živečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi 
Uprava.

(2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka 
odvzamejo izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih vrst 
in NVI.

(3) Preiskave opravi NVI.

X. SISTEM ZGODNJEGA ODKRIVANJA BOLEZNI ŽIVALI

34. člen
(1) V okviru zagotavljanja sistema zgodnjega odkrivanja 

bolezni se izvajata:
– kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo biovar-

nosti in
– ugotavljanje vzroka pogina.

(2) Biovarnost iz prve alineje prejšnjega odstavka je sis-
tem ukrepov na gospodarstvu za zmanjševanje tveganja vnosa 
povzročiteljev bolezni ter njihovega širjenja v reji.

(3) Kategorizacija gospodarstev glede na stopnjo bio-
varnosti iz prve alineje prvega odstavka tega člena se izvaja v 
skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.

(4) Ugotavljanje vzroka pogina iz druge alineje prvega 
odstavka tega člena se izvaja v skladu s programom, ki ga 
pripravi Uprava, preiskave pa opravi NVI.

XI. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI

35. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti 

za bolezen dovzetne živali na območjih vraničnega prisada 
oziroma za bolezen dovzetne živali, ki se krmijo s krmo, ki izvira 
s teh območij. Območje vraničnega prisada je območje, na ka-
terem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen primer vraničnega 
prisada. Seznam območij vraničnega prisada je objavljen na 
spletni strani Uprave.

(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri te-
dne, preden se živali ženejo na pašo, oziroma vsaj tri tedne 
pred začetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z območij 
vraničnega prisada.

(3) Cepljenje iz prejšnjega odstavka opravijo veterinarske 
organizacije.

36. člen
(1) Na prisotnost virusa mrzlice zahodnega Nila se pregle-

dajo vzorci prostoživečih ptic in vzorci kopitarjev.
(2) Program vzorčenja za posamezno vrsto živali iz prej-

šnjega odstavka pripravi Uprava.
(3) Preiskave pri prostoživečih pticah opravi NVI na vzor-

cih iz drugega odstavka 33. člena te odredbe.
(4) Vzorce krvi pri kopitarjih odvzamejo veterinarske orga-

nizacije, preiskave pa opravi NVI.

XII. KONČNA DOLOČBA

37. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3440-2/2014
Ljubljana, dne 2. decembra 2014
EVA 2014-2330-0018

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA

METODA GENOTIPIZACIJE – A
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-bio-

loškim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki ko-
dirajo aminokisline na zaporedjih 136, 154 in 171 prionskega 
proteina.

METODA GENOTIPIZACIJE – B
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biolo-

škim postopkom ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo 
aminokisline na zaporedjih 136, 141, 154 in 171 prionskega 
proteina.
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LENDAVA

3670. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Lendava za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 
2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. 
in 101/13), 115. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, 
št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 
112/13) ter 14. člena Odloka o proračunu Občine Lendava za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 3/14) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Lendava  

za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015

1. člen
V obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 se financiranje 

funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi do-
ločenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o pro-
računu Občine Lendava za leto 2014 (Uradni list RS, št. 3/14) 
za iste programe kot v letu 2014.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2014, to je 
do višine 2.039.055,01 EUR.

3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine 

Lendava za leto 2015, najdlje do 31. 3. 2015.

Št. 032-0071/2014
Lendava, dne 9. decembra 2014

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

MOKRONOG - TREBELNO

3671. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Mokronog - Trebelno v obdobju januar–marec 
2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13) in 99. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno 
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Mokronog - 
Trebelno dne 15. 12. 2014 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Mokronog - 

Trebelno v obdobju januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju: občina) v obdo-

bju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom 
o proračunu Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 5/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna dolo-
čijo v višini realiziranih odhodkov in drugih izdatkov v obdobju 
1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 v skupni višini 1.116.916,51 EUR.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 49.047,42 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

OBČINE
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5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Št. 410-0051/2014
Mokronog, dne 15. decembra 2014

Župan
Občina Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

MURSKA SOBOTA

3672. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 
ter 103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Murska 

Sobota v obdobju januar–marec 2015

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do 
31. marca 2015, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2015, kolikor bo ta sprejet pred iztekom 
navedenega obdobja.

2. člen
Začasno financiranje temelji na drugem rebalansu prora-

čuna mestne občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je do-
ločen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o drugem 
rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2014.

V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo 
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi 
sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdo-
bje januar–marec 2014 = 3.916.685,14 EUR.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o drugem 
rebalansu proračuna.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-

rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v drugem rebalansu proračuna leta 2014.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Št. 410-0101/2014-1
Murska Sobota, dne 9. decembra 2014

Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander Jevšek l.r.

NAKLO

3673. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, 
št. 88/07 in 16/12) je Občinski svet Občine Naklo na 3. seji dne 
10. 12. 2014 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Naklo za leto 2015

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se določajo višina proračuna, programska 

struktura in postopki izvrševanja proračuna Občine Naklo (v 
nadaljnjem besedilu: proračun), obseg zadolževanja in poro-
štev občine in javnega sektorja na ravni občine za leto 2015.

VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA 
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS Proračun 
2015

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 6.163.469
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.997.297

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.592.297

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.700.000

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.816.930
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 75.367
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 405.000
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 245.200
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.200
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 10.600
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 4.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 141.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 103.020
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 60.050
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ  
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 42.970

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
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730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.027.918

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 145.088

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 882.830

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 35.234

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 35.234

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 5.894.943

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.528.388

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 264.554

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 42.750

402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 1.065.018

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 49.000
409 REZERVE 105.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.662.106
410 SUBVENCIJE 88.921
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 1.094.988
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 168.209

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 312.053

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.648.517
420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 2.648.517
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 55.932
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 28.500
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 27.432

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 268.526
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 4.000

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 4.000

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) 4.000
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 242.008
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 242.008
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) 30.518

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –242.008

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) –268.526
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

podkonta.

4. člen
Sredstva se med letom delijo enakomerno med vse upo-

rabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od za-
padlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, 
splošnem delu proračuna ali s pogodbo med uporabnikom in 
občino drugače določeno.

5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki 

so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni 

vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obve-
znosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta 
namen.

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti 
v okviru proračunske postavke, med proračunskimi postav-
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kami in med področji proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v NRP. Projekti 

za katere se zaradi prenosa izplačil v tekoče leto, zaključek 
financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo 
v NRP v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se 
uvrstijo v NRP na podlagi odločitve občinskega sveta.

7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

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

1. v letu 2016 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

8. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, 

razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so:
1. prihodki od požarne takse;
2. prihodki od turistične takse;
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 

določene namene.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 

letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.

9. člen
Župan je pooblaščen za prevzemanje obveznosti, veri-

fikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme prora-
čunskih sredstev občine in ugotavljanje pravice izterjave ter 
izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih sredstev.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 
500 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Naklo, 
vendar največ do skupne višine 5.000 EUR vseh dolgov v 
posameznem letu.

Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost 
in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravi-
čenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe.

10. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma 

od župana pooblaščena oseba.

11. člen
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-

vljenih storitev in dobav. Vsako izplačilo iz proračuna mora 
imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in 
višina izplačila.

12. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 

Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
poslovne banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob 
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.

Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristoj-
nega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi 
proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziro-
ma za izvrševanje proračuna.

REZERVE

13. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 

za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan 
in o tem obvešča občinski svet.

14. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za stalno proračun-

sko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva prora-
čunske rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih 
nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekoloških 
nesreč. V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del 
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, največ do 1,5 % 
vseh prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev do višine 2.000 EUR odloča župan. O 
porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki.

V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega višino 
določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet občine s 
posebnim sklepom ali odlokom.

ZADOLŽEVANJE

15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-

vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 500.000 EUR. 
Soglasje ministrstva za finance v tem primeru ni potrebno. 
Dolg iz tega naslova mora občina odplačati do konca prora-
čunskega leta.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Naklo v letu 

2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen
Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o realizaciji 

proračuna po zaključenem polletju.
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Župan do 31. marca tekočega leta pripravi predlog za-
ključnega računa proračuna za preteklo leto in ga predloži 
Ministrstvu za finance.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

Št. 410-040/2014
Naklo, dne 10. decembra 2014

Župan
Občine Naklo

Marko Mravlja l.r.

NOVA GORICA

3674. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) 
in 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 10. decem-
bra 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Nova 

Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: občina) v obdo-
bju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o prora-
čunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 112/13, 28/14 in 85/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

Začasno 
financiranje 

januar–marec 
2015

V EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 6.316.360
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.240.961

70 DAVČNI PRIHODKI 4.462.868
700 Davki na dohodek in dobiček 3.989.986
703 Davki na premoženje 194.617
704 Domači davki na blago in storitve 278.140
706 Drugi davki 126

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.778.093
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.493.726
711 Takse in pristojbine 2.451
712 Globe in druge denarne kazni 24.901
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.769
714 Drugi nedavčni prihodki 231.246

72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.747
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 25.747

73 PREJETE DONACIJE 50
730 Prejete donacije iz domačih virov 50

74 TRANSFERNI PRIHODKI 49.601
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 49.601

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.098.040
40 TEKOČI ODHODKI 2.576.047

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 513.821
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 77.688
402 Izdatki za blago in storitve 1.766.195
403 Plačila domačih obresti 73.343
409 Rezerve 145.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.755.595
410 Subvencije 107.890
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.509.663
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 192.345
413 Drugi tekoči domači transferi 945.697

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 717.634
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 717.634

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48.763
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 21.582
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 21.181

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) 218.320

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)  
(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)  
(Skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil 
obresti) 282.765

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70 + 71) – (40 + 41)  
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  
in tekoči transferi) 909.319

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 688
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 688
750 Prejeta vračila danih posojil 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 688

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 70.258

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 70.258
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 70.258

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) –69.570

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 148.750
55 ODPLAČILA DOLGA 148.750

550 Odplačila domačega dolga 148.750

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju zača-
snega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi 
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju 
vplačani prejemki in plačani izdatki, vključijo v proračun Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2015.

4. KONČNA DOLOČBA

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 
dalje.

Št. 410-29/2014-4
Nova Gorica, dne 10. decembra 2014

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

ODRANCI

3675. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2015

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/04) in 15. člena Sta-
tuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet 
Občine Odranci na 2. redni seji dne 4. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2015

1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Odranci za leto 2015, ki znaša:

– zazidana stavbna zemljišča 0,00033 €
– nezazidana stavbna zemljišča 0,000057 €.

2. člen
Pri izračunu nadomestila za zazidano stavbno zemljišče 

za stanovanjske objekte se upošteva 110 točk, za poslovne 
objekte 170 točk, za nezazidano stavbno zemljišče na območju 
stanovanjske gradnje 30 točk, za nezazidano stavbno zemljišče 
v obrtni coni 60 točk.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

Št. 16-2/2014
Odranci, dne 4. decembra 2014

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

OPLOTNICA

3676. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Oplotnica v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79-3758/99, 124-5204/00, 79-4108/01, 30-1253/02, 
56-2759/02, 110-5389/02, 127-5348/06, 14-600/07, 109-4692/08, 
49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10, 110-4999/11, 104-3990/12, 
46-1756/13, 82-3033/13, 101-3677/13, 101-3675/13, 38-1522/14) 
in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12) je 
župan Občine Oplotnica dne 24. 11. 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Oplotnica  

v obdobju januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
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nuarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79-3758/99, 124-5204/00, 79-
4108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 110-5389/02, 127-5348/06, 
14-600/07, 109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-
5582/10, 110-4999/11, 104-3990/12, 46-1756/13, 82-3033/13, 
101-3677/13, 101-3675/13, 38-1522/14; v nadaljevanju: ZJF) 
in Odlokom o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 25/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
januar–marec 

2015
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 654.687,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 648.194,00

70 DAVČNI PRIHODKI 614.963,00
700 Davki na dohodek in dobiček 584.480,00
703 Davki na premoženje 7.043,00
704 Domači davki na blago in storitve 23.440,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 33.231,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 27.903,00
711 Takse in pristojbine 36,00
712 Globe in denarne kazni 1.263,00
714 Drugi nedavčni prihodki 4.029,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 396,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 396,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.097,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 6.097,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 811.832,00
40 TEKOČI ODHODKI 232.549,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 57.743,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 8.453,00
402 Izdatki za blago in storitve 160.262,00
403 Plačila domačih obresti 4.956,00
409 Rezerve 1.135,00

41 TEKOČI TRANSFERI 332.266,00
410 Subvencije 15.970,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 184.001,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 9.419,00
413 Drugi tekoči domači transferi 122.876,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 247.017,00
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 247.017,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –157.145,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev  0
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 200.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 200.000,00

500 Domače zadolževanje 200.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 37.308,00
55 ODPLAČILA DOLGA 37.308,00

550 Odplačila domačega dolga 37.308,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali + 5.547,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 162.692,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 157.145,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 5.547,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani občine in na oglasni deski občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
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ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE  
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži 
do višine 37.308,00 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Št. 410-0001/2013-19
Oplotnica, dne 24. novembra 2014

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

3677. Sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2015

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list 
RS, št. 35/12) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04) je Občinski 
svet Občine Oplotnica na 1. redni seji dne 4. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo za-

zidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju 
Občine Oplotnica za leto 2015 znaša 0,0017943 EUR/m2.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.

Št. 1.7.1/2014
Oplotnica, dne 4. decembra 2014

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

3678. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni 
list RS, št. 35/12) je Občinski svet Občine Oplotnica na 1. redni 
seji, ki je bila dne 4. 12. 2014 sprejel

S K L E P

I.
Ukine se status zemljišča javno dobro na nepremičnini, 

parc. št. 374/2, k.o. Božje.
Na nepremičnini iz prve točke tega člena pridobi lastnin-

sko pravico Občina Oplotnica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 1.8.1/2014
Oplotnica, dne 4. decembra 2014

Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

PIVKA

3679. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka 
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je župan 
Občine Pivka dne 9. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju 

januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Pivka (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Pivka za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13 
z dne 27. 12. 2013; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun 
januar–marec 

2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.534.955,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.141.281,57
70 DAVČNI PRIHODKI 993.454,33

700 Davki na dohodek in dobiček 942.201,00
703 Davki na premoženje 19.392,87
704 Domači davki na blago in storitve 31.661,47
706 Drugi davki 198,99

71 NEDAVČNI PRIHODKI 147.827,24
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 117.049,74
711 Takse in pristojbine 507,60
712 Globe in druge denarne kazni 10.626,65
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.359,57
714 Drugi nedavčni prihodki 7.283,68

72 KAPITALSKI PRIHODKI 73.132,79
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 23.040,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. sredstev 50.092,79
73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.320.540,64
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 307.791,56
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.012.749,08

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.841.260,56
40 TEKOČI ODHODKI 763.070,55

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 117.098,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 16.554,00
402 Izdatki za blago in storitve 609.395,73
403 Plačila domačih obresti 15.022,82
409 Rezerve 5.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 714.395,00
410 Subvencije 81.300,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 254.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 119.376,00
413 Drugi tekoči domači transferi 259.719,00
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.358.895,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.358.895,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.900,01
430 Investicijski transferi 0,00
431 Investicijski transferi neprof. organiz. 
in ustanovam 2.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 2.900,01

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –306.305,56

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0,00

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE 341.142,55

500 Domače zadolževanje 341.142,55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 34.836,99

550 Odplačila domačega dolga 34.836,99
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 306.305,56
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 306.305,56

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo  0,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sred-

stev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu 
razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

5. člen
Po preteku obdobja, navedenega v 1. členu tega sklepa, 

se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Ob-
čine Pivka za leto 2015.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri me-

sece. Če proračun ni sprejet v roku treh mesecev začasnega 
financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna 
lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

7. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletni strani Občine Pivka.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

8. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
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za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proraču-
nu Občine Pivka.

9. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu. Prav tako se občina lahko likvidnostno 
zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih pre-
jemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v drugem 
odstavku 32. člena ZJF. V obdobju začasnega financiranja se 
lahko Občina Pivka zadolži do višine 341.142,55 evrov.

5. KONČNA DOLOČBA

11. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 
dalje.

Št. 032-1/2014-33
Pivka, dne 9. decembra 2014

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

RIBNICA

3680. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica 
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 32. In 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13) in 106. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni 
list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 3. 12. 2014 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ribnica  

v obdobju januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Ribnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-

nuarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11; v nadaljevanju: ZJF).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 1.480.298,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.426.723,22

70 DAVČNI PRIHODKI 1.256.965,37
700 Davki na dohodek in dobiček 1.190.964,00
703 Davki na premoženje 24.235,74
704 Domači davki na blago in storitve 41.765,63

71 NEDAVČNI PRIHODKI 169.757,85
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 142.401,70
711 Takse in pristojbine 1.192,83
712 Globe in druge denarne kazni 460,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 15.080,14
714 Drugi nedavčni prihodki 10.623,18

74 TRANSFERNI PRIHODKI 53.575,22
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 53.575,22

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.331.088,44
40 TEKOČI ODHODKI 525.969,54

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 152.709,64
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 21.653,31
402 Izdatki za blago in storitve 326.599,19
403 Plačila domačih obresti 12.007,40
409 Rezerve 13.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 648.582,12
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 393.292,64
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 6.937,62
413 Drugi tekoči domači transferi 248.351,86

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 145.324,42
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 145.324,42

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.212,36
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 4.082,36
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 7.130,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 149.210,00
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 161.187,40
III/2. TEKOČI PRESEŽEK 252.171,56
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 49.965,54
55 ODPLAČILA DOLGA 49.965,54
550 Odplačila domačega dolga 49.965,54
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V..-VIII.) 99.244,46
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –49.965,54
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –149.210,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. 2014 0,00

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na spletnih straneh občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta. Neposredni uporabniki 
lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plaču-
jejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v 
okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega 
v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
dolgoročno zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 
dalje.

Št. 410-0054/2014
Ribnica, dne 3. decembra 2014

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

ROGAŠOVCI

3681. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Rogašovci v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in 
101/13) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, 
št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan Občine 
Rogašovci dne 10. 12. 2014 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Rogašovci  

v obdobju januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
110/11 – ZDIU12 in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom 
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 110/13 in 83/14; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
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 v EUR
KONTO OPIS Proračun 

januar–marec 
2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 671.680,10

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 582.234,15
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 539.325,55

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 515.827,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.299,86
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 21.198,69
706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 42.908,60
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 5.002,32
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 315,38
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.227,56
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 34.363,34

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 0,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 0,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 89.445,95
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 5.866,87
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

EVROPSKE UNIJE 83.579,08
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 491.780,87
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 165.335,37

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 47.676,11
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 8.173,68
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 108.344,35
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.141,23
409 REZERVE 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 241.896,37
410 SUBVENCIJE 0,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 177.956,23
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 21.718,84
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 42.221,30
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 64.465,95
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 64.465,95

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 20.083,18
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 18.892,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.191,18

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 179.899,23
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 344,41

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
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751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 344,41

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 2.225,00

440 DANA POSOJILA 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 2.225,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.) –1.880,59

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) 178.018,64

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 0,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –179.899,23

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 90.200,00

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 
dalje.

Št. 410-15/2014-1
Rogašovci, dne 10. decembra 2014

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SEVNICA

3682. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Sevnica

Na podlagi 35. in 38. člena Zakon o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) ter 18. člena 
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 
22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 2. redni seji dne 
24. 11. 2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Sevnica
1. člen

Za vodenje in izvedbo volitev za župana, volitev v občinski 
svet, svete krajevnih skupnosti in referenduma na območju 
občine se imenuje Občinska volilna komisija Občine Sevnica.

2. člen
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Anton Grilc, Pečje 17, Sevnica; univ. dipl. prav.; za 

predsednika
2. Alenka Mirt, Jablanica 29 a, Boštanj; univ. dipl. prav.; 

za namestnico predsednika

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu 
ter se objavijo na oglasni deski občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja 
ne bo zadolževala.



Uradni list Republike Slovenije Št. 91 / 18. 12. 2014 / Stran 10241 

3. Martina Dremšak, Lončarjev Dol 10, Sevnica; za čla-
nico

4. Mojca Kuzmički, Pečje 27, Sevnica; za namestnico 
članice

5. Ana Strajnar Erpič, Zgornje Mladetiče 2 a, Tržišče; za 
članico

6. Aleš Mrgole, Vrhek 12, Tržišče; za namestnika članice
7. Sanja Slemenšek, Cankarjeva ulica 7, Sevnica; za 

članico
8. Mateja Šunta, Dolenji Boštanj 55, Boštanj; za name-

stnico članice.

3. člen
Člani občinske volilne komisije so imenovani za štiri leta.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2014
Sevnica, dne 25. novembra 2014

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

3683. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) 
in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list 
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
na 2. redni seji dne 10. 12. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij  

ob Ščavnici za leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za 

leto 2014 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»

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

proračun 
leta 2014 

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) 4,975.238
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2,364.347

70 DAVČNI PRIHODKI 2,056.285
700 Davki na dohodek in dobiček 1,922.874
703 Davki na premoženje 67.021
704 Domači davki na blago in storitve 66.390
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 308.062
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 105.772
711 Takse in pristojbine 2.181
712 Denarne kazni 1.070
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 199.039

72 KAPITALSKI PRIHODKI 24.582
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 21.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. dolg. sredstev  3.582

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.586.309
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinanč. institucij 570.785
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna 
iz sred. proračuna EU 2.015.524

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.245.531
40 TEKOČI ODHODKI 987.381

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 182.071
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 29.255
402 Izdatki za blago in storitve 750.555
403 Plačila domačih obresti 15.000
409 Rezerve 10.500

41 TEKOČI TRANSFERI 1,135.139
410 Subvencije 59.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 615.905
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanov. 156.695
413 Drugi tekoči domači transferi 303.539
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.853.337
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.853.337

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 269.761
431 Investicijski transferi fizičnim in prav. 
osebam, ki niso pr. up. 269.761
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 30.913

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –270.293

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  140.126
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50 ZADOLŽEVANJE 140.126
500 Domače zadolževanje 140.126

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 40.000
55 ODPLAČILO DOLGA 40.000

550 Odplačila domačega dolga 40.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –170.167
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 100.126
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.) 270.293
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU  

OB KONCU PRET. LETA 170.167
«

2. člen
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
– http:/www.sveti-jurij.si/.

3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0010/2014
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. decembra 2014

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.

3684. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 94. člena Statuta 
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne 27. 11. 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij  
ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdo-
bju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 

financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 (Uradni list RS, št. 8/14).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Proračun 
januar–marec 

2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 860.953

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 555.512
70 DAVČNI PRIHODKI 504.387

700 Davki na dohodek in dobiček  471.653
703 Davki na premoženje  15.058
704 Domači davki na blago in storitve  17.488
706 Drugi davki  188

71 NEDAVČNI PRIHODKI  51.125
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  22.857
711 Takse in pristojbine  693
712 Denarne kazni  227
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  0
714 Drugi nedavčni prihodki  27.348

72 KAPITALSKI PRIHODKI  3.582
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  0
721 Prihodki od prodaje zalog  0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  3.582

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov  0
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI  301.859
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 45.797
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 256.062

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  822.531
40 TEKOČI ODHODKI  276.740

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  38.317
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 5.931
402 Izdatki za blago in storitve  228.169
403 Plačila domačih obresti  3.516
409 Rezerve  807

41 TEKOČI TRANSFERI  214.624
410 Subvencije  4.395
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  133.702
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam  16.201
413 Drugi tekoči domači transferi  60.326
414 Tekoči transferi v tujino  0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  328.261
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  328.261
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  2.906
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim 
osebam, ki niso prorač. uporabniki  1.100
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 1.806

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  38.422

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

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

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
55 ODPLAČILA DOLGA  10.000

550 Odplačila domačega dolga  10.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali + 28.422

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –10.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –38.422

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 0
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
zadolževati.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Št. 410-0009/2014
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 27. novembra 2014

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Miroslav Petrovič l.r.

TREBNJE

3685. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje 
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13), Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14 in 60/14) in 
29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 
65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 9. 12. 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje  

v obdobju januar–marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
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nuarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

Obdobje začasnega financiranja, za katerega je sprejel 
ta sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni 
sprejet v obdobju začasnega financiranja, se obdobje začasne-
ga financiranja lahko podaljša na predlog župana s sklepom 
občinskega sveta.

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2015 se financiranje funkcij 
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov 
(v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na 
podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 (Ura-
dni list RS, št. 20/13, 107/13, 12/14 in 60/14; v nadaljevanju: 
odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v 
letu 2014.

Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o 
proračunu Občine Trebnje.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za leto 2014.

V obdobju začasnega financiranja občina ne sme pove-
čati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2014.

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun 
januar – marec 

2015
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 2.162.714,13
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.134.439,13

70 DAVČNI PRIHODKI 1.878.057,73
700 Davki na dohodek in dobiček 1.752.543,00
703 Davki na premoženje  54.395,76
704 Domači davki na blago in storitve  69.553,22
706 Drugi davki  1.565,75

71 NEDAVČNI PRIHODKI  256.381,40
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  85.197,85
711 Takse in pristojbine  1.505,28
712 Globe in druge denarne kazni  2.387,36
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev  19.096,20
714 Drugi nedavčni prihodki  148.194,71

72 KAPITALSKI PRIHODKI  23.924,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopr. sredstev  23.924,00

73 PREJETE DONACIJE  0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov  0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  4.351,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 4.351,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.993.026,59
40 TEKOČI ODHODKI  645.127,07

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  126.828,65
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  19.582,07
402 Izdatki za blago in storitve  447.616,78
403 Plačila domačih obresti  34.616,26
409 Rezerve  16.483,31

41 TEKOČI TRANSFERI 1.145.668,77
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  855.733,36
412 Transferi nepridobitnim organizac. 
in ustanovam  59.259,29
413 Drugi tekoči domači transferi  230.676,12

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  122.203,65
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  122.203,65

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  80.027,10
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki  80.027,10

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  169.687,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

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

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje  0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 119.339,47
55 ODPLAČILA DOLGA  119.339,47

550 Odplačila domačega dolga 119.339,47
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  50.348,07
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –119.339,47
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –169.687,54
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so 
tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proraču-
nu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk/podkontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.
trebnje.si.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
 (izvrševanje proračuna)

S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posame-
znega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar 
pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem 
redu glede na razpoložljivo kvoto:

– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko 

predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.

6. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-
snega financiranja uporabljajo ZJF, odlok o proračunu Občine 
Trebnje, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije.

7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

8. člen
 (obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži 
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem 
proračunskem letu.

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v 
skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da 
se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje 
začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej 
podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, 
ki je določen v 3. členu tega sklepa.

5. KONČNA DOLOČBA

9. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se 
od 1. januarja 2015 dalje.

Št. 410-277/2014-3
Trebnje, dne 9. decembra 2014

Župan
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

http://www.trebnje.si
http://www.trebnje.si
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VLADA
3686. Uredba o spremembi Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih  
v organih javne uprave in v pravosodnih organih

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – 
popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 
17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 
59/13, 14/14, 28/14, 43/14 in 76/14) se 13. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»13. člen
(število in vrste direktoratov)

V ministrstvih se ustanovijo naslednji direktorati:
1. v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti:
– Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela,
– Direktorat za trg dela in zaposlovanje,
– Direktorat za socialne zadeve,
– Direktorat za družino,
– Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega 

nasilja;
2. v Ministrstvu za finance:
– Direktorat za javno premoženje,
– Direktorat za finančni sistem,
– Direktorat za zakladništvo,
– Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih 

prihodkov,
– Direktorat za proračun,
– Direktorat za javno računovodstvo;
3. v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo:
– Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo,
– Direktorat za notranji trg,
– Direktorat za turizem in internacionalizacijo,
– Direktorat za regionalni razvoj;
4. v Ministrstvu za javno upravo:
– Direktorat za javni sektor,
– Direktorat za informatiko,
– Direktorat za stvarno premoženje,
– Direktorat za javno naročanje;
5. v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
6. v Ministrstvu za notranje zadeve:
– Direktorat za policijo in druge varnostne naloge,
– Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 

naturalizacijo;
7. v Ministrstvu za obrambo:
– Direktorat za logistiko,
– Direktorat za obrambne zadeve,
– Direktorat za obrambno politiko;

8. v Ministrstvu za okolje in prostor:
– Direktorat za okolje,
– Direktorat za vode in investicije,
– Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
9. v Ministrstvu za infrastrukturo:
– Direktorat za infrastrukturo,
– Direktorat za promet,
– Direktorat za energijo;
10. v Ministrstvu za pravosodje:
– Direktorat za pravosodno upravo,
– Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja;
11. v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:
– Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo,
– Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih,
– Direktorat za šport,
– Direktorat za investicije,
– Direktorat za visoko šolstvo,
– Direktorat za znanost,
– Direktorat za informacijsko družbo;
12. v Ministrstvu za zdravje:
– Direktorat za javno zdravje,
– Direktorat za zdravstveno varstvo,
– Direktorat za zdravstveno ekonomiko;
13. v Ministrstvu za zunanje zadeve:
– Direktorat za bilateralo in evropske zadeve,
– Direktorat za globalne zadeve in politično multilateralo,
– Direktorat za gospodarsko diplomacijo,
– Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in hu-

manitarno pomoč,
– Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov;
14. v Ministrstvu za kulturo:
– Direktorat za kulturno dediščino,
– Direktorat za ustvarjalnost,
– Direktorat za medije.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

se s to uredbo uskladijo s 1. januarjem 2015.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2015.

Št. 00714-5/2014
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-1711-0073

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in dru-
gega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14 in 90/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih 

v sestavi ministrstev

1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 

št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 
76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 
98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13 in 
43/14) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano so:
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 

podeželja,
– Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinar-

stvo in varstvo rastlin,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar-

stvo, lovstvo in ribištvo.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in ra-

zvoj podeželja opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, 
ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, 
gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in 
ribiško politiko Evropske unije ter na druge naloge za izvajanje 
ukrepov kmetijske politike ter promocije.

(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veteri-
narstvo in varstvo rastlin opravlja upravne in strokovne naloge 
ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti 
in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko 
spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju kako-
vosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo 
predlogov predpisov in drugih aktov in gradiv, vodenje registrov 
in evidenc ter poročanje, in upravnih nalog na področju zaščite 
kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti); na področju var-
nosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme, 
vključno z gensko spremenjeno krmo; uporabe materialov ter 
izdelkov, namenjenih za stik z živili v postopkih pridelave, pre-
delave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; vode 
za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov 
in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ra-
zen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za 
okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, goz-
darstvo, lovstvo in ribištvo; na področju identifikacije in registra-
cije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, 
zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdra-
vil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, 
varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin, razen 
nalog javne službe na področju semenarstva; ocenjevanja 
aktivnih snovi ter ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih 
sredstev; prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, testi-
ranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev; analize 
tveganja ter obveščanja prebivalstva in izpolnjevanja med-
narodnih obveznosti iz pristojnosti uprave. Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opra-
vlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva 
novih sort kmetijskih rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje 
za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po 
področnih zakonih.

(4) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora 
nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetij-
skih zemljišč, delovanjem agrarnih skupnosti, promocije kmetij-
skih in živilskih proizvodov, vina in drugih proizvodov iz grozdja 
in vina, vključno z nalogami uradnega nadzora na področju 
varnosti, kakovosti in označevanjem vina in drugih proizvodov 

iz grozdja in vina, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politi-
ke, zootehnike, na področju identifikacije in registracije živali, 
nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih 
centrov, delovanjem javnih služb v kmetijstvu, dobre kmetijske 
prakse, prometom in uporabo organskih in mineralnih gnojil 
in sredstev za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelo-
valnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih 
proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni pre-
hrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike 
Slovenije za okolje in Uprave Republike Slovenije za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, nad uporabo biološko 
razgradljivih odpadkov, varstvom voda in kmetijskih zemljišč 
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na področju 
soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, 
lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega 
in morskega ribištva, lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih 
izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja.«.

2. člen
Za 8.a členom se dodata nova 8.b in 8.c člen, ki se glasita:

»8.b člen
(Ministrstvo za javno upravo)

(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo je:
– Inšpektorat za javni sektor.
(2) Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge inšpek-

cijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov 
s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev in plač v 
javnem sektorju ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvaja-
njem predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek in posebne 
upravne postopke, upravno poslovanje in dostop do informacij 
javnega značaja.

8.c člen
(Ministrstvo za okolje in prostor)

(1) V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
– Agencija Republike Slovenije za okolje,
– Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja uprav-

ne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in 
naravnih dobrin, varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na 
okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin, varstva 
pred hrupom in drugimi tveganji za okolje, ohranjanja narave, 
gospodarjenja z vodno infrastrukturo, upravljanja z vodnimi 
zemljišči v lasti države, monitoringov in drugega evidentira-
nja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, 
meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz, na-
povedovanja meteoroloških in hidroloških procesov ter snežnih 
plazov, opozarjanja na nevarne razmere in izredne pojave, 
letalske meteorologije, monitoringa in drugega evidentiranja 
seizmoloških, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih 
rajonizacij in kategorizacij, ocenjevanja potresne nevarnosti, 
varstva, zaščite in hitrega obveščanja o potresnih pojavih, 
ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, sodelovanja v siste-
mu zaščite in reševanja, odprave posledic naravnih in drugih 
nesreč, izpolnjevanja mednarodnih obveznosti s teh področij in 
mednarodne izmenjave podatkov.

(3) Geodetska uprava Republike Slovenije opravlja stro-
kovne in upravne naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja 
zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema, 
evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremič-
nin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, topograf-
skega in kartografskega sistema ter koordinira povezljivost 
zbirk podatkov o prostoru in nepremičninah.

(4) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost opra-
vlja upravne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske 
varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov sevanja, 
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z izjemo v zdravstvu ali veterinarstvu, varstva okolja pred ioni-
zirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objek-
tov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, 
spremljanja stanja radioaktivnosti okolja in odgovornosti za 
jedrsko škodo, opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na 
naštetih področjih in ob izrednih radioloških ali jedrskih dogod-
kih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju 
zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju.

(5) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem pred-
pisov s področij varstva okolja: kakovost zraka, ravnanje z 
odpadki, čezmejno pošiljanje odpadkov, kakovost voda, emisije 
snovi v vode, industrijsko onesnaževanje in tveganje, hrup, ele-
ktromagnetno sevanje, svetlobno onesnaževanje, nadzor nad 
emisijami oziroma drugimi nepravilnostmi pri uporabi kemikalij; 
ohranjanja narave, urejanja voda in gospodarjenje z njimi in 
nadzora nad gensko spremenjenimi organizmi; naloge inšpek-
cijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov in splošnih aktov 
glede urejanja prostora in naselij, graditvijo objektov in izved-
bo gradbenih konstrukcij, izpolnjevanjem bistvenih zahtev za 
objekte, stanovanjskimi zadevami in geodetsko dejavnostjo.«.

3. člen
V prvem odstavku 10. člena se v drugi alineji vejica nado-

mesti s piko, tretja alineja pa se črta.
Četrti odstavek se črta.

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

»14. člen
(Ministrstvo za infrastrukturo)

(1) V sestavi Ministrstva za infrastrukturo so:
– Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo.
(2) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo opravlja 

strokovno tehnične, upravne, organizacijske in razvojne naloge 
na področjih graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest ter 
varstva prometa na njih, nadzora nad njihovim stanjem, uprav-
ne naloge na področju pobiranja povračil za uporabo cest, 
vodenje evidence o državnih cestah, druge naloge, določene 
z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javne ceste; 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo opravlja stro-
kovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področjih 
gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podza-
konskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.

(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja 
upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in prista-
niške infrastrukture, nadzora nad izvajanjem reda v pristani-
ščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih 
voda, varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in 
vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti, opra-
vlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju 
morskega prometa in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski 
nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih 
vodah.

(4) Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo opra-
vlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov 
na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in pro-
metne infrastrukture za vse vrste prometa ter na področju žič-
niških naprav in varnosti na smučiščih, naloge inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila 
cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podla-
gi, predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo 
kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za 
voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj 
in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov, 
predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih 
vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, 

pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in regi-
stracijskih organizacij, predpisov, ki določajo pogoje za prevoz 
nevarnega blaga za posamezne vrste prometa, naloge inšpek-
cijskega nadzora nad izvrševanjem zakona, ki ureja energijo, in 
podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi zakona ter drugih 
predpisov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje 
nadzora, in naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem 
določil zakona, ki ureja rudarstvo in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti 
in zdravja pri delu ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkori-
ščanju mineralnih surovin ter pri izvajanju drugih rudarskih del.

(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 
3. člena te uredbe izvaja Uprava Republike Slovenije za pomor-
stvo naloge strokovne pomoči samostojno, če tako določa akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe kot isti proračunski upo-

rabniki nadaljujejo z delom Inšpektorat Republike Slovenije 
za kmetijstvo in okolje kot Inšpektorat Republike Slovenije za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat Republi-
ke Slovenije za promet, energetiko in prostor kot Inšpektorat 
Republike Slovenije za infrastrukturo in Direkcija Republike 
Slovenije za ceste kot Direkcija Republike Slovenije za infra-
strukturo.

(2) Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest organov v sestavi ministrstev se z določbami te uredbe 
uskladijo s 1. januarjem 2015.

(3) Organi v sestavi ministrstev v skladu s to uredbo 1. ja-
nuarja 2015 prevzamejo naloge, ustrezne javne uslužbence, 
opremo, prostore in dokumentacijo.

(4) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 1. ja-
nuarja 2015 prevzame od Ministrstva za infrastrukturo javne 
uslužbence, pravice proračunske uporabe, obveznosti, doku-
mentacijo, prostore, opremo in inventar, ki se uporablja za 
izvajanje prevzetega delovnega področja gradnje, nadgradnje, 
obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ter druge 
naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo 
javno železniško infrastrukturo.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00714-4/2014
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2014-1711-0074

Vlada Republike Slovenije

Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA
3688. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi 

delovnih mest direktorjev s področja javne 
uprave v plačne razrede znotraj razponov 
plačnih razredov

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v jav-
nem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14) ter 
na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem 
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sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 
77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 
15/14 in 43/14) izdaja minister za javno upravo

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih 

mest direktorjev s področja javne uprave  
v plačne razrede znotraj razponov plačnih 

razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih ra-
zredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 
47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 
20/12, 97/12, 47/13, 51/13, 55/13, 21/14 in 65/14) se v drugem 
odstavku 2. člena tabela »Tip osebe javnega prava: organ v 
sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50-57« nado-
mesti z naslednjo tabelo:

»Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva
Razpon plačnega razreda: 50-57

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ŠIFRA DM IME DELOVNEGA MESTA PLAČNI RAZRED
URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA 
DENARJA

B017102 Direktor/inšpektor OSM 53

UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA B017102 Direktor/inšpektor OSM 55
URAD RS ZA NADZOR PRORAČUNA B017102 Direktor/inšpektor OSM 55
INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE B017102 Direktor/inšpektor OSM 52
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE B017102 Direktor/inšpektor OSM 57
INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

B017102 Direktor/inšpektor OSM 53

INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO B017102 Direktor/inšpektor OSM 52
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH 
SANKCIJ

B017102 Direktor/inšpektor OSM 57

INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
TRŽNI INŠPEKTORAT RS B017102 Direktor/inšpektor OSM 56
URAD RS ZA MEROSLOVJE B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO B017102 Direktor/inšpektor OSM 55
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

B017102 Direktor/inšpektor OSM 56

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ 
PODEŽELJA

B017102 Direktor/inšpektor OSM 56

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, 
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

B017102 Direktor/inšpektor OSM 57

AGENCIJA RS ZA OKOLJE B017102 Direktor/inšpektor OSM 57
UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST B017102 Direktor/inšpektor OSM 55
GEODETSKA UPRAVA RS B017102 Direktor/inšpektor OSM 57
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN PROSTOR B017102 Direktor/inšpektor OSM 57
UPRAVA RS ZA POMORSTVO B017102 Direktor/inšpektor OSM 55
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO B017102 Direktor/inšpektor OSM 55
INŠPEKTORAT RS ZA INFRASTRUKTURO B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
INŠPEKTORAT RS ZA DELO B017102 Direktor/inšpektor OSM 56
ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS B017102 Direktor/inšpektor OSM 56
URAD RS ZA KEMIKALIJE B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
UPRAVA RS ZA VARSTVO PRED SEVANJI B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
URAD RS ZA MLADINO B017102 Direktor/inšpektor OSM 50
INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE B017102 Direktor/inšpektor OSM 54
INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE B017102 Direktor/inšpektor OSM 52

«,
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tabela »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni 
direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57« pa se nadomesti 
z naslednjo tabelo:

»Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat)
Razpon plačnega razreda: 56-57

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ŠIFRA DM IME DELOVNEGA MESTA PLAČNI RAZRED
Direktorat za zakladništvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za finančni sistem B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za javno premoženje B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih 
javnih prihodkov

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za proračun B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za javno računovodstvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in 
naturalizacijo

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za bilateralo in evropske zadeve B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za globalne zadeve in politično 
multilateralo

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za gospodarsko diplomacijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za logistiko B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za obrambne zadeve B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za obrambno politiko B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Obveščevalno varnostna služba B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za pravosodno upravo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za javni sektor B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za javno naročanje B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za stvarno premoženje B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za informatiko B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in 
tehnologijo

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za turizem in internacionalizacijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za notranji trg B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za regionalni razvoj B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za kmetijstvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za okolje B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za vode in investicije B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za promet B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za energijo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za infrastrukturo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za trg dela in zaposlovanje B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za socialne zadeve B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za družino B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve 
vojnega nasilja

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56

Direktorat za javno zdravje B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za zdravstveno varstvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za zdravstveno ekonomiko B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za visoko šolstvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za znanost B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
Direktorat za investicije B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57
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NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ŠIFRA DM IME DELOVNEGA MESTA PLAČNI RAZRED
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter 
izobraževanje odraslih

B017103 Generalni direktor direktorata MIN 57

Direktorat za šport B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za informacijsko družbo B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za kulturno dediščino B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za ustvarjalnost B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56
Direktorat za medije B017103 Generalni direktor direktorata MIN 56

«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2015.

Št. 007-885/2014/7
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
EVA 2014-1711-0097

Boris Koprivnikar l.r.
Minister

za javno upravo



Stran 10252 / Št. 91 / 18. 12. 2014 Uradni list Republike Slovenije

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 
1. 1. do 31. 12. 2014 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je 
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava 
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,  
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 42,  telefaks (01) 425 01 99, uredništvo  
(01) 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3667. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
demokratični republiki Etiopiji 10223

VLADA
3686. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organi-

zaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih 10246

3687. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev 10246

3668. Odločba o imenovanju Irene Kuzme za vrhovno 
državno tožilko na Vrhovnem državnem tožilstvu 
Republike Slovenije 10223

MINISTRSTVA
3688. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi de-

lovnih mest direktorjev s področja javne uprave v 
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 10248

3669. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja 
stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2015 10223

OBČINE
LENDAVA

3670. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za 
obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 10228

MOKRONOG - TREBELNO
3671. Sklep o začasnem financiranju Občine Mokronog 

- Trebelno v obdobju januar–marec 2015 10228

MURSKA SOBOTA
3672. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Mur-

ska Sobota v obdobju januar–marec 2015 10229

NAKLO
3673. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2015 10229

NOVA GORICA
3674. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 

Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2015 10232

ODRANCI
3675. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2015 10233

OPLOTNICA
3676. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v 

obdobju januar–marec 2015 10233
3677. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 10235
3678. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro 10235

PIVKA
3679. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v ob-

dobju januar–marec 2015 10235

RIBNICA
3680. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v 

obdobju januar–marec 2015 10237

ROGAŠOVCI
3681. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci 

v obdobju januar–marec 2015 10238

SEVNICA
3682. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Sevnica 10240

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3683. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici za leto 2014 10241
3684. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij 

ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2015 10242

TREBNJE
3685. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v 

obdobju januar–marec 2015 10243
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