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PREDSEDNIK REPUBLIKE
772. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije pri 
Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)

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

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije pri 
Mednarodni pomorski organizaciji (IMO)

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije pri Mednarodni pomorski organizaciji s sedežem v 
Londonu postavim mag. Tadeja Rupla.

Št. 501-03-6/2015-2
Ljubljana, dne 18. marca 2015

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
773. Odlok o razglasitvi javnega spomenika žrtvam 

1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem 
za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 
– odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o razglasitvi javnega spomenika žrtvam  

1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem  
za kulturni spomenik državnega pomena

1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi 

enota dediščine: Črna na Koroškem – Spomenik žrtvam 1. in 
2. svetovne vojne (EŠD 7714).

(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni pomen 
za Republiko Slovenijo kot izrazit dosežek ustvarjalnosti arhitekta 
Jožeta Plečnika in poseben družbeni pomen kot eden redkih 
skupnih javnih spomenikov žrtvam obeh svetovnih vojn v Sloveniji.

(3) Enota iz prvega odstavka tega člena je kulturni spome-
nik z arhitekturnimi, zgodovinskimi in simbolnimi vrednotami.

(4) Enota je varovana zaradi celostne zaščite del Jožeta 
Plečnika v Sloveniji, ohranitve zgodovinskega in simbolnega 
spomina na žrtve dveh svetovnih vojn ter ohranitve avtentič-
nega prostora javnega spomenika.

2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik držav-

nega pomena, so:
– izjemen celostni javni spomenik z vodnjakom je avtor-

sko delo Jožeta Plečnika iz leta 1952,
– slopast nosilec, zidan iz rečnih kamnov, je premišljeno 

dopolnjen z vodo, ki se pretaka po koritih,
– slop in vodnjak ključno sooblikujeta trg v jedru naselja,
– javni spomenik je posvečen vsem žrtvam 1. svetovne 

vojne na Koroškem,
– javni spomenik je posvečen 225 padlim borcem NOB 

in žrtvam nacizma,
– javni spomenik je simbol občine in ključna sestavina 

občinskega grba,
– javni spomenik in simbolni spomin sta pomembna za razu-

mevanje zgodovinskih dogajanj v Sloveniji in v tem delu Evrope.

3. člen
(1) Spomenik obsega nepremičnino: parcelo št. 560/2 

(del: sredinski otok krožnega križišča), k. o. 906 – Črna.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem 

načrtu (uveljavljen 22. novembra 2003, Uradni list RS, št. 111/03, 
datoteka z dne 18. novembra 2014; izvorno merilo 1:1000) in 
vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.

(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Mi-
nistrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).

4. člen
Varovane sestavine spomenika so:
– slop in vodnjak v celoti, s svojo lego in gabariti,
– klesani dodatki spomenika (glava žrtve, knežji kamen, 

putto),
– materiali (kamni iz potoka), korita in vodna napeljava,
– lokacija javnega spomenika z zelenico sredi trga,
– vedute na spomenik.

5. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika z 

obstoječo postavitvijo, avtentičnimi dimenzijami, konstrukcijo, 
materiali, vedutami,
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– ohranjanje spomenika kot vodnjaka z napeljavo in 
koriti,

– prepoved premeščanja javnega spomenika ali njego-
vih delov, razen če bi bila premestitev nujna zaradi njegove 
fizične zaščite,

– prepoved postavljanja kakršnihkoli trajnih, pomožnih 
ali začasnih objektov v območju spomenika, vključno z re-
klamnimi napisi in prometnimi znaki, razen talnih prometnih 
oznak,

– strokovno in redno vzdrževanje javnega spomenika 
in zelenice,

– ohranjanje zelenice ob vodnjaku kot dela spomenika,
– prepoved parkiranja v krožišču,
– če je spomenik ali njegov del okrnjen, je treba za-

gotoviti povrnitev v njegovo prvotno stanje na stroške pov-
zročitelja,

– obvezna je zimska zaščita spomenika,
– izdelavo konservatorsko-restavratorske dokumenta-

cije pred morebitno celovito prenovo.

6. člen
Lastnik ali upravljavec omogoča javnosti dostop do spo-

menika in njegovo predstavitev tako, da njegovo varovanje in 
osnovne funkcije niso ogroženi.

7. člen
Spomenik se označi s predpisano oznako, tako da ta ne 

krni likovne podobe ali posameznih delov javnega spomenika.

8. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa 

drugače, je treba predhodno izpolniti kulturnovarstvene pogoje 
in pridobiti kulturnovarstveno soglasje Zavoda.

9. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za 

kulturno dediščino.

KONČNI DOLOČBI

10. člen
Pristojno sodišče v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti 

zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičnini, na-
vedeni v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00716-3/2015
Ljubljana, dne 18. marca 2015
EVA 2014-3340-0029

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

774. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Targu Muresu, v Romuniji

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura-
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o zaprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Targu Muresu, v Romuniji

I
Zapre se Konzulat Republike Slovenije v Targu Muresu, v 

Romuniji, ki ga vodi častni konzul.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100-8/2015
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2015-1811-0029

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
775. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga 

prašičjega mesa

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu trga  

prašičjega mesa

1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativni trg prašičjega mesa in 

način poročanja klavnic glede cen prašičjih trupov v skladu z 
Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decembra 2008 
o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za razvr-
ščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje njihovih 
cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3), zadnjič spreme-
njeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 148/2014 z dne 
17. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/2008 
glede kategorij in razredov za ugotavljanje tržnih cen v sektor-
ju govejega mesa in glede tržnih cen za trupe prašičev (UL L 
št. 46 z dne 18. 2. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1249/2008/ES).

2. člen
(1) Za reprezentativni trg prašičjega mesa se štejejo 

klavnice, ki tedensko zakoljejo več kot 200 prašičev na letni 
povprečni osnovi, ki so garani in razvrščeni v kategorijo pitanih 
prašičev v skladu z:

– Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 
z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti 
za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v 
letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih 
območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 
2014, str. 10);

– Uredbo 1249/2008/ES in
– predpisom, ki ureja razvrščanje prašičjih trupov.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka 

do 12. ure sporočijo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske 
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trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene 
in količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržna ra-
zreda E in S in težki od 60 do 120 kg, iz predhodnega tedna na 
obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Klavnice iz prvega odstavka tega člena do 10. dne v 
tekočem mesecu za pretekli mesec sporočijo agenciji cene in 
količine trupov pitanih prašičev, ki so razvrščeni v tržne razre-
de od S do P, na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

(4) Cene iz drugega in tretjega odstavka tega člena so 
cene, ki jih klavnice plačajo dobavitelju pitanih prašičev v 
EUR/100 kg klavne mase, brez DDV, na 2 decimalki natančno. 
Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, ki je 
enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 2 %.

(5) Klavnice sporočijo agenciji podatke iz tega člena po 
spletni aplikaciji, elektronski pošti ali telefaksu.

3. člen
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem 

pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo najmanj enkrat letno. 
Klavnice iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta 
namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, 
najmanj 24 mesecev.

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

vilnik o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa 
(Uradni list RS, št. 30/09).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-30/2015
Ljubljana, dne 23. marca 2015
EVA 2015-2330-0065

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga
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PRILOGA 1 
 
 
Obrazec za tedensko sporočanje cen in količin trupov pitanih prašičev 
 
Klavnica (naziv, sedež):_________________________________________ 
 
Obdobje: teden od_______________do_____________________ 
 
Kategorija Klavna masa (kg) Cena (EUR/100 kg) 
E   
S   
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PRILOGA 2 
 
 
Obrazec za mesečno sporočanje cen in količin trupov pitanih prašičev 
 
Klavnica (naziv, sedež):_________________________________________ 
 
Obdobje: od_______________do_____________________ 
 
Kategorija Klavna masa (kg) Cena (EUR/100 kg) 
S   
E   
U   
R   
O   
P   
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776. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu trga 
ovčjega mesa

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K 
o tržno informacijskem sistemu trga  

ovčjega mesa

1. člen
Ta pravilnik določa reprezentativni trg ovčjega mesa in na-

čin poročanja klavnic glede cen klavnih trupov ovc v skladu z:
– Uredbo Komisije (ES) št. 1249/2008 z dne 10. decem-

bra 2008 o podrobnih pravilih za uporabo lestvic Skupnosti za 
razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanje nji-
hovih cen (UL L št. 337 z dne 16. 12. 2008, str. 3), zadnjič spre-
menjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 148/2014 z dne 
17. februarja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1249/2008 
glede kategorij in razredov za ugotavljanje tržnih cen v sektor-
ju govejega mesa in glede tržnih cen za trupe prašičev (UL L 
št. 46 z dne 18. 2. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1249/2008/ES), in

– Uredbo Komisije (ES) št. 315/2002 z dne 20. februarja 
2002 o ugotavljanju cen svežih ali ohlajenih ovčjih trupov na 
reprezentativnih trgih Skupnosti (UL L št. 50 z dne 21. 2. 2002, 
str. 47).

2. člen
(1) Za reprezentativni trg ovčjega mesa se štejejo klavni-

ce, ki zakoljejo več kot 400 živali vrste ovc na leto in so razvr-
ščene v kategorije iz tretjega odstavka tega člena v skladu z:

– Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) 
št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1271/2014 
z dne 28. novembra 2014 o odobritvi zvišanja mejnih vrednosti 
za obogatitev vina, proizvedenega iz grozdja, potrganega v 
letu 2014 z nekaterih sort vinske trte na nekaterih vinorodnih 
območjih ali v delu teh območij (UL L št. 344 z dne 29. 11. 
2014, str. 10), in

– Uredbo 1249/2008/ES.
(2) Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do torka 

do 12. ure sporočijo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske 

trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene 
v EUR/100 kg klavne mase za posamezno kategorijo, skupno 
maso po posameznih kategorijah in število klavnih trupov po 
posameznih kategorijah iz tretjega odstavka tega člena za 
pretekli teden na obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega pra-
vilnika. Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov, 
ki je enaka masi toplih trupov, zmanjšani za 3,1 %.

(3) Kategorije, za katere se spremljajo cene, so:
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenje-

no ali dejansko maso trupa manj kot 13 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenje-

no ali dejansko maso trupa od 13 do manj kot 22 kg;
– jagnjeta za zakol, stara manj kot 12 mesecev, z ocenje-

no ali dejansko maso trupa 22 kg in več;
– druge ovce za zakol, starejše od 12 mesecev.
(4) Cene iz drugega odstavka tega člena so cene brez 

DDV, na 2 decimalki natančno. Če so cene določene na pod-
lagi žive mase, se cena za klavno maso izračuna tako, da se 
cena na kilogram žive mase deli z najvišjim pretvornim koe-
ficientom 0,50. Če se k trupu vključita tudi glava in drobovje, 
je za jagnjeta, ki tehtajo do 28 kg žive mase, najvišji pretvorni 
koeficient 0,58.

(5) Klavnice sporočijo agenciji podatke iz tega člena po 
spletni aplikaciji, elektronski pošti ali telefaksu.

3. člen
Kontrolo o točnosti podatkov in poročanih cenah po tem 

pravilniku opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za kme-
tijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo najmanj enkrat letno. 
Klavnice iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo za ta 
namen hraniti vso dokumentacijo, povezano s poročanjem cen, 
najmanj 24 mesecev.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa (Uradni 
list RS, št. 30/09).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-31/2015
Ljubljana, dne 23. marca 2015
EVA 2015-2330-0066

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga
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PRILOGA 
 
 

Obrazec za tedensko sporočanje cen in količin klavnih trupov oziroma polovic ovc 
 
Klavnica (naziv, sedež): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Obdobje: teden od_______________do_____________________ 
 
 Cena (EUR/100 kg 

klavne mase) 
Masa vseh trupov 
skupaj (kg) 

Število klavnih 
trupov 

Jagnjeta do 12 
mesecev z maso 
trupov manj kot 13 kg 

   

Jagnjeta do 12 
mesecev z maso 
trupov od 13 kg do 
manj kot 22 kg 

   

Jagnjeta do 12 
mesecev z maso 
trupov 22 kg in več 

   

Ovce nad 12 mesecev    
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777. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu 
za trg mleka in mlečnih izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 26/14) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg mleka  

in mlečnih izdelkov

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa način poročanja mlekarn in prvih 
kupcev mleka o cenah in količinah mleka in mlečnih izdelkov 
za izvajanje:

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 
2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb 
(EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v 
letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865) (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1308/2013/EU) in

– Uredbe Komisije (EU) št. 479/2010 z dne 1. junija 2010 
o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 
glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in 
mlečnih izdelkov (UL L št. 135 z dne 2. 6. 2010, str. 26), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1097/2014 
z dne 17. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 479/2010 
glede uradnih obvestil držav članic v sektorju mleka in mlečnih 
izdelkov (UL L št. 300 z dne 18. 10. 2014, str. 39), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 479/2010/EU).

(2) Ta pravilnik določa tudi način poročanja proizvajalcev 
mleka, ki mleko in mlečne izdelke neposredno prodajajo po-
trošniku, in način poročanja proizvajalcev mleka, ki mleko in 
mlečne izdelke prodajajo izven Republike Slovenije.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo naslednje:
– prvi kupec mleka je oseba, ki izpolnjuje pogoje iz druge-

ga odstavka 151. člena Uredbe 1308/2013/EU,
– neposredna prodaja je prodaja mleka in mlečnih izdel-

kov potrošnikom, ki poteka na kmetijskem gospodarstvu ali 
izven kmetijskega gospodarstva.

3. člen
(poročanje mlekarn)

(1) Mlekarne, ki so v predhodnem letu odkupile več kakor 
5.000 ton mleka, morajo vsak teden do torka do 12. ure spo-
ročiti Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene in količine v 
preteklem tednu prodanih mlečnih izdelkov v Republiki Slove-
niji, ki so navedeni na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

(2) Mlekarne iz prejšnjega odstavka morajo do 20. v te-
kočem mesecu za pretekli mesec sporočiti agenciji podatke o 
odkupljenem mleku na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

(3) Mlekarne iz prvega odstavka morajo do 20. v tekočem 
mesecu za tekoči mesec sporočiti agenciji oceno cene za od-
kup mleka za tekoči mesec iz priloge 7, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

(4) Mlekarne sporočijo podatke iz tega člena elektronsko 
prek spletnega portala agencije.

4. člen
(določitev reprezentativnega trga za sir)

(1) Mlekarne iz prejšnjega člena vsako leto do 1. marca za 
preteklo leto agenciji pošljejo poročilo o količinah proizvedene-
ga sira iz kravjega mleka po imenu, pod katerim se proizvaja.

(2) Agencija na podlagi pridobljenih podatkov iz prejšnje-
ga odstavka in uradnih statističnih podatkov o obsegu celotne 
proizvodnje sira iz kravjega mleka v Republiki Sloveniji določi 
reprezentativni trg za sire v skladu z drugim odstavkom 2. člena 
Uredbe 479/2010/EU.

(3) Mlekarne pošljejo podatke iz tega člena v elektronski 
obliki na elektronski naslov agencije.

5. člen
(poročanje prvih kupcev mleka)

(1) Prvi kupci mleka, ki odkupujejo mleko od proizvajalcev 
mleka, morajo mesečno do 20. za pretekli mesec sporočiti 
agenciji na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilni-
ka, odkupne cene za odkupljeno mleko, ki vsebuje do:

– 100.000 geometrijskega povprečja skupnega števila 
mikroorganizmov,

– 400.000 geometrijskega povprečja somatskih celic.
(2) Prvi kupci mleka, ki odkupujejo mleko od proizvajalcev 

mleka, morajo mesečno do 20. za pretekli mesec sporočiti 
agenciji na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilni-
ka, odkupljene količine mleka.

(3) Prvi kupci mleka, ki mleko prodajo mlekarnam ali 
drugim obratom, morajo agenciji poročati o odkupnih cenah 
brez DDV, ki jih plačajo mlekarne ali drugi obrati. Prispevki 
ali popusti, ki jih prvi kupec mleka prizna mlekarni, se morajo 
odšteti od odkupne cene za mleko.

(4) Prvi kupci mleka, ki mleko sami predelajo, poročajo 
agenciji o odkupnih cenah za mleko brez DDV, plačanih proi-
zvajalcem mleka. Prispevki ali popusti, ki jih proizvajalec prizna 
mlekarni, se morajo odšteti od odkupne cene za mleko.

(5) Prvi kupci mleka pošljejo podatke iz tega člena ele-
ktronsko prek spletnega portala agencije ali na elektronski 
naslov agencije.

6. člen
(poročanje proizvajalcev mleka)

Proizvajalec mleka, ki oddaja mleko prvemu kupcu, ki 
ima sedež izven Republike Slovenije, mora agenciji mesečno 
do 20. za pretekli mesec poslati poročilo o oddanih količinah 
mleka na obrazcu iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

7. člen
(poročanje o neposredni prodaji mleka)

(1) Proizvajalec mleka, ki mleko ali mlečne proizvode 
neposredno prodaja, mora voditi mesečno evidenco o vseh ko-
ličinah mleka, ki jih je neposredno prodal, in o količinah mleka, 
ki jih je uporabil za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

(2) Proizvajalec mleka hkrati z oddajo zbirne vloge na 
obrazcu iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, pošlje 
agenciji skupno poročilo o količinah mleka, ki jih je neposredno 
prodal v preteklem letu, in o količinah mleka, ki jih je uporabil 
za mlečne izdelke, ki jih je neposredno prodal.

8. člen
(poročilo o oceni cene za odkup mleka)

(1) Na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 3. člena 
tega pravilnika pripravi agencija v skladu s točko (b) tretjega 
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odstavka 2. člena Uredbe 479/2010/EU poročilo o oceni cene 
za odkup mleka za tekoči mesec.

(2) Povprečna ocenjena cena za odkup mleka se izračuna 
s ponderiranjem odkupljenih količin mleka za pretekli mesec, 
sporočenih v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega pravilni-
ka. Razlika med povprečno ocenjeno ceno za odkup mleka za 
tekoči mesec in ponderirano poročano ceno za pretekli mesec 
se upošteva pri poročanju o oceni cene Komisiji.

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pra-
vilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih 
izdelkov (Uradni list RS, št. 66/05 in 45/08 – ZKme-1) in Pravil-
nik o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka 
(Uradni list RS, št. 107/01 in 52/02).

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2015.

Št. 007-484/2014
Ljubljana, dne 20. marca 2015
EVA 2014-2330-0220

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloge
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PRILOGA 1 
 
Obrazec za poročanje mlekarn glede MLEČNIH IZDELKOV: 
 
  PRODANA 

KOLIČINA (kg)
CENA 
(EUR/100kg) Mlečni izdelek 

Maslo (»maslo I. vrste« z >82 % M in <16 % V,   
pakirano v bloke po 25 kg neto ali več) 

Posneto mleko v prahu (>31,4 % B v SS, <1 % M,  
<3,5 % V, izdelano po postopku razprševanja in  
pakirano v bloke po 25 kg neto) 
Mleko v prahu (>25 % M, <4 % V in pakirano v bloke  
po 25 kg neto) 
Sir zbrinc (< 38% V, >45 % M v SS) 
Sir ementalskega tipa (<40 % V, >45 % M v SS), 
pakirano po 5 kg ali več 
Tolminski sir 
Sir gavda (<50 % V, >20 % M v SS), pakirano po 2 kg  
in več 
Sir gavda (<45 % V, >55 % M v SS), pakirano po 2 kg  
in več 
Sir edamec (<47 % V, >40 % M v SS), pakirano po 1.5 kg 
in več 
Sir trapist, pakirano po 2 kg in več 
Sir mocarela 

Sir livada 

Nanoški sir 
Jogurt, navadni (v lončku, 180 g, 3,2 % M) 
Jogurt, sadni (v lončku, 180 g, >2,5 % M) 
Smetana, sladka (TP, >35 % M, 250 ml) 
Smetana, kisla (>10 % M) 
Mleko (TP, ≥3,5 % M) 
Mleko, delno posneto (TP, ≥ 1,5 % M) 
Sterilizirano ali UVT mleko (≥3,5 % M) 
Sterilizirano ali UVT mleko, delno posneto (≥1,5 %M) 
Skuta nepasirana, pakirano po 500 g  (do 5 % M v SS) 
Skuta nepasirana , pakirano po 500 g ( ≥ 35 % M v SS) 
 
V preglednici uporabljene kratice pomenijo: 
B – beljakovine 
M – maščobe 
SS – suha snov 
V – voda 
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PRILOGA 2 
 
Obrazec za poročanje mlekarn glede ODKUPLJENEGA MLEKA: 
 

Odkupljena 
količina (kg) 

Odkupna cena  
za mleko, 

standardizirano  
na 3,7 %  

maščobe in 3,15 % 
beljakovin,  

fco mlekarna 
(EUR/100 kg)* 

Dejanska 
odkupna  
cena, fco 
mlekarna 

(EUR/100kg)* 

Vsebnost 
maščobe 

(%)* 

Vsebnost 
beljakovin 

(%)* 

Količina 
odkupljenega 
mleka z več 
kot 100.000 

mikroorganiz
mov/ml (kg)** 

Količina 
odkupljenega 

mleka z več kot 
400.000 

somatskimi 
celicami/ml 

(kg)** 

   
 
 
* na dve decimalki natančno  
** v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarni nadzor živilskih obratov, veterinarsko- 

sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora 
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PRILOGA 3 
Obrazec za poročanje prvega kupca mleka glede ODKUPLJENEGA MLEKA: 
 
 

Odkupljena 
količina (kg) 

Ponderirana odkupna cena,  
(EUR/100kg)* 

Odkupna 
cena za 
mleko, 

standardizira
no na 3,7 % 
maščobe in 

3,15 % 
beljakovin* 

 
 
* na dve decimalki natančno 
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PRILOGA 4 
Obrazec za poročanje prvega kupca mleka glede ODKUPLJENEGA MLEKA: 
 
 

KMG mid Odkupljena količina (kg) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stran 2206 / Št. 21 / 27. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 5 
Obrazec za poročanje proizvajalcev mleka  glede ODDANEGA MLEKA IZVEN RS: 
 
 

KMG mid Oddana količina izven RS  
(kg) 
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PRILOGA 6 
Obrazec za poročanje proizvajalcev mleka  glede NEPOSREDNE PRODAJE: 
 
 
 

   

LETNO POROČILO O NEPOSREDNI 
PRODAJI MLEKA OZIROMA MLEČNIH 

IZDELKOV 
 

 1 Proizvajalec mleka -   
  nosilec kmetijskega 

gospodarstva: 
  

    
   

 2 Naslov:   
    
 3 Poštna številka in pošta:        
    
 4 Telefon, e-pošta:   
   
  
                           

               5 KMG-MID:           
                   
  

                            
  
 
 
       

  od 1. 1. 20  do 31. 12. 20   
 
 
 

 PODATKI O KOLIČINI MLEKA OZIROMA MLEČNIH IZDELKOV 
 
 

 IZDELEK NEPOSREDNA PRODAJA  
  enota mere količina  
 

MLEKO L  
  

 

        
 
 PODPIS:  
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PRILOGA 7:  
Obrazec za poročanje mlekarn za OCENO CENE ZA ODKUP MLEKA ZA TEKOČI 
MESEC 
 
Ocena odkupne 
cene za mleko, 
standardizirano na 
3,7 %  maščobe in 
3,15 % beljakovin, 
fco mlekarna 
(EUR/100 kg)* 

 
 
 
* na dve decimalki natančno 
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778. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu 
gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt 

gozdnogospodarske enote Bohinj (2014–2023), št. 02-11/14 
z dne 18. 12. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 
do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Bled.

2. člen
Gozdnogospodarska enota Bohinj, ki meri 16.853,23 ha, se 

nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Bohinj 
in Bled oziroma v katastrskih občinah Selo pri Bledu, Gorjuše, 
Bohinjska Češnjica, Bohinjska Srednja vas, Studor, Savica, Bo-
hinjska Bistrica, Nomenj, Nemški Rovt, Bohinjska Bela.

3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bohinj je s 1. januarjem 2014 

ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 96,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali 

pravnih oseb, 2,6 % državnih gozdov in 0,6 % gozdov lokalnih 
skupnosti;

b) površina: 9.764,29 ha, od katere je 2.196,91 ha več-
namenskih gozdov, 12,54 ha gozdov s posebnim namenom, v 
katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 3.844,97 ha 
gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski 
ukrepi dovoljeni in 3.709,87 ha varovalnih gozdov;

c) lesna zaloga: 289,9 m3/ha, od tega 206,4 m3/ha iglav-
cev in 83,5 m3/ha listavcev;

č) tekoči letni prirastek: 5,57 m3/ha, od tega 3,99 m3/ha 
iglavcev in 1,58 m3/ha listavcev.

4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Bohinj (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz goz-
dnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja 
Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. de-
cembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize pretekle-
ga gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih 
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski 
enoti Bohinj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije goz-
dov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:

– proizvodne funkcije na površini 6.178,81 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.349,99 ha ter
– socialne funkcije na površini 2.246,23 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja 

so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote 
Bohinj (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in 
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.

5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka 

prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bohinj za ob-
dobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni 
naslednji ukrepi:

– najvišji možni posek v višini 317.424,0 m3, od tega 
229.213,0 m3 iglavcev in 88.211,0 m3 listavcev,

– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na površini 229,53 ha,

– nega drogovnjaka na površini 86,69 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in si-

cer zaščita mladja s premazom na 41,75 ha in zaščita 6.540 sa-
dik gozdnega drevja s količenjem ali tulci,

– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in 
žuželkami, v obsegu 250 delovnih dni,

– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje 
grmišč na 33 ha, vzdrževanje travinj na 34 ha in vzdrževanje 
vodnih površin v obsegu 8 dni,

– varstvo pred erozijo v obsegu 70 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske 

enote Bohinj (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove 
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.

6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne eko-

sisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bohinj, v 
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, 
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v goz-
dnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj 
(2014–2023).

7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Bohinj (2014–2023) je na vpogled na sedežu 
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljan-
ska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, 
Krajevne enote Bohinj, Grajska cesta 10, Bohinjska Bistrica in 
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 
22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postop-
kom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-
darske enote Bohinj (2014–2023).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-559/2014
Ljubljana, dne 27. januarja 2015
EVA 2014-2330-0038

Mag. Dejan Židan l.r.
minister

 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

779. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih 
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah 
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr. in 101/13) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o 
nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki 
so pravne osebe (Uradni list RS, št. 62/14) izdaja minister za 
finance

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb  

iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem 
enotnega upravljanja s prostimi denarnimi 

sredstvi

I.
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
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računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13), z dnem veljavnosti te odredbe, vključi Mla-
dinski center Krško.

II.
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnje točke že skle-

nila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi do 
izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-185/2015/10
Ljubljana, dne 20. marca 2015
EVA 2015-1611-0052

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister

za finance

780. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, 
ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega 
kurilnega olja, za leto 2015

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14) v zvezi z 8. členom:

– Uredbe o koncesiji za odvzem termalne vode iz vodne-
ga vira Ce-2/95 za potrebe kopališč in ogrevanje prostorov, 
namenjenih turistični dejavnosti (Uradni list RS, št. 125/04),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin 
B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih 
zdravilišč (Uradni list RS, št. 39/07 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin 
K-1/67, K-2/70, V-1/72, V-3/75 in V-4/84 za dejavnost kopališč 
in naravnih zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin 
P-1/73, P-2/88 in P-3/05 za dejavnost kopališč in naravnih 
zdravilišč (Uradni list RS, št. 119/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč (Uradni 
list RS, št. 104/08)

izdaja ministrica za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane  
z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja,  

za leto 2015

1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1000 kJ toplote, ki 

nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 
2015 znaša 0,026 eura.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-555/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2014-2330-0079

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

781. Odredba o določitvi povprečne prodajne 
vrednosti 1 kWh električne energije 
kot osnove plačila za koncesijo za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije 
v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči 
za leto 2015

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14) v zvezi z:

drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 

na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Kori-
tnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mitroviškega 
potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, 
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije (Uradni 
list RS, št. 66/94, 71/94 – popr., 26/95 – popr., 38/96, 57/98, 
86/99 – odl.US, 49/03 in 122/07),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Proščka, Kneže, Bače, 
Ročice, Brusnika, Klavžarice, Radovne, Završnice in Vipave za 
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 9/95, 26/95 
– popr., 86/99 – odl. US, 49/03, 63/05, 106/06, 34/08 in 17/09),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Tržiške bistrice 
za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 21/95, 
26/95 – popr. in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Jezernice in Polskave za 
proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 17/96 in 
49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Mirna, Nemiljščica, Hrušev-
ka, Temenica, Savinja – na Strugi, Suha, Pretovka ob Mostnici 
in Sopota za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 17/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode 
na odseku vodotoka Dravinje za proizvodnjo električne energije 
(Uradni list RS, št. 62/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Idrijca-na mlinščici, Sava 
Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica), 
Soriški potok in Črna za proizvodnjo električne energije (Uradni 
list RS, št. 63/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Gračnica, Mišičev graben, 
Savinja – Na strugi, Savinja – Kolenčeva struga, Dravinja in 
Jahodnica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 31/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Do-
vžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo 
električne energije (Uradni list RS, št. 23/97, 57/98 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezerni-
ca, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček- območje mlina, 
Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici, Savi-
nja in Velka za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 57/98 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Barbarski potok, Mislinja, 
Dolžanka, Cerknica, Oresovka, Trševka, Jaška grapa, Dolova 
grapa, Muštrova grapa, Kanomljica, Ravenski potok, Lahi-
nja, Poljanska Sora, Ramšakov graben, Rečki potok, Zadnja 
Sora, Savinja za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 5/00, 49/03, 16/04, 16/05 in 17/09),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Mlečni potok, Zapajliška 
grapa, Plaščak, Mislinja, Plešiščica, Črni potok, Vuhredšči-
ca, Požarnica, Bistrica (Muta), Oplotnica, Dravinja in Poljan-
ska Sora za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, 
št. 34/01, 49/03 in 52/07),
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– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica 
(pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo ele-
ktrične energije (Uradni list RS, št. 53/01, 93/01 in 49/03) in

– Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na 
odseku vodotoka Krumpah za proizvodnjo električne energije 
(Uradni list RS, št. 28/02 in 49/03);

drugim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo ele-

ktrične energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, 
za katera so pridobila uporabno dovoljenje javna podjetja za 
proizvodnjo in distribucijo električne energije (Uradni list RS, 
št. 67/03 in 52/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-
trične energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za 
katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni 
list RS, št. 49/03, 8/04, 52/07 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-
trične energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za 
katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 
(Uradni list RS, št. 23/04, 120/05, 95/06, 52/07, 122/07 in 
98/08);

drugim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 
10. MW nazivne moči, na delu vodnega telesa vodotoka reke 
Krke, hidrografsko območje Breg pri Zagradcu (Uradni list RS, 
št. 104/11);

tretjim odstavkom 10. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa 
vodotoka Lobnica (Uradni list RS, št. 89/08) ter

11. členom:
– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo ele-

ktrične energije na delih vodnih teles vodotokov Kamniška Bi-
strica–Homška Mlinščica, Kamniška Bistrica–Mlinščica Kalcit, 
Volovljek, Grojzdek in Cerknica (Uradni list RS, št. 29/04),

– Uredbe o koncesijah za rabo vode za proizvodnjo ele-
ktrične energije na delih vodnih teles vodotokov Savinja-Le-
tuška struga, reka Reka–Žagarjeva mlinščica (Uradni list RS, 
št. 61/05),

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo ele-
ktrične energije na delu vodnega telesa vodotoka Klavžarica 
(Uradni list RS, št. 63/05),

– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delu vodnega telesa vodotoka Savinja-
-Grušoveljska struga (Uradni list RS, št. 9/06),

– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo 
električne energije na delih vodnih teles vodotokov Savinje in 
Krke (Uradni list RS, št. 95/06),

– Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo ele-
ktrične energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Za-
vršnice, Vipave in Velke (Uradni list RS, št. 52/07 in 122/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo elek-
trične energije na delih vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna, 
Krka in Vipava (Uradni list RS, št. 122/07)

izdaja ministrica za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi povprečne prodajne vrednosti  

1 kWh električne energije kot osnove plačila  
za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo 

električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW 
nazivne moči za leto 2015

1. člen
Cena povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne 

energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW 
nazivne moči za leto 2015 znaša 0,037 eura.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-551/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2014-2330-0230

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

782. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo 
za stekleničenje podzemne vode za leto 2015

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 
40/14) v zvezi z 8. členom:

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in 
proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni 
list RS, št. 36/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira Maks-2/04 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 66/05 in 
122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vo-
dnega vira Zverovje Z-2/03 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 66/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov G-9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač 
(Uradni list RS, št. 68/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvo-
dnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),

– Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 46/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira Romih 2/90 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodne-
ga vira Č-1 nad Črnivcem za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih 
virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač (Uradni list 
RS, št. 47/05 in 122/07),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira ŽV-1/02 za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 47/05),

– Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega 
vira Alpinum 1/04 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list 
RS, št. 93/05),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz izvira Golo-
bovec nad Podbrdom za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni 
list RS, št. 119/07),

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
RgS-2/88 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, 
št. 119/07) in

– Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine 
KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (89/08)

izdaja ministrica za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi višine plačila za koncesijo  

za stekleničenje podzemne vode za leto 2015

1. člen
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene 

podzemne vode za leto 2015 znaša 1,97 eura.
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2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-554/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2014-2330-0077

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

783. Odredba o določitvi cene osnove plačila 
za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih 
morskih rib za leto 2015

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 
40/14) v zvezi z 10. členom Uredbe o koncesijah za rabo vode 
za vzrejo avtohtonih morskih rib na območju Piranskega zaliva 
(Uradni list RS, št. 124/06) izdaja ministrica za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo  

za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib  
za leto 2015

1. člen
Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo 

1 kg avtohtonih morskih rib za leto 2015 znaša 5,6 eurov.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-584/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2014-2330-0227

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

784. Odredba o določitvi cene osnove plačila za 
koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih 
vrst rib za leto 2015

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14) v zvezi z:

drugim odstavkom 8.c člena:
– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 

na posameznih odsekih vodotokov Mošenika in Trebuščice za 
vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94 – 
popr., 26/95 – popr. in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Hotoveljščica, Temenica, 
Briški potok, Brestrniški potok, Polskava, Ločnica in Hudičev 
graben, Trnavca, Blanščica, Petrovbrška grapa, Mišca, Bistri-
ca, Češnjica, Milova, Hudinja, Sušjek in Sopota, Mlinščica ob 
Trnjekovem potoku, Mlinščica ob potoku Lokavšček, Tinščica, 
Pendirjevka-Maharovški potok-Čadraški potok, Ljubija, Kolen-
čeva struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list 
RS, št. 37/95, 49/03 in 8/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strmec, Mlinščica ob 
Podlipščici, Drtijščica, Bistričica ob Kamniški Bistrici, Mlinščica 

ob Želimeljščici, Artišnica in Krka za vzrejo salmonidnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 31/96 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Rača, Prekopski potok 
(Lačni potok), Mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem, Piroški po-
tok, Lipovški graben, Ljubija, Polskava, Struga – pritok Sore in 
Lepenja za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 45/96, 
49/03 in 52/07),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Mučka Bistrica, Studena 
in Brestanica (Topliški potok) za vzrejo salmonidnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 45/96, 49/03 in 38/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Šujica, Mlinščica ob Be-
snici, Krka, Brložnica in Lobnica za vzrejo salmonidnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 18/97 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Mašelj z Divjim potokom, 
mlinščica ob Reki v Zavrstniku in Briški potok za vzrejo salmo-
nidnih vrst rib (Uradni list RS, št. 49/97, 49/03 in 8/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku 
Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list 
RS, št. 57/98, 49/03 in 8/04),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Artišnica, Zaplaninščica, Li-
movski graben in Sušica za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni 
list RS, št. 5/00 in 49/03),

– Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode 
na posameznih odsekih vodotokov Ljubnica in Letuška stru-
ga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni list RS, 
št. 76/01, 49/03 in 24/05);

drugim odstavkom 8. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je 
bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje (Uradni list RS, 
št. 50/03 in 8/04);

drugim odstavkom 7. člena Uredbe o koncesiji za rabo 
vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katero je 
bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje (Uradni list 
RS, št. 61/04) in

prvim odstavkom 8. člena:
– Uredbe o koncesiji za rabo vode na odseku vodotoka 

Letuška struga ob Savinji za vzrejo salmonidnih vrst rib (Uradni 
list RS, št. 24/05) ter

– Uredbe o koncesiji za rabo vode za vzrejo salmonidnih 
vrst rib v ribogojnicah na delih vodnih teles površinskih voda 
Kobila, Dolski potok, Blanščica, pritok Žičnice, Sevnica pod Sv. 
Ivanom, Peričnik, trije izviri – Šentjur, Podpeški jarek, Podvin-
sko – Žalska struga in Lava, Topliški potok in Ložiški potok, za 
katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje 
(Uradni list RS, št. 68/05, 71/05 – popr. in 108/06)

izdaja ministrica za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi cene osnove plačila za koncesijo  
za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib  

za leto 2015
1. člen

Cena osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo sal-
monidnih vrst rib za leto 2015 znaša za 100 kg šarenke 350 eurov.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-549/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2014-2330-0228

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor
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785. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno 
tono školjk za leto 2015

Za izvrševanje 123. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 
in 40/14) v zvezi s:

četrtim odstavkom 9. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. parceli 

gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 97/04 in 89/08),
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IX. in XI. parceli 

gojitvenega območja Sečovlje (Uradni list RS, št. 68/05 in 62/08),
četrtim odstavkom 10. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II. in III. par-

celi gojitvenega območja Debeli Rtič (Uradni list RS, št. 53/05 
in 68/08) in

prvim odstavkom 16. člena:
– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., 

VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje 
(Uradni list RS, št. 117/05, 68/08 in 105/08) ter

– Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na I., II., III., IV., V. in 
VI. parceli gojitvenega območja Strunjan (Uradni list RS, št. 38/08)

izdaja ministrica za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk 

za leto 2015

1. člen
Prodajna vrednost za eno tono školjk za leto 2015 znaša 

500 eurov.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-550/2014
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2014-2330-0229

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

786. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove »Ustanova Regionalni center 
za okolje, Ljubljana«

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi prvega od-
stavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list 
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove 
z imenom ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana, s 
sedežem na Slovenski cesti 5, 1000 Ljubljana, izdaja naslednjo

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove 

»Ustanova Regionalni center  
za okolje, Ljubljana«

1. S to določbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi usta-
nove »Ustanova Regionalni center za okolje, Ljubljana«, sesta-
vljenem v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 954/14 z dne 
16. 2. 2015 in po odpravku notarskega zapisa, izdanega dne 
16. 2. 2015 v notarski pisarni notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva 
ulica 1, 4000 Kranj, s katerim je The Regional Environmental 
Center for Central and Eastern Europe, s sedežem na naslovu 

Ady Endre 9-11, H-2000 Szentendre, Madžarska, zastopa jo 
zakonita zastopnica Marta Szigeti Bonifert ustanovil ustanovo:

– z imenom: Ustanova Regionalni center za okolje, Lju-
bljana,

– s sedežem: Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana,
– z imenom v angleškem jeziku: Foundation Regional 

Environmental Center, Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen na po-

dročju varstva okolja.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sred-

stva v višini 1.000,00 eurov.
4. Člani prve uprave ustanove so:
– Marta Szigeti Bonifert, Zoldlomb u. 16/d. III/2., H-1025 

Budapest, Madžarska;
– Gordana Kozhuharova, ulica Dositej Obradovic 15/26, 

1000 Skopje, Republika Makedonija;
– Zoltan Szabolcs Erdelyi, Arvacska utca 5, 2094 Nagyko-

vacsi, Madžarska.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list 

RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
stroške objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije 
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.

Št. 007-25/2015
Ljubljana, dne 10. marca 2015
EVA 2015-2550-0052

Irena Majcen l.r.
Ministrica

za okolje in prostor

USTAVNO SODIŠČE
787. Pravilnik o pogojih in postopku za 

napredovanje sodnega osebja Ustavnega 
sodišča v plačne razrede

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 109/12) in v skladu s tretjim odstavkom 17. člena 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 
107/10, 46/13 in 50/14) je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
na upravni seji 23. 3. 2015 sprejelo

P R A V I L N I K
o pogojih in postopku za napredovanje sodnega 

osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
(predmet urejanja)

(1) S tem pravilnikom Ustavno sodišče določa pogoje, 
postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napre-
dovanje sodnega osebja Ustavnega sodišča v plačne razrede.

(2) Uspešno ocenjeno delo oziroma ocena dela po tem 
pravilniku je podlaga tudi za odločanje o napredovanju v naziv 
na podlagi določb veljavnega Pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest, zaposlovanju in napredovanju v nazivih v Sekretariatu 
Ustavnega sodišča.

2. člen
(podlaga za odločanje)

Podlaga za odločanje o napredovanju sodnih oseb v višji 
plačni razred na delovnem mestu (v nadaljevanju napredova-
nje) je ocena dela.
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II. OCENA DELA IN MERILA OCENJEVANJA

3. člen
(osebna veljavnost)

Ocena dela se določi za vse sodno osebje ne glede na 
možnost napredovanja v plačne razrede.

4. člen
(ocenjevalno obdobje)

(1) Ocene dela se določijo enkrat letno (v nadaljevanju 
ocenjevalno obdobje), in sicer praviloma do 15. marca za pre-
teklo koledarsko leto.

(2) Za sodnice oziroma sodnike (v nadaljevanju sodnik), 
dodeljene na delo na Ustavno sodišče, se ocena dela izdela za 
obdobje, ki ga določa zakon, ki ureja sodniško službo.

5. člen
(seznanitev z oceno dela)

(1) Generalna sekretarka ali generalni sekretar (v nada-
ljevanju generalni sekretar) s sodno osebo v roku iz prvega od-
stavka prejšnjega člena opravi razgovor, na katerem jo seznani 
z oceno dela v ocenjevalnem obdobju.

(2) Ocena dela je obrazložena in se hrani v osebnem 
spisu. Oceno dela za sodnike, dodeljene na delo na Ustavno 
sodišče, predloži generalni sekretar tudi personalnemu svetu 
pristojnega sodišča in predsednici oziroma predsedniku sodi-
šča, kjer je dodeljeni sodnik opravljal sodniško službo.

6. člen
(pogoji za določitev ocene dela v ocenjevalnem obdobju)

(1) V ocenjevalnem obdobju se ocenijo sodne osebe, ki 
so opravljale delo v tem obdobju.

(2) Sodni osebi, ki je v ocenjevalnem obdobju dejansko 
opravljala delo manj kot eno leto od začetka zaposlitve oziroma 
od izteka zadnjega ocenjevalnega obdobja zaradi odsotno-
sti z dela zaradi koriščenja starševskega dopusta ali zaradi 
zdravstvenih in drugih upravičenih razlogov, se določi ocena 
dela za ocenjevalno obdobje na podlagi kakovosti in obsega 
dejanskega opravljanja dela.

7. člen
(ocene dela)

(1) Ocena dela v ocenjevalnem obdobju se oceni z oce-
nami dela nezadovoljivo, zadovoljivo, dobro, zelo dobro in 
odlično.

(2) Nezadovoljiva ocena dela pomeni nezadovoljivo opra-
vljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na merila 
ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.

(3) Zadovoljiva ocena dela pomeni zadovoljivo opravljeno 
delo, to je delno v skladu s pričakovanji in delno pod pričako-
vanji glede na merila ocenjevanja v ocenjevalnem obdobju.

(4) Dobra ocena dela pomeni dobro opravljeno delo, to je 
v skladu s pričakovanji glede na merila ocenjevanja v ocenje-
valnem obdobju.

(5) Zelo dobra ocena dela pomeni zelo dobro opravljeno 
delo, to je nad pričakovanji glede na merila ocenjevanja v oce-
njevalnem obdobju.

(6) Odlična ocena dela pomeni odlično opravljeno delo, 
to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja v 
ocenjevalnem obdobju.

8. člen
(merila za določitev ocene dela)

Sodne osebe se v ocenjevalnem obdobju ocenjujejo gle-
de na:

– rezultate dela,
– samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju 

dela,
– zanesljivost pri opravljanju dela,

– kvaliteto sodelovanja in organizacijo dela ter
– druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.

9. člen
(merilo doseženih rezultatov dela)

Pri ocenjevanju dela po merilu doseženih rezultatov dela 
se upoštevata kakovost in količina opravljenega dela. Pri so-
dnih osebah, ki neposredno organizirajo, razporejajo in nad-
zirajo delo drugih sodnih oseb, se upošteva tudi doseženo 
razmerje med pričakovanimi in doseženimi cilji posamezne 
organizacijske enote.

10. člen
(merila samostojnosti, ustvarjalnosti in natančnosti  

pri opravljanju dela)
(1) Pri ocenjevanju dela po merilu samostojnosti se upo-

števa raven samostojnosti pri izvajanju nalog glede na potrebo 
po dajanju natančnih navodil in po nadzorovanju.

(2) Pri ocenjevanju dela po merilu ustvarjalnosti se upo-
števata ustvarjalnost in kvaliteta pri opravljanju nalog, predla-
ganje novih ali izboljšanje obstoječih metod dela ter dajanje 
koristnih pobud in predlogov, ki prispevajo k večji učinkovitosti 
izvedbe nalog.

(3) Pri ocenjevanju dela po merilu natančnosti pri opra-
vljanju dela se upošteva zlasti pogostost napak pri opravljanju 
dela.

11. člen
(merilo zanesljivosti pri opravljanju dela)

Pri ocenjevanju dela po merilu zanesljivosti pri opravlja-
nju dela se upoštevajo zlasti redno in pravilno izpolnjevanje 
obveznosti, ter popoln in točen prenos informacij, pomembnih 
za izvajanje nalog.

12. člen
(merili kvalitete sodelovanja in organizacije dela)

(1) Pri ocenjevanju dela po merilu kvalitete sodelovanja 
se upoštevajo zlasti sposobnost medsebojnega sodelovanja, 
odnos do strank in sodelavcev, pri vodjih organizacijskih enot 
pa tudi sposobnosti motiviranja, sposobnost preprečevanja in 
obvladovanja težavnih oziroma konfliktnih situacij.

(2) Pri ocenjevanju dela po merilu organizacije dela se 
upoštevajo zlasti organizirano in načrtovano izkoriščanje de-
lovnega časa glede na vsebino nalog in postavljene roke ter 
prilagoditev nepredvidenim okoliščinam.

13. člen
(merilo drugih sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela)

(1) Pri ocenjevanju dela po merilu drugih sposobnosti 
v zvezi z opravljanjem dela se lahko upoštevajo posamezne 
posebne lastnosti oziroma znanja sodne osebe, ki lahko bi-
stveno prispevajo k izboljšanju kvalitete in učinkovitosti dela 
Ustavnega sodišča.

(2) Če se pri ocenjevanju dela upošteva kriterij iz prejšnje-
ga odstavka, se oceno dela vpiše ocenjevana lastnost oziroma 
posebnost, ki je bila upoštevana.

III. NAPREDOVANJE

14. člen
(število napredovanj)

Sodne osebe napredujejo za največ pet plačnih razredov 
glede na razpon plačnih razredov, ki je določen v Pravilniku 
o sistemizaciji delovnih mest, zaposlovanju in napredovanju 
v nazivih v Sekretariatu Ustavnega sodišča. Na delovnih me-
stih namestnik generalnega sekretarja, pomočnik generalnega 
sekretarja, direktor službe in predstojnik službe ni mogoče 
napredovanje v plačnih razredih.
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15. člen
(napredovalno obdobje in odločanje o napredovanju)
(1) Generalni sekretar preveri izpolnjevanje pogojev za 

napredovanje sodne osebe vsaka tri leta od začetka zaposlitve 
oziroma od izteka zadnjega napredovalnega obdobja.

(2) O napredovanju v višji plačni razred odloči generalni 
sekretar po predhodnem mnenju Personalne komisije Ustavne-
ga sodišča (v nadaljevanju Personalna komisija).

16. člen
(pogoji za napredovanje)

(1) Sodna oseba napreduje za en plačni razred, če je 
njeno delo v napredovalnem obdobju najmanj enkrat ocenjeno 
z oceno dela odlično ali najmanj dvakrat z oceno dela zelo 
dobro in njeno delo v tem obdobju ni bilo ocenjeno slabše od 
ocene dela dobro.

(2) Sodna oseba lahko napreduje za dva plačna razreda 
hkrati, če je njeno delo trikrat zapored ocenjeno z oceno dela 
odlično.

17. člen
(napredovanje)

(1) Sodna oseba napreduje z dnem, ki je določen v odlo-
čitvi o napredovanju.

(2) Od dneva napredovanja po prejšnjem odstavku začne 
teči novo napredovalno obdobje.

IV. DOLOČITEV OCENE DELA, NJEN PREIZKUS  
IN ODLOČITEV O NAPREDOVANJU

18. člen
(določitev ocene dela)

(1) Za sodno osebje, ki opravlja naloge na uradniških 
delovnih mestih, ki se izvajajo v položaju, določi oceno dela 
generalni sekretar.

(2) Za sodno osebje strokovne službe določi oceno dela 
generalni sekretar na predlog namestnika generalnega sekre-
tarja in na predlog pomočnikov generalnega sekretarja.

(3) Za sodno osebje službe za analize in mednarodno 
sodelovanje, službe za dokumentacijo in informatiko in glavne 
pisarne določi oceno dela generalni sekretar na predlog pred-
stojnic oziroma predstojnikov služb (v nadaljevanju predstojnik 
službe) in vodje glavne pisarne.

(4) Za sodno osebje službe za splošne in finančne zade-
ve določi oceno dela generalni sekretar na predlog direktorja 
službe.

(5) Generalni sekretar lahko za določitev ocene dela in 
razgovor iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika pooblasti 
namestnika generalnega sekretarja ali direktorja službe ali 
predstojnika službe.

19. člen
(zahteva za določitev ocene dela oziroma za njen preizkus)

(1) Če ocena dela ni izdelana tri mesece po izteku oce-
njevalnega obdobja, lahko sodna oseba zahteva, naj se ocena 
dela izdela. Generalni sekretar oziroma po njegovem poobla-
stilu sodna oseba iz petega odstavka 18. člena tega pravilnika 
določi oceno dela v 30 dneh od vložitve zahteve. Če ocena dela 
ni izdelana v tem roku, lahko sodna oseba po izteku tega roka 
zahteva od Personalne komisije, naj predstojniku državnega 
organa naroči izdelavo ocene dela.

(2) Če sodna oseba zahteva preizkus ocene dela, se ta 
opravi pred Personalno komisijo. Generalni sekretar in direk-
tor službe ne sodelujeta pri odločanju Personalne komisije o 
zahtevi za preizkus ocene dela. Odločitev Personalne komisije 
je dokončna.

20. člen
(dodatek k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklep o določitvi 

plačnega razreda)
(1) Ob napredovanju v višji plačni razred se sklene doda-

tek k pogodbi o zaposlitvi (v nadaljevanju dodatek).
(2) Dodatek vsebuje datum začetka veljavnosti napre-

dovanja, število plačnih razredov napredovanja na delovnem 
mestu oziroma v nazivu in plačni razred osnovne plače sodne 
osebe ter podlago za določitev osnovne plače in višino njenih 
posameznih delov.

(3) Predlog dodatka mora biti sodni osebi predložen v 
podpis najkasneje 15 dni po odločitvi generalnega sekretarja.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(letne ocene dela za leto 2014 in pretekla leta)

(1) Letne ocene dela za leto 2014 izda generalni sekretar 
najkasneje do 30. 4. 2015.

(2) Letne ocene dela, določene v skladu z določbami 
pravilnika št. Su-V-24/08-8 in Su-V-24/08-17, se upoštevajo kot 
letne ocene dela, določene na podlagi določb tega pravilnika.

22. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik se objavi na oglasni deski in na intranetni 
strani Ustavnega sodišča ter v Uradnem listu Republike Slo-
venije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. Su-V-12/15-7
Ljubljana, dne 23. marca 2015

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

SODNI SVET
788. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto 
predsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljublja-
na, na 49. seji dne 5. 3. 2015 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Okrajnega sodišča na Vrhniki.
Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-

njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 
Ljubljana, p.p. 675.

Predsednik Sodnega sveta RS
Janez Vlaj l.r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

789. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 
39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – 
ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 
– ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 
– ZUJF-C) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije na seji 26. februarja 2015 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov  

za posebne primere zavarovanja

1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere za-

varovanja (Uradni list RS, št. 25/13, 20/14 in 95/14 – ZUJF-C) 
se v 3. členu znesek »6,38« nadomesti z zneskom »6,45«.

2. člen
V prvem in drugem odstavku 4. člena se znesek »9,54« 

nadomesti z zneskom »9,64«.

3. člen
V 6. členu se znesek »12,72« nadomesti z zneskom 

»12,86«.

4. člen
V 7. členu se znesek »31,85« nadomesti z zneskom 

»32,20«.

5. člen
V 8. členu se znesek »159,25« nadomesti z zneskom 

»161,00« in znesek »13,26« z zneskom »13,42«.

6. člen
V 9. členu se znesek »3,17« nadomesti z zneskom 

»3,20«.

7. člen
Tretji odstavek 10. člena se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.

8. člen
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2015.

Št. 9000-4/2015/8-6
Ljubljana, dne 26. februarja 2015
EVA 2015-2611-0027

Svet Zavoda za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Milan Utroša l.r.
Predsednik

790. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje 
vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdra-
vstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja direktor 
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin

O D L O Č B O
o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa  

in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

I.
(vsebina)

Za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti 
hmelja, ki jo povzroča hop stunt viroid (v nadaljnjem besedilu: 
HSVd), in hude viroidne zakrnelosti hmelja, ki jo povzroča 
citrus bark cracking viroid (v nadaljnjem besedilu: CBCVd), se 
s to odločbo določajo gostiteljske rastline, prepoved vnosa in 
širjenja na ozemlje Republike Slovenije, meje posebno nadzo-
rovanega območja, ugotavljanje zdravstvenega stanja hmelja, 
ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja, dolžnosti imetnikov 
hmeljišč in pogoji za neokuženo enoto pridelave.

II.
(gostiteljske rastline)

Gostiteljska rastlina za HSVd in CBCVd po tej odločbi je 
hmelj (Humulus lupulus L.; v nadaljnjem besedilu: hmelj).

Ne glede na prejšnji odstavek se ukrep iz tretje alineje 
prvega odstavka IX. točke te odločbe nanaša tudi na:

– druge gostiteljske rastline HSVd, ki so: hruška (Pyrus 
communis L.), breskev (Prunus persica L.), marelica (Prunus 
armeniaca L.), sliva (Prunus domestica L.), mandljevec (Prunus 
dulcis L.), žižula (Zizypus jujuba L.), vinska trta (Vitis vinifera 
L.), kumara (Cucumis sativus L.) in agrumi (Citrus sp.), ter

– na gostiteljske rastline CBCVd, ki so: agrumi (Citrus 
sp.), kumkvat (Fortunella margarita), kumara (Cucumis sativus 
L.), paradižnik (Solanum lycopersicum L.), jajčevec (Solanum 
melongena L.) in krizanteme (Chrysanthemum sp.).

III.
(prepoved vnosa in širjenja)

Prepovedana sta vnos in širjenje HSVd in CBCVd na 
rastlinah hmelja, pri čemer se za vnos šteje vsak nameren 
ali nenameren vnos na ozemlje Republike Slovenije iz tretje 
države ali iz druge države članice Evropske unije.

IV.
(posebno nadzorovano območje)

Posebno nadzorovano območje je celotno ozemlje Repu-
blike Slovenije, kjer se zagotavlja zdravstveno varstvo hmelja 
z ugotavljanjem zdravstvenega stanja hmelja in s to odločbo 
predpisanimi ukrepi.

Na posebno nadzorovanem območju se lahko prideluje 
razmnoževalni material in sadike hmelja le na neokuženih 
enotah pridelave v skladu s XIII. točko te odločbe.

V.
(zdravstveni pregledi in diagnostične preiskave)

Zdravstveno stanje hmelja se ugotavlja z zdravstvenimi 
pregledi hmelja, ki jih izvajajo nosilci javnih pooblastil v skladu 
z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščeni izvajalci), in vključujejo vizualne preglede 
hmelja in v primeru suma na okužbo s HSVd ali CBCVd od-
vzem uradnih vzorcev rastlin hmelja za diagnostične preiskave.

Diagnostične preiskave uradnih vzorcev iz prejšnjega 
odstavka za potrditev okužbe s HSVd ali CBCVd izvajajo labo-
ratoriji, pooblaščeni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni laboratorij).

Rastline hmelja se štejejo za okužene, če je rezultat dia-
gnostične preiskave pozitiven ali če rastejo na istem hmeljišču, 
kjer je bila z diagnostično preiskavo potrjena okužba na hmelju 
in kažejo bolezenska znamenja iz VI. točke te odločbe.

VI.
(bolezenska znamenja)

Na okužbo hmelja s HSVd ali CBCVd se sumi, če se na 
hmelju pojavi eno ali več naslednjih bolezenskih znamenj:

– zaostajanje v rasti z zbito rastjo primarnih trt,
– krajši med-členki primarnih in lateralnih poganjkov,
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– rastline ne dosežejo polne višine, vršički poganjkov se 
odklanjajo od opore,

– moten in delno mehurjast razvoj listov z navzdol zavi-
hanimi robovi,

– pokanje povrhnjice primarnih trt in slabši nastavek la-
teralnih poganjkov,

– pri nekaterih sortah hmelja okužene rastline cvetijo 
osem do deset dni pred neokuženimi,

– storžki hmelja ostajajo manjši in lažji z značilnim zmanj-
šanjem števila lupolinskih žlez,

– suha trohnoba in odmiranje koreninskega sistema.
Na okužbo hmelja s HSVd ali CBCVd se sumi tudi, če na 

hmelju ni vidnih bolezenskih znamenj iz prejšnjega odstavka, 
hmelj pa raste v isti vrsti v razdalji do dveh metrov od okužene 
rastline hmelja.

VII.
(okuženo območje)

Za okuženo območje, ki je del posebno nadzorovanega 
območja, se šteje hmeljišče, kjer je bila z diagnostično preiska-
vo potrjena navzočnost s HSVd ali CBCVd.

Okuženo območje se določi z neponovljivo identifikacijsko 
številko grafične enote rabe zemljišč kmetijskih gospodarstev 
(v nadaljnjem besedilu: GERK) in s pravokotnimi koordinatami 
v metrih ter se navede na seznamu okuženih območij, ki ga 
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) objavi na svoji 
spletni strani.

Okuženo območje se ne šteje več za okuženo po preteku 
dveh zaporednih rastnih dob brez navzočnosti bolezenskih 
znamenj iz VI. točke te odločbe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se okuženo 
območje, ki je namenjeno pridelavi razmnoževalnega materi-
ala ali sadik hmelja, ne šteje več za okuženo po preteku treh 
zaporednih rastnih dob brez navzočnosti bolezenskih znamenj 
iz VI. točke te odločbe.

Pooblaščeni izvajalec v primerih iz tretjega in četrtega 
odstavka te točke o ugotovitvi, da se okuženo območje ne šteje 
več za okuženo, obvesti Upravo, ki okuženo območje zbriše s 
seznama okuženih območij.

VIII.
(dolžnosti imetnikov hmeljišč)

Imetniki hmeljišč morajo:
– rastline hmelja med rastno dobo redno pregledovati in 

ob sumu, da so okužene s HSVd ali CBCVd, o tem nemudoma 
obvestiti pooblaščenega izvajalca ali fitosanitarnega inšpek-
torja,

– tri leta hraniti prejeti dokument o izvoru sadilnega ma-
teriala.

Imetniki hmeljišč na okuženem območju morajo izvajati 
ukrepe, določene v IX. in X. točki te odločbe.

IX.
(ukrepi na okuženem območju)

Če je bila z diagnostično preiskavo potrjena okužba s 
HSVd ali CBCVd, fitosanitarni inšpektor nemudoma odredi 
naslednje ukrepe:

– uničenje rastlin hmelja, pri katerih je bila potrjena okuž-
ba in rastlin hmelja v isti vrsti v razdalji do dveh metrov,

– uničenje rastlin hmelja, pri katerih so bila ugotovljena 
bolezenska znamenja iz VI. točke te odločbe, in rastlin hmelja 
v isti vrsti v razdalji do dveh metrov,

– prepoved sajenja gostiteljskih rastlin iz II. točke te od-
ločbe za tri naslednje rastne dobe na mestu uničenih rastlin,

– prepoved vračanja hmeljevine, drugih ostankov ali delov 
rastlin hmelja iz okuženega območja v hmeljišča,

– odvoz sveže ali kompostirane hmeljevine z okuženega 
območja le na travniške ali poljedelske površine ter na urejene 
deponije na način, ki ga določi fitosanitarni inšpektor, da se 
prepreči raznašanje rastlinskih delov med prevozom,

– čiščenje in razkuževanje orodja, mehanizacije, trak-
torskih koles, obutve in ostale opreme, ki se uporablja na 
okuženem območju pred njihovo uporabo na drugih hmeljiščih 
v okviru istega mesta pridelave, v skladu s smernicami o higi-
enskih ukrepih preprečevanja viroidnih okužb, ki so objavljene 
na spletni strani Uprave,

– vodenje evidenc o izvajanju higienskih ukrepov iz prej-
šnje alineje, najmanj s podatki o datumu izvedbe, uporabljene-
mu sredstvu, namenu izvedbe in nadzorovanih predmetih, na 
katerih so bili izvedeni higienski ukrepi.

Ne glede na prejšnji odstavek fitosanitarni inšpektor odre-
di uničenje vseh rastlin hmelja v hmeljišču ali na delu hmeljišča, 
če je okuženih s HSVd ali CBCVd več kot 20 odstotkov rastlin 
hmelja v tem hmeljišču ali delu hmeljišča. Obseg uničenja 
rastlin hmelja odredi na podlagi ocene tveganja, ki jo pripravi 
Uprava.

Vrsta in čas trajanja odrejenih ukrepov iz te točke se 
vodita v fitosanitarnem informacijskem sistemu v skladu s pred-
pisom, ki ureja obveščanje in objavljanje podatkov o pojavu 
in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki 
Sloveniji.

X.
(ukrepi na okuženem mestu pridelave)

Mesto pridelave je kmetijsko gospodarstvo, ki mu je 
dodeljena identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva 
KMG-MID.

Okuženo mesto pridelave je posest ali skupina zemljišč, z 
vsemi pripadajočimi objekti, stroji in opremo, ki ima eno ali več 
okuženih hmeljišč, določenih kot okuženo območje.

Če se stroji in oprema z okuženega mesta pridelave 
uporabljajo brez dovoljenja fitosanitarnega inšpektorja tudi na 
drugih mestih pridelave, lahko Uprava ukrepe iz petega odstav-
ka te točke razširi tudi na druga mesta pridelave.

Okuženo mesto pridelave se navede na seznamu okuže-
nih mest pridelave, ki ga Uprava objavi na svoji spletni strani.

Fitosanitarni inšpektor odredi naslednje ukrepe za okuže-
no mesto pridelave:

– prepoved premeščanja razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja z okuženega mesta pridelave in

– prepoved uporabe strojev in opreme izven okuženega 
mesta pridelave brez dovoljenja fitosanitarnega inšpektorja.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka prepoved pre-
meščanja razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ne velja 
za razmnoževalni material in sadike hmelja, pridelane na ločeni 
posesti ali skupini zemljišč brez okuženega območja na tistem 
kmetijskem gospodarstvu, ki ima več ločenih posesti ali skupin 
zemljišč, na katerih se uporablja druge stroje in opremo, kot na 
posestvu z okuženim območjem.

Vrsta in čas trajanja odrejenih ukrepov iz te točke se 
vodita v fitosanitarnem informacijskem sistemu v skladu s pred-
pisom, ki ureja obveščanje in objavljanje podatkov o pojavu 
in razširjenosti rastlinskih škodljivih organizmov v Republiki 
Sloveniji.

XI.
(uničenje posameznih rastlin hmelja)

Uničenje posameznih rastlin hmelja se izvede tako, da 
se trte prereže in iz hmeljišča najprej odstrani nadzemne dele 
rastlin, ki se jih uniči s sežigom ali zakopom. Mesto uničenja 
okuženih rastlin se ustrezno označi. Podzemne dele rastlin 
se kemično tretira tako, da se prerezane konice trt premaže z 
neselektivnim sistemičnim herbicidom in tako prepreči ponovno 
obraščanje in izraščanje.

Podzemne dele rastlin hmelja je treba izkopati, vendar 
ne prej kot štirinajst dni po premazu in najpozneje 4 mesece 
po obiranju pridelka. Uničenje podzemnih delov se izvede s 
sežigom ali zakopom. Ponovno odgnale koreninske izrastke 
je v času do izkopa podzemnega dela rastlin treba uničiti z 
neselektivnim sistemičnim herbicidom.
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XII.
(uničenje okuženega hmeljišča ali dela hmeljišča)

Če so okužene rastline s HSVd ali CBCVd na večji površi-
ni hmeljišča, kjer lokalno uničevanje posameznih rastlin ni več 
mogoče, se v roku, ki ga določi fitosanitarni inšpektor, uničijo 
nadzemni deli rastlin s sežigom ali zakopom. Podzemne dele 
rastlin se kemično tretira tako, da se prerezane konice trt pre-
maže z neselektivnim sistemičnim herbicidom in tako prepreči 
ponovno obraščanje in izraščanje.

Podzemne dele rastlin hmelja je treba izkopati, vendar 
ne prej kot štirinajst dni po premazu in najpozneje 4 mesece 
po obiranju pridelka. Uničenje podzemnih delov se izvede s 
sežigom ali zakopom. Ponovno odgnale koreninske izrastke 
je v času do izkopa podzemnega dela rastlin treba uničiti z 
neselektivnim sistemičnim herbicidom.

Na izkrčenih hmeljiščih mora imetnik hmeljišč redno uni-
čevati ponovno vznikle poganjke rastlin hmelja z neselektivnim 
sistemičnim herbicidom.

XIII.
(pogoji za neokuženo enoto pridelave razmnoževalnega 

materiala in sadik)
Enota pridelave razmnoževalnega materiala ali sadik 

hmelja, opredeljena v predpisu, ki ureja trženje razmnoževal-
nega materiala in sadik hmelja, se šteje za neokuženo enoto 
pridelave, ki je del posebno nadzorovanega območja v skladu 
s to odločbo, če:

– je enota pridelave del hmeljišča, na katerem v zadnjih 
treh popolnih rastnih dobah ni bila potrjena okužba s HSVd ali 
CBCVd, in

– v 20 metrskem varovalnem pasu okrog enote pridelave 
v zadnjih treh zaporednih rastnih dobah ni bila potrjena okužba 
s HSVd ali CBCVd.

Pooblaščeni izvajalec opravi zdravstveni pregled hmelja 
najmanj enkrat letno na enoti pridelave, ki je namenjena pri-
delavi razmnoževalnega materiala ali sadik hmelja, in 20 me-
trskem širokem varovalnem pasu, ki obdaja enoto pridelave.

Imetnik hmeljišča prijavi pooblaščenemu izvajalcu pridela-
vo sadik hmelja, ki niso namenjene premeščanju, po postopku 
iz predpisa, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in 
sadik hmelja. Pooblaščeni izvajalec enkrat letno opravi zdra-
vstveni pregled na stroške imetnika hmeljišča in izda potrdilo 
o izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik v proizvodnem 
hmeljišču, če so sadike hmelja pridelane na enoti pridelave 
iz prvega odstavka tega člena in niso okužene s HSVd ali 
CBCVd. Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za pridobivanje sadik 
v proizvodnem hmeljišču se pripravi v skladu s predlogo, ki je 
dostopna na Upravi in na njeni spletni strani.

Ne glede na določbo druge alineje prvega odstavka te 
točke se zavarovan prostor šteje za neokuženo enoto pride-
lave, če zagotavlja rastlinam hmelja zaščito pred okužbami iz 
okolja in mora:

– imeti najmanj 2 m širok pas okoli zavarovanega prosto-
ra, ki je brez vseh rastlin ali pa je zatravljen in redno pokošen, in

– biti v skladu s smernicami za zavarovan prostor za 
pridelavo razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, ki so 
dosegljive pri Upravi in na njeni spletni strani.

Pri delu v zavarovanem prostoru mora imetnik rastlin 
hmelja izvajati higienske ukrepe, opredeljene v smernicah iz 
prejšnjega odstavka.

Če namerava imetnik rastlin hmelja v zavarovani prostor 
iz tretjega odstavka te točke naknadno vnesti nove rastline 
hmelja, je treba v uradnih vzorcih iz vsake rastline hmelja z 
dodatnimi diagnostičnimi preiskavami v pooblaščenem labora-
toriju potrditi odsotnost HSVd in CBCVd.

XIV.
(prehodne določbe)

Območja, navedena na seznamu okuženih območij, ki 
ga vodi Uprava v skladu s V. točko Odločbe o nujnih ukrepih 
za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne zakrnelosti hmelja 

(Uradni list RS, št. 64/11), se štejejo za okužena območja v 
skladu s VII. točko te odločbe.

Upravni akti fitosanitarnih inšpektorjev, izdani na podlagi Od-
ločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne 
zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 64/11), ostanejo v veljavi.

XV.
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati Odločba 
o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidne 
zakrnelosti hmelja (Uradni list RS, št. 64/11).

XVI.
(začetek veljavnosti)

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

Št. 343-1/2015
Ljubljana, dne 17. marca 2015
EVA 2015-2330-0070

dr. Janez Posedi l.r.
generalni direktor

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
791. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja 

zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije za leto 2014

Na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 – UPB-1, 
117/06 – ZDavP2, 26/08, 7/09 – odl. US) in 17. ter 78. člena 
Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list 
RS, št. 75/12 – UPB2) je Svet Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije na seji dne 23. 12. 2013 sprejel

S K L E P
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega 

prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije za leto 2014

1. člen
(splošne določbe)

Ta Sklep določa stopnje, načine in roke zbiranja zbor-
ničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v 
nadaljevanju: KGZS) za leto 2014.

Zbornični prispevek se odmerja na podlagi Zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: ZKGZ), 
Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in tega Sklepa.

2. člen
(zavezanci)

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka so obvezni in 
prostovoljni člani KGZS v skladu z drugim odstavkom 22. člena 
ZKGZ.

Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih podat-
kov, razvidnih iz evidenc v skladu s 4. členom ZKGZ, in sicer 
na dan 30. 6. v letu, za katero se zbornični prispevek odmerja.

Zavezancem se zbornični prispevek odmeri z odločbo.

3. člen
(zbornični prispevek A)

Zavezanci za zbornični prispevek A so:
– ena izmed oseb, ki kot lastniki, zakupniki, uživalci, 

imetniki pravice uporabe ali uporabniki kmetijskih zemljišč in 
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gozdov na območju Republike Slovenije za svoj račun opra-
vljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost in je katastrski 
dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč dosegal najmanj 
106,88 EUR,

– pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma 
gozdov na območju Republike Slovenije, razen oseb javnega 
prava, in je katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč dosegal najmanj 106,88 EUR.

Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto po 
predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka in za fizične 
osebe katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč, 
požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče pre-
prečiti, oziroma katastrski dohodek zmanjšan za oprostitve v 
skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.

Stopnja zborničnega prispevka A znaša 4,80 % od osno-
ve, vendar ne manj kot pavšalni znesek v višini 8,35 EUR.

4. člen
(pavšalni znesek)

Pavšalni znesek 5,34 EUR plačajo:
– osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot 

kmetje;
– fizične osebe, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v 

članstvo zbornice;
– osebe priglašene kot samostojni podjetniki posamezni-

ki, ki so bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice, 
če ne izpolnjujejo pogojev za plačilo zborničnega prispevka B.

5. člen
(zbornični prispevek B)

Zbornični prispevek B plačujejo fizične osebe:
– ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost 

iz 3. člena ZKGZ in so se priglasile kot samostojni podjetniki 
posamezniki;

– če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali 
gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdar-
sko oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena ZKGZ kot svoj edini 
ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci 
za davek od dohodkov iz dejavnosti in niso zajeti v prvi in drugi 
alinei prvega odstavka 9. člena ZKGZ;

– priglašene kot samostojni podjetniki posamezniki, ki so 
bile na lastno zahtevo sprejete v članstvo zbornice.

Osnova za zbornični prispevek B je dobiček iz opravljanja 
dejavnosti, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, 
ki jih določajo predpisi o dohodnini.

Stopnja zborničnega prispevka B je 1,53 % od osnove.

6. člen
(zbornični prispevek C)

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe:
– ki se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribi-

ško dejavnostjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko.
Osnova za zbornični prispevek C za pravne osebe, ki se 

ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavno-
stjo iz 3. člena ZKGZ, ne glede na pravno obliko, je znesek 
obračunane amortizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu.

Stopnja zborničnega prispevka C je 0,20 % od osnove.

7. člen
(zbornični prispevek pravnih oseb – prostovoljnih članic)

Pravnim osebam – prostovoljnim članicam se zbornični 
prispevek odmeri v višini 0,20 % od zneska obračunane amor-
tizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu od tistega dela 
svojega poslovanja, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko ali 
ribiško dejavnost oziroma na prodajo ali predelavo kmetijskih, 
gozdarskih ali ribiških proizvodov. Pravne osebe se s spreje-
mom v prostovoljno članstvo zavežejo, da bodo redno pošiljale 
izračunano osnovo skupaj s pisno obrazložitvijo.

Pravnim osebam – prostovoljnim članicam, ki ne izpolnju-
jejo pogojev za odmero zborničnega prispevka C, se zbornični 
prispevek odmeri v višini 164,84 EUR.

8. člen
(odmera prispevka članom, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo 

po dveh podlagah)
Članu zbornice (fizični ali pravni osebi), ki izpolnjuje po-

goje za članstvo v zbornici hkrati na dveh podlagah, se ugotovi 
prispevna obveznost po obeh podlagah, odmeri pa samo tisti 
zbornični prispevek, katerega znesek je večji.

9. člen
(odmera zborničnega prispevka)

Zbornični prispevek za leto 2014 se odmeri do 31. 12. 
2016.

10. člen
(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B  

in pavšalnega zneska)
Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični prispevek 

B, ki ne presega 100,00 EUR, ter zavezanci za pavšalni znesek 
plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 
30 dneh po izdaji odločbe.

Zavezanci za zbornični prispevek A ali zbornični prispevek 
B, pri katerih odmerjeni zbornični prispevek presega 100,00 
EUR lahko plačajo zbornični prispevek v dveh enakih obrokih, 
od katerih prvi zapade v plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh 
po izdaji odločbe.

11. člen
(roki za plačilo zborničnega prispevka C)

Zavezanci za zbornični prispevek C plačajo zbornični 
prispevek v 30 dneh po izdaji odločbe.

Zavezanci za zbornični prispevek C, pri katerih odmerjeni 
zbornični prispevek presega 200,00 EUR, lahko plačajo zbor-
nični prispevek v dveh enakih obrokih, od katerih prvi zapade v 
plačilo v 30 dneh, drugi pa v 60 dneh po izdaji odločbe.

12. člen
(odločanje o odpisu, delnem odpisu, odlogu  

ali obročnem plačevanju)
Zbornični prispevek se lahko zavezancu odpiše, če izpol-

njuje katerega od naslednjih kriterijev:
– ne dosega usklajenega zneska minimalnega mesečne-

ga dohodka na družinskega člana, ki ga na podlagi Zakona o 
socialnem varstvu objavi minister za delo, družino in socialne 
zadeve (potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o prejemkih 
družinskih članov),

– v primerih naravnih in drugih nesreč, razen, če zaradi 
teh že ni bil zmanjšan katastrski dohodek pri odmeri zbornič-
nega prispevka (potrdilo pristojnega organa o naravni nesreči 
na kmetiji),

– smrti družinskega člana, daljše bolezni oziroma po-
škodbe zavezanca ali njegovega družinskega člana oziroma 
invalidnosti zavezanca ali njegovega družinskega člana, če bi 
plačilo zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca 
ali njegovih družinskih članov (dokazilo, da je zaradi smrti ali 
zdravljenja ogroženo preživljanje),

– v drugih primerih, ko zavezanec izkaže utemeljen ra-
zlog, ki ni zajet v zgoraj navedenih kriterijih, če bi plačilo 
zborničnega prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca ali nje-
govega družinskega člana (ustrezna dokazila, ki dokazujejo 
utemeljen razlog, zaradi katerega je ogroženo preživljanje).

Pri odločanju o odpisu zborničnega prispevka se upo-
števa premoženjsko stanje zavezanca in njegovih družinskih 
članov v času, ko se o odpisu odloča.

Vloga za odpis zborničnega prispevka se vloži na poseb-
nem obrazcu v roku 60 dni od dne izdaje odločbe o odmeri 



Stran 2220 / Št. 21 / 27. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije

zborničnega prispevka. Zbornični prispevek se zavezancu od-
piše deloma ali v celoti in sicer za odmero, za katero je zave-
zanec vložil vlogo za odpis. Če je iz okoliščin mogoče sklepati, 
da se premoženjsko stanje zavezanca ne bo popravilo, se 
zbornični prispevek lahko odpiše za več let ali trajno.

V primerih iz druge alineje prvega odstavka se zbornični 
prispevek odpiše delno in sicer na način, da se celotni odmerje-
ni zbornični prispevek zniža za odstotek ocenjene višine škode. 
V kolikor je škoda nastala na stanovanjskih oziroma kmetijskih 
objektih, se odmerjeni zbornični prispevek na vsakih 5.000 
EUR ocenjene škode zniža za 10 %. Razlogi iz druge alineje 
prvega odstavka se upoštevajo samo za odmerno obdobje, na 
katerega se nanašajo.

V primerih iz druge alineje prvega odstavka, ko je škoda 
nastala na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, katerih vlagatelji 
vloge za odpis niso lastniki, uradni zakupniki in zanje tudi 
nimajo v skladu z zakonom o dohodnini urejene dejanske upo-
rabe, in jim zato za ta zemljišča tudi ni bil odmerjen zbornični 
prispevek, se vloga za odpis zborničnega prispevka zavrne.

Plačilo zborničnega prispevka se zavezancu lahko odloži 
dokler trajajo razlogi, zaradi katerih prispevka ne more plačati, 
oziroma se mu dovoli plačilo v največ šestih mesečnih obrokih, 
če izkaže, da bi izterjava lahko ogrozila njegovo preživljanje ali 
preživljanje njegovega družinskega člana.

O odpisu, odlogu ali obročnem plačevanju zborničnega 
prispevka, na predlog Komisije za odpis zborničnega prispev-
ka, odloča Upravni odbor zbornice.

Če zavezanec v času teka postopka za odpis zbornični 
prispevek plača, se šteje, da je vlogo za odpis zborničnega 
prispevka umaknil.

13. člen
(postopek odmere, pobiranja  

in izterjave zborničnih prispevkov)
Zbornica svojim članom odmerja zbornični prispevek, ga 

pobira in izterjuje.
Ob izterjavi neplačanega zborničnega prispevka se zara-

čunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta Sklep prične veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zbor-
nice.

Določba tretjega odstavka 3. člena tega Sklepa začne ve-
ljati, ko da k stopnji 4,8 % soglasje Vlada Republike Slovenije. 
V kolikor Vlada Republike Slovenije soglasja ne izda, stopnja 
zborničnega prispevka A, določena v tretjem odstavku 3. člena 
tega Sklepa znaša 4,00 % od osnove.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-26/2013-8
Ljubljana, dne 7. januarja 2014

Cvetko Zupančič l.r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tretjemu 
odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja 
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
za leto 2014 dne 17. 3. 2015 s sklepom št. 01404-2/2015/4.

792. Dopolnitev Sklepa o vsebini in obliki 
diplomskih listin Univerze v Mariboru

Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu 
(ZViS-UPB7, Uradni list RS, št. 32/12, s sprem. in dopol. do 

85/14) je Senat Univerze v Mariboru na 38. redni seji z dne 
27. 1. 2015 sprejel

D O P O L N I T E V   S K L E P A
o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze  

v Mariboru

Univerza v Mariboru objavlja spremembo glede prevoda 
diplome o doktoratu znanosti, katere vsebina in oblika sta bili 
objavljeni v Uradnem listu RS št. 81/11 ter dopolnjeni s spre-
menjeno obliko v Uradnem listu RS, št. 86/13.

Diploma o doktoratu znanosti obsega tudi besedilo diplo-
me o doktoratu znanosti v angleškem jeziku in ne več besedila 
diplome o doktoratu znanosti v latinskem jeziku.

Prevod listine o pridobljenem doktoratu znanosti v an-
gleškem jeziku se začne izdajati skupaj z listino v slovenskem 
jeziku z dnem 1. 10. 2015.

Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Danijel Rebolj

po pooblastilu rektorja
prorektor za finančne zadeve
prof. dr. Zdravko Kačič l.r.

793. Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti 
k Statutu Univerze v Mariboru

Skladno s členi od 1. do 21. Statuta Univerze v Mariboru 
(Statut UM-UPB10, Uradni list RS, št. 46/12, 28/14), Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 
sprem. 17/08) ter na podlagi 11. člena Odloka o preoblikovanju 
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04, 
36/06, 137/06, 58/07, 67/08. 96/09), 1. točke 253. člena in 
1. točke prvega odstavka 271. člena Statuta Univerze v Ma-
riboru sta Senat Univerze v Mariboru na 14. izredni seji dne 
17. 2. 2015 ter Upravni odbor Univerze v Mariboru na 14. kore-
spondenčni seji dne 9. 2. 2015 določila kot sestavni del Statuta 
Univerze v Mariboru

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

dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru

I.
Spremeni se točka I. 1., tako da se doda dejavnost:
»H 52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopen-

skem prometu«.

II.
Spremeni se točka II. v delu, ki se nanaša na Študentske 

domove, tako da se dodajo dejavnosti:
»H 52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopen-

skem prometu
R 93.130 – Obratovanje fitnes naprav«.

III.
Spremeni se točka II., tako da se doda:
Fakulteta za turizem:

C 18.120 Drugo tiskanje
C 18.130 Priprava za tisk in objavo
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-

nah s knjigami
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G 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi po-

trebščinami
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih ne-

premičnin
M 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

naravoslovja in tehnologije
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških na-

prav v najem in zakup
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane de-

javnosti
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje
P 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.

II.
Te Spremembe in dopolnitve Priloge dejavnosti k Statutu 

Univerze v Mariboru so sestavni del Statuta Univerze v Maribo-
ru in pričnejo veljati po pridobljenem soglasju Vlade Republike 
Slovenije. Objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenija je dala soglasje k Spremem-
bam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v 
Mariboru s sklepom št. 01403-15/2015/6 z dne 24. 3. 2015.

Maribor, dne 26. marca 2015

Rektor 
Univerze v Mariboru

prof. dr. Danijel Rebolj

Predsednik
Upravnega odbora  

Univerze v Mariboru
prof. dr. Bojan Škof l.r.

po pooblastilu rektorja
prorektorica za študentsko 

dejavnost
prof. dr. Mihaela Koletnik l.r.
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AJDOVŠČINA

794. Sklep o določitvi javne infrastrukture 
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08), 
Pravilnika o vodenju evidence javne infrastrukture na področju 
kulture (Uradni list RS, št. 11/03) in 33. člena Statuta Občine 
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 
41/05 in 92/05) je občinski svet na 31. redni seji dne 1. 10. 
2009 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture  

na področju kulture

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postanejo nasle-

dnje nepremičnine oziroma deli nepremičnin ter oprema v teh 
nepremičninah, katera služi kulturnim dejavnostim:

– Stolp št. 8 (Stolp s cinami) in del obzidja ob stolpu, parc. 
št. 625 k.o. Ajdovščina, v izmeri 216 m², ZKV 180

– Grajski vrt ob Stolpu št. 8, parc. št. 626 k.o. Ajdovščina, 
v izmeri 2158 m², ZKV 1644.

2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa se za-

znamuje v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju 
kulture.

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.

Št. 41031-14/2009
Ajdovščina, dne 2. oktobra 2009

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BELTINCI

795. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08, 79/09, 14/00, 51/10, 
84/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZD-U12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) in 16. člena 
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski 
svet Občine Beltinci na 4. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2016

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 

2016 (v nadaljevanju: proračun) določajo struktura in višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolže-

vanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in 
odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 

odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, 
ki obsegajo:

– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, 

ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa 

prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter 
odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in 
zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov od-
hodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu 
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe 
denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih 
proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nad-
zorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin 
Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter 
krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, 
Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega pro-
računskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki ter 
odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe 
po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju 
proračunskih postavk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma 
plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih 
ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in even-
tualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem 
sprememb prednostnih nalog.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in 
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se obja-
vita na spletni strani občine.

3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje 

nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina 
Beltinci.

II. VIŠINA PRORAČUNA

4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna 

so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finanč-
nih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu 
zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih 
proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine 
Beltinci.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

OBČINE
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KONTO OPIS Dopolnjen 
predlog 

2016 [6]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 7.813.220
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.562.670

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 4.924.030
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 4.497.280
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 381.650
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 45.100
706 DRUGI DAVKI 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 638.640
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 374.240
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 3.500
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 2.400
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 7.450
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 251.050

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 1.300
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 1.300
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 0

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 100
730 PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 100
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.249.150
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 574.150
741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 1.675.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787) 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD 
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.098.220
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.662.157
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 358.070
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 57.250
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.111.185
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 55.000
409 REZERVE 80.652

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.370.733
410 SUBVENCIJE 744.300

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 1.645.650
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 201.620
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 779.163
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.310.390
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 2.310.390

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 754.940
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 59.940
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 695.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –285.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 675.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 675.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 390.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 390.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) 
= (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 285.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 285.000

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU TEKOČEGA LETA 0

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA  
IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA

5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v 

skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz 
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrže-
vanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki 
občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb, 
drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko 
vplačani prejemki.

Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
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1 2 3 4 5 7 8 9
PP PU-NAZIV ZS 1.1. PRIHODKI TT/TP ZADOLŽ. RAZP.SRED. ODHODKI
90 OBČINA BELTINCI 0,00 7.774.170,00 –360.000,00 675.000,00 8.089.170,00 8.089.170,00
901 1-OBČINSKI SVET      95.110,00
902 2-ŽUPAN/PODŽUPAN      154.487,00
903 3-NADZORNI ODBOR      8.000,00
904 4-OBČINSKA UPRAVA      7.768.683,00
905 5-MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT      62.890,00
6 KRAJEVNE SKUPNOSTI       
100 61 – KS BELTINCI 0,00 1.850,00 101.000,00  102.850,00 102.850,00
200 62 – KS BRATONCI 0,00 1.500,00 32.000,00  33.500,00 33.500,00
300 63 – KS DOKLEŽOVJE 0,00 9.500,00 38.000,00  47.500,00 47.500,00
400 64 – KS GANČANI 0,00 100,00 44.000,00  44.100,00 44.100,00
500 65 – KS IŽAKOVCI 0,00 20.000,00 33.000,00  53.000,00 53.000,00
600 66 – KS LIPA 0,00 4.400,00 29.000,00  33.400,00 33.400,00
700 67 – KS LIPOVCI 0,00 1.200,00 48.000,00  49.200,00 49.200,00
800 68 – KS MELINCI 0,00 500,00 35.000,00  35.500,00 35.500,00
 SKUPAJ KS 0,00 39.050,00 360.000,00  399.050,00 399.050,00
 SKUPAJ VSI PU: 0,00 7.813.220,00 0,00 675.000,00 8.488.220,00 8.488.220,00

6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski preje-

mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejan-
skih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.

7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja po-

dročja:

PK Opis Dopolnjen predlog 2016 Delež 2016
1 2 3 4
01 POLITIČNI SISTEM 132.455,00 1,56
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 15.525,00 0,18
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 151.070,00 1,78
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 655.038,00 7,72
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 108.000,00 1,27
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 8.000,00 0,09
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 190.000,00 2,24
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 593.300,00 6,99
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.581.440,00 18,63
14 GOSPODARSTVO 160.000,00 1,88
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 136.540,00 1,61
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.186.970,00 13,98
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 99.000,00 1,17
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 258.390,00 3,04
19 IZOBRAŽEVANJE 2.286.690,00 26,94
20 SOCIALNO VARSTVO 400.150,00 4,71
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 445.000,00 5,24
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 80.652,00 0,95
 SKUPAJ ODHODKI: 8.488.220,00 100,00

8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti 

zagotovijo tekoči transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu 
tega odloka. Polovica transferov se vrši po dvanajstinah – do 
15. v mesecu za tekoči mesec, druga polovica pa v dveh 
obrokih – prvi do 31. 5. in drugi do 30. 9.
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Tekoči transferi se v KS uporabijo predvsem za nasle-
dnja področja:

PODROČJE OPIS
02 STROŠKI EZR

04
OBVEŠČANJE JAVNOSTI
PRIREDITVE IN SPONZORSTVA KS (TUDI ZA STAREJŠE OBČANE)

06

DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČIN – FUNKCIONALNA DEJAVNOST KS
TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV V LASTI ALI UPRAVLJANJU KS
MATERIALNI STROŠKI IN STORITVE ZA DELOVANJE KS

13

VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI
SODELOVANJE Z OBČINO PRI TEKOČEM OZIROMA INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU VAŠKIH CEST
RAZŠIRITVE CESTNE RAZSVETLJAVE

14 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA

16

TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MRLIŠKIH VEŽ
INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI Z VAŠKIMI POKOPALIŠČI
TEKOČI IN INVESTICIJSKI ODHODKI POVEZANI S ŠPORTNIMI OBJEKTI
DRUGA KOMUNALA

13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje po-

sameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju prora-
čuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, 
se oblikujejo v višini 55.652,00 EUR.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča 
župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.

14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v 

višini 25.000,00 oziroma največ v višini do 1,5 % prejemkov 
proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.

Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, naj-
kasneje pa do konca leta.

Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pri-

tekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim 

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez 

obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke pa morajo biti vrnjena 
v rezervo do konca leta.

O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 
3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za 
namene iz 2. točke pa župan.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
Občina se v letu 2016 lahko zadolži za financiranje inve-

sticij, vključenih v proračun do višine 675.000,00 EUR. Zadol-
žitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. 
Posojilo bo vrnjeno iz proračuna. O vsaki posamezni dolgoročni 
zadolžitvi odloča občinski svet.

Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sred-
stva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju na-
čela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.

16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglas-
jem ustanovitelja.

Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti jav-
nih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z 
zakonom.

9. člen
Občina Beltinci v letu 2016 razpolaga s sredstvi, ki bodo 

vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna 
za leto 2016 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca 
proračunskega leta, to je do 31. 12. 2016. V proračun se vklju-
čijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.

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

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

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne pre-
jemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih 
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zako-
nom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s 
kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.

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

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

vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo 
sredstev.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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 po sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg 
prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapa-
dle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe po sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obve-
znosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v 
postavkah tekočega leta.

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opra-
vljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le 
ob primarnem zavarovanju predplačil.

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dode-
ljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Poobla-

ščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov 
in odredb.

Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni pred-
sedniki svetov krajevnih skupnosti.
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O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega 
člena odloča občinski svet.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Pravni posli, 
ki jih sklepajo krajevne skupnosti nad 20.000,00 € za blago 
in storitve ter nad 40.000,00 € za gradnje, so brez soglasja 
župana nični.

17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, 

s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

18. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve 

je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih 
naročilih.

19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nad-

zor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem 
uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva 
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo 
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obve-
stiti občinski svet.

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sred-
stev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovar-
jajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri 
zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.

20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti fi-

nančne načrte za leto 2016 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi 
tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana 
primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2017 
občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2016 in 
realizacijo finančnega načrta za leto 2016 s primerjavami podat-
kov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.

21. člen
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev 

med proračunskimi postavkami, če s tem ni bistveno ogrože-
no izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, 
vendar največ do 5 % proračunske postavke, oziroma največ 
za 5.000,00 €, oziroma za postavke do 5.000,00 €, največ 
500,00 €.

O prerazporeditvi in obsegu postavk krajevne skupnosti 
odloča svet krajevne skupnosti.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v 
primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja 
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Če se vre-
dnost projekta v načrtu razvojnih programov spremeni za več 
kot 10 %, mora tako spremembo predhodno potrditi občinski 
svet oziroma svet krajevne skupnosti, če gre za projekt ožjega 
dela občine.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta razen za projekte ožjih 
delov občine in projektov, ki so v proračun uvrščeni skladno s 
13. členom tega odloka.

22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestav-

ni del tega odloka.

23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 

2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta 
odlok in sklep o začasnem financiranju.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 032-01/2015-4-28/VI
Beltinci, dne 12. marca 2015

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

796. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za stanovanjsko naselje v Melincih

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta Ob-
čine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine 
Beltinci na 4. seji dne 12. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za stanovanjsko naselje v Melincih

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet in podlaga za podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostor-
ski načrt za stanovanjsko naselje v naselju Melinci v Občini Bel-
tinci (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal ZEU d.o.o. 
iz Murske Sobote, avgust 2014 pod številko OPPN-29/13.

(2) Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o sprejetju pro-
storskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci (Ura-
dni list RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05 in 37/13).

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje tekstualni in grafični del:
Tekstualni del vsebuje:
– območje podrobnega prostorskega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– pogoje in merila za parcelacijo,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– ohranjanje kulturne dediščine, ohranjevanje narave ter 

varstvo naravnih dobrin,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– varovanje zdravja ljudi,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev.
Grafični del vsebuje:
– Izrez iz kartografske dokumentacije prostorskega plana,
– Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta 

z obst. parcelnim stanjem,
– Ureditvena situacija,
– Prikaz ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov 

na gospodarsko javno infrastrukturo,
– Načrt parcelacije z zakoličbo.

II. OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Ureditveno območje zajema nepozidano stavbno ze-
mljišče znotraj naselja Melinci, ki je namenjeno bivanju s spre-
mljajočimi dejavnostmi.
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(2) Območje podrobnega prostorskega načrta obsega 
površino v izmeri ca. 5,06 ha in zajema parcele št. del 1054/1, 
1054/5, 1055, 1056, 1059, del 1064, del 1065, 1066/1, del 
1068, 1069, del 1071/1, del 1072, del 1074, del 1076/1, vse 
k.o. Melinci. V naravi so kmetijske in travniške površine.

(3) Območje se s treh strani stika obstoječega naselja 
Melinci, na severovzhodni strani pa z odprto kmetijsko krajino. 
Med odprto kmetijsko krajino in obravnavanim območjem je 
pas drevesne vegetacije.

(4) Območje OPPN-ja zavzema le del območja predvide-
nega za izdelavo lokacijskega načrta. Območje lokacijskega 
načrta se s tem aktom ukine. Ureditve znotraj območja pred-
videnega za izdelavo lokacijskega načrta, ki jih ta OPPN ne 
zajema, se urejajo s Prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP-om).

4. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN se nahaja znotraj naselja Melinci, 
obkroženo z obstoječo pozidavo. Območje obkrožajo objekti 
mešane dejavnosti; stanovanjsko-kmetijski objekti in objekti 
mirne obrti.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
leži izven območij varstva narave in varstva kulturne dediščine 
ter poplavnih območij.

(3) Predvidena prostorska ureditev ne bo imela negativnih 
vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zaščite okolja 
in ostalega varstva.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

5. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Območje urejanja se po dovoljeni dejavnosti deli na 
dva dela, in sicer na območje s čisto stanovanjsko funkcijo (SS) 
in območje z mešano dejavnostjo (SM) – stanovanjsko, obrtno 
in poslovno dejavnost.

(2) Območje je sestavljeno iz 42 novih stavbnih zemljišč 
za gradnjo samostojnih objektov.

6. člen
(vrste gradenj)

Na območju urejanja so dovoljene naslednje izvedbe 
gradbenih in drugih del zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih 
in enostavnih objektov:

– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzi-
dave),

– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov v 

sklopu opredeljenih dejavnost v OPPN,
– vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna 

dela v javno korist.

7. člen
(vrste objektov)

(1) V skladu s predpisom o klasifikaciji vrst objektov 
(CC-SI) je na območju z mešano dejavnostjo (SM) dovoljena 
gradnja naslednjih vrst objektov:

a) Zahtevni in manj zahtevni objekti
– 11 Stanovanjske stavbe:

– 11100 enostanovanjske stavbe,
– 11210 dvostanovanjske stavbe.

– 12 Nestanovanjske stavbe:
– 121 gostinske stavbe (vse razen hotelov),
– 123 trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti;
12301 trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti; do 150 m2 neto površine,

12304 stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 stavbe za promet in izvajanje komunikacij;

12420 garažne stavbe,
– 125 industrijske stavbe;

12510 industrijske stavbe; samo avtomehanične, mi-
zarske in podobne delavnice do 500m2 neto tlorisne površine),

– 127 druge nestanovanjske stavbe:
12711 stavbe za rastlinsko pridelavo,
12713 stavbe za spravilo pridelkov (samo stavbe za 

predelavo lastnih kmetijskih pridelkov kot je sušilnica sadja, 
zelišč in podobno),

– 21 objekti prometne infrastrukture;
– 211 ceste,

– 22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-
getski vodi.

b) Nezahtevni objekti velikosti glede na veljavno Uredbo o 
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje:

– majhne stavbe: garaža, drvarnica, zimski vrt in podobni 
objekti,

– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog, 
spomenik, kip, križ, kapelica, grajen gostinski vrt, pomožni 
cestni objekti,

– objekti za oglaševanje,
– objekt za rejo živali: hlev, čebelnjak,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: kmečka lopa, gra-

jeni rastlinjak, silos, skedenj, koruznjak, pokrita skladišča za 
lesna goriva,

– objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: 
sirarna, sušilnica sadja.

c) Enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, 

uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, 
savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti,

– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog, 
spomenik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti, 

– ograja,
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, rezervoar 

za vodo,
– vodnjak, vodomet,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in 

daljinskega ogrevanja,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-

nje: bazen, grajen ribnik, vodni zbiralnik,
– objekti za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih 

pojavov.
(2) Na območju s stanovanjsko dejavnostjo (SS) je do-

voljena gradnja:
a) Zahtevni in manj zahtevni objekti
– 11 Stanovanjske stavbe:

– 11100 enostanovanjske stavbe,
– 11210 dvostanovanjske stavbe;

– 12 Nestanovanjske stavbe (pod pogojem, da ne prese-
gajo deleža stanovanjske funkcije):

– 123 trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti

12304 stavbe za storitvene dejavnosti,
– 124 stavbe za promet in izvajanje komunikacij

12420 garažne stavbe
– 21 objekti prometne infrastrukture

– 211 ceste
– 22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-

getski vodi.
b) Nezahtevni objekti velikosti glede na veljavno Uredbo o 

razvrščanju objekotv glede na zahtevnost gradnje:
– majhne stavbe: garaža, drvarnica, zimski vrt in podobni 

objekti,
– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog, 

spomenik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti,
– objekti za oglaševanje,.
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c) Enostavni objekti:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, 

uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, 
savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti,

– pomožni objekt v javni rabi: objekt za razsvetljavo, drog, 
spomenik, kip, križ, kapelica, pomožni cestni objekti, 

– ograja,
– rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, rezervoar 

za vodo,
– vodnjak, vodomet,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in 

daljinskega ogrevanja,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-

nje: bazen, grajen ribnik, vodni zbiralnik,
– objekti za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih 

pojavov.

8. člen
(lega objektov, gradbene linije in odmiki)

(1) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta so določeni naslednji regulacijski in funkcijski elementi:

grajeno javno dobro je zemljišče in na njem zgrajeni 
objekti, namenjeni splošni rabi. Grajeno javno dobro lokalnega 
pomena je grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodar-
ske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina 
na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je 
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, 
pasaža, zelena površina in druga javna prometna površina 
lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče ipd.,

stavbno zemljišče je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več 
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na 
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, 
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin, ki bodo služile takšnemu objektu,

površina za razvoj objekta je površina na kateri je možna 
gradnja objektov znotraj stavbnega zemljišča pod pogoji, ki jih 
določa ta odlok. Določena je z gradbeno mejo in gradbeno linijo 
ter odmaknjena najmanj 2,00 m od parcelne meje stavbnega 
zemljišča in najmanj 4,00 m od parcelne meje grajenega jav-
nega dobra, Upoštevanje površine za razvoj objekta velja le za 
zahtevne in manj zahtevne objekte,

gradbena meja je črta, ki jo novozgrajeni oziroma načrto-
vani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo s fasado 
ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost površine za razvoj 
objekta. Gradbeno mejo lahko presegajo le napušči, terase, 
balkoni, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča in manjši 
oblikovni poudarki posamezne fasade za največ 1,00 m izven 
površine za razvoj objekta. Upoštevanje gradbene meje velja 
le za zahtevne in manj zahtevne objekte,

gradbena linija je črta, na katero morajo biti delno ali v 
celoti z enim robom – s fasado, biti postavljeni objekti, ki se 
gradijo na zemljiščih ob tej črti. Upoštevanje gradbene linije 
velja le za zahtevne in manj zahtevne objekte.

(2) Odmiki novih stanovanjskih objektov od sosednje 
parcelne meje, gradbene linije in gradbene meje objektov so 
razvidni iz grafične priloge: Ureditvena situacija.

(3) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov oziroma 
njihovih najbolj izpostavljenih delov od sosednjih parcelnih 
meja morajo znašati minimalno 1,0 m. Odmiki lahko znašajo 
manj, če s tem soglaša lastnik sosednje parcele.

(4) Enostavne in nezahtevne objekte se, razen nadstre-
škov za avte, prednostno postavlja v notranjost parcele. Pri do-
ločanju velikosti teh objektov se upošteva navedene velikosti iz 
veljavnih predpisov, ki določajo pogoje za gradnjo teh objektov.

(5) Odmiki objektov obstoječih in predvidenih komunalnih 
vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi 
predpisi.

9. člen
(oblikovanje objektov in okolice)

(1) Območje urejanja se po oblikovalskih in arhitekturnih 
pogojih deli na štiri območja, in sicer na SM, SS1, SS2 in SS3.

(2) Oblikovanje objektov na območju z mešano stanovanj-
sko dejavnostjo (SM):

– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena 
v obliki črke L, T ali U.

– višinski gabarit: največ P+1. Objekti so lahko podkleteni 
kolikor to dopušča višina podtalnice. Podkletene stavbe je treba 
načrtovati in graditi ob upoštevanju možnosti nastopa visoke gla-
dine podtalnice. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m 
nad koto nivelete nove ceste oziroma vsaj na 176,50 ABS.

– streha: simetrične dvokapnice ali večkapnice z naklo-
nom od 30 do 40º, s smerjo slemena po daljši stranici objekta 
in vzporedno z gradbeno linijo. Dovoljene so frčade z dvokapno 
ali ravno strešico. Ravna streha na stanovanjskem objektu je 
dovoljena pod pogojem, da ne presega deleža dvokapne stre-
he in mora biti nižja od slemena dvokapnice. Dvokapna streha 
je obvezna ob ulični gradbeni liniji. Ravna in enokapna streha je 
dovoljena tudi na nestanovanjskih objektih ter na vseh nezah-
tevnih in enostavnih objektih. Na strehah je dopustna namesti-
tev sončnih sprejemnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju 
obnovljivih virov energije, ki ne smejo presegati slemena streh.

– fasade: klasično ometana, obaravana v nežne odtenke. 
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami, 
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade. Izje-
ma so nestanovanjski objekti.

(3) Oblikovanje objektov na območju s čisto stanovanjsko 
dejavnostjo (SS1):

– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena 
v obliki črke L, T ali U.

– višinski gabarit: največ P+M. Višina kolenčnega zidu ob 
cestni gradbeni liniji je lahko največ 1,60 m. Objekti so lahko 
podkleteni v kolikor to dopušča višina podtalnice. Podkletene 
stavbe je treba načrtovati in graditi ob upoštevanju možnosti 
nastopa visoke gladine podtalnice. Višinska kota pritličja mora 
biti minimalno 0,20 m nad koto nivelete nove ceste oziroma 
vsaj na 176,50 ABS.

– streha: simetrične dvokapnice z nakloni od 30º do 40º, s 
smerjo slemena po daljši stranici objekta in vzporedno z grad-
beno linijo. Dovoljene so frčade z dvokapno ali ravno strešico. 
Ravna streha na stanovanjskem objektu je dovoljena pod po-
gojem, da ne presega deleža dvokapne strehe in mora biti nižja 
od slemena dvokapnice. Dvokapna streha je obvezna ob ulični 
gradbeni liniji. Ravna in enokapna streha je dovoljena tudi na 
nestanovanjskih objektih ter na vseh nezahtevnih in enostavnih 
objektih. Na strehah je dopustna namestitev sončnih spreje-
mnikov ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov 
energije, ki ne smejo presegati slemena streh.

– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke. 
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami, 
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade. Izje-
ma so nestanovanjski, nezahtevni in enostavni objekti.

(4) Oblikovanje objektov na območju s čisto stanovanjsko 
dejavnostjo (SS2):

– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena 
v obliki črke L, T ali U.

– višinski gabarit: največ P+1. Objekti so lahko podkleteni 
kolikor to dopušča višina podatalnice. Podkletene stavbe je treba 
načrtovati in graditi ob upoštevanju možnosti nastopa visoke gla-
dine podtalnice. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m 
nad koto nivelete nove ceste oziroma vsaj na 176,50 ABS.

– streha: obvezno ravna streha (max. 5 stopinj naklon).
– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke. 

Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami, 
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade. Izje-
ma so nestanovanjski, nezahtevni in enostavni objekti.

(5) Oblikovanje objektov na območju s čisto stanovanjsko 
dejavnostjo (SS3):

– tlorisna oblika objektov je podolgovata, lahko je lomljena 
v obliki črke L, T ali U.
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– višinski gabarit: največ P+M. Višina kolenčnega zidu 
je lahko največ 1,60 m. Objekti so lahko podkleteni kolikor to 
dopušča višina podtalnice. Podkletene stavbe je treba načrto-
vati in graditi ob upoštevanju možnosti nastopa visoke gladine 
podtalnice. Višinska kota pritličja mora biti minimalno 0,20 m 
nad koto nivelete nove ceste oziroma vsaj na 176,50 ABS.

– streha: štiri ali večkapnice, z nakloni od 30º do 40º, s 
smerjo slemena po daljši stranici objekta. Dovoljene so frčade 
z dvokapno ali ravno strešico. Ravna streha na stanovanjskem 
objektu je dovoljena pod pogojem, da ne presega deleža več-
kapne strehe in mora biti nižja od slemena večkapnice. Štiri-
kapne oziroma večkapna streha je obvezna ob ulični gradbeni 
liniji. Ravna in enokapna streha je dovoljena tudi na nestano-
vanjskih objektih ter na vseh nezahtevnih in enostavnih objek-
tih. Na strehah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov 
ali drugih naprav namenjenih zbiranju obnovljivih virov energije, 
ki ne smejo presegati slemena streh.

– fasade: klasično ometana, obarvana v nežne odtenke. 
Lahko se kombinira s kamnom, lesom ali fasadnimi ploščami, 
katerih delež ne sme presegati klasično ometane fasade. Izje-
ma so nestanovanjski objekti.

(6) Okolico objektov se uredi glede na funkcijo objekta. 
Možno je delno nasutje terena na parceli ob pogoju, da je na 
taki parceli urejen odvod padavinske vode, s čimer se prepreči 
zamakanje sosednjih zemljišč. Gradbeno inženirske objekte 
(cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode) 
se izvede podzemno.

(7) Posamezna parcela se lahko ogradi. Ograja se postavi 
znotraj parcele ali na meji, če se tako sporazumeta oba soseda. 
Višina ograje ob cesti je lahko največ 1,20 m, višina medso-
seske ograje pa največ 1,80 m. Ograje ob cestnih uvozih, 
priključkih in ob drugih prometnih površinah se postavi tako, 
da je omogočena preglednost in ni oviran promet po javni cesti.

(8) Spominska obeležja in urbano opremo se postavi 
tako, da ne ovira prometa in da ne zastira značilnih pogledov 
na objekte ali območja. Višina reklamnih tabel in neprometnih 
znakov na prometnih površinah mora biti 2,5 m nad pločnikom 
oziroma pohodno površino. Namestitev velikih reklamnih pano-
jev na fasade ni dopustna. Pri oblikovanju pomožnih objektov 
se upošteva oblika in obdelava obstoječih objektov na parceli.

IV. POGOJI IN MERILA ZA PARCELACIJO IN VPLIVNO 
OBMOČJE

10. člen
(parcelacija)

Velikost in oblika novih zemljiških parcel, na katerih so 
stavbe ali se bo na njih izvajala gradnja, je razvidna iz grafične-
ga prikaza: Ureditvena situacija (M 1:500). Parcelacija je pravo-
kotna na nove ulice. Vsaka samostojna gradbena parcela mora 
imeti dostop in dovoz z javne ceste. Priključki na javno cesto 
morajo biti varni in urejeni v skladu s predpisi o javnih cestah.

11. člen
(vplivno območje)

Vplivno območje predvidenih ureditev je območje po-
drobnega prostorskega načrta in koridorji priključnih vodov 
gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v javnih prome-
tnih površinah.

V. PRIKLJUČEVANJE NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen
(splošni pogoji)

(1) Gospodarska javna infrastruktura se načrtuje v ob-
močju in izven območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta.

(2) Detajlni pogoji za priključitev na načrtovano gospo-
darsko javno infrastrukturo se določijo v fazi izdelave projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja posameznega objekta v 
skladu s pozitivnim mnenjem.

(3) Točen potek tras se določi na podlagi posebne projek-
tne dokumentacije.

(4) Gospodarska javna infrastruktura mora biti dimenzio-
nirana na končno načrtovano kapaciteto območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

13. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Po sredini obravnavanega območja se zgradi nova 
dostopna cesta, ki poteka v smeri jugovzhod–severozahod. Z 
novima cestnima priključkoma se na jugovzhodnem delu pri-
ključuje na lokalno cesto Melinci–Odranci, na severovzhodnem 
delu pa na lokalno cesto Melinci–Beltinci.

(2) Uvoz na ureditveno območje se uredi z dveh strani, 
in sicer se na jugovzhodnem delu priključuje na lokalno cesto 
Melinci–Odranci, na severovzhodnem delu pa na lokalno cesto 
Melinci–Beltinci.

(3) Širina vozišča osrednje interne ceste znaša 5,5 m, 
lahko tudi manj, če za to obstajajo upravičeni razlogi utemeljeni 
s tehničnega, prometnega in prostorskega vidika.

(4) Uvozi na parcelo morajo biti široki najmanj 2,5 m.
(5) Pri umestitvi nove ceste je potrebno upoštevati:
– vso veljavno zakonodajo,
– zasaditev ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdr-

ževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja, namesti-
tve prometne signalizacije in opreme,

– zagotovljeno mora biti varno odvijanje prometa vseh 
udeležencev v prometu,

– upoštevati obstoječe in načrtovane komunalne vode,
– preprečiti je potrebno odtekanje površinskih padavinskih 

voda z utrjenih površin na javne ceste.

14. člen
(oskrba z vodo)

(1) Preko območja OPPN poteka obstoječi primarni vodo-
vod, v izvedbi PEHD DN 225, ki je sestavni del vodovodnega 
sistema Občine Beltinci in preko katerega poteka oskrba z vodo 
celotnega naselja Melinci. Obstoječi primarni vod se prestavi 
izven zazidalnih parcel in znotraj poteka javnih poti. Primarni 
vod mora biti postavljen 3 m stran od predvidenih objektov.

(2) Na območju OPPN se izvede novo sekundarno vo-
dovodno omrežje. Območje OPPN se priključi na obstoječe 
vodovodno omrežje v naselju – to je na eni strani obstoječi 
prestavljen primarni vodovod PE DN 225 znotraj območja ter 
na drugi strani obstoječi sekundarni vodovod PE DN 40 v cesti 
s parc. št. 2906, k.o. Melinci zunaj območja, da se ustvari zan-
ka. Trasa javnega vodovoda mora biti vodena v javni površini, 
v robu predvidenih javnih poti – v bankini zunaj asfalta.

(3) Vse objekte, kjer je treba zagotoviti pitno ali sanitarno 
vodo, se priključi na javno vodovodno omrežje pod pogoji upra-
vljalca. Za vsak objekt je potrebno predvideti samostojni vodovo-
dni priključek, izveden z odcepitvijo iz predvidenega sekundar-
nega vodovoda, in sicer 1 m v zemljišče parcele in ki mora biti 
na zemljišču zazidalne parcele zaključen z vodomernim jaškom.

(4) Na območju OPPN se izvede tudi hidrantno omrežje. 
Hidranti morajo biti postavljeni na javnih površinah, da bodo 
vidni in enostavno dostopni in hkrati zaščiteni pred morebitnimi 
poškodbami z vozili. Hidrantna mreža mora biti izvedena brez 
slepih cevovodov, tako da bo v celoti pretočna.

15. člen
(odvodnja padavinskih voda)

(1) Padavinske vode očiščene skladno s predpisi s po-
dročja varstva okolja se odvaja v meteorno kanalizacijo z 
iztokom v ponikovalni jarek, katerega lokacija je razvidna iz 
grafične priloge. Padavinske vode s streh se lahko zbira tudi v 
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zbiralnikih deževnice in uporablja za zalivanje ali druge potrebe 
(sanitarna voda). Očiščena padavinska voda se lahko odvaja 
tudi v ponikovalnico locirano na zemljišču investitorja, če je iz 
hidrogeološkega poročila razvidno, da je pod dnom ponikoval-
nice plast neomočenih sedimentov ali kamnin debeline najmanj 
2,0 m nad gladino srednje visokega nivoja podtalnice.

(2) Odvajanje padavinske vode z utrjenih površin se pred-
vidi tako, da se v največji možni meri zmanjša hipni s površin, 
kar pomeni, da se predvidi zadrževanje (zatravitev, travne 
plošče, suhi zadrževalnik). Z večjih utrjenih površin, kjer ob-
stoja nevarnost onesnaženja, se meteorne vode odvede preko 
lovilcev maščob.

(3) Meteorna voda s cestišč in javnih utrjenih površin se 
odvaja preko meteorne kanalizacije v ponikovalni jarek.

(4) Odvodni jarek mora biti posebej obdelan v projektni 
dokumentaciji za izvedbo meteorne kanalizacije na podlagi 
hidrogeološkega poročila in dimenzioniran na končno načrtova-
no kapaciteto območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta. Lokacija in velikost ponikovalnega jarka je lahko dru-
gačna od načrtovanega, kolikor se na podlagi hidrogeološkega 
poročila to izkaže kot boljša rešitev.

16. člen
(odvodnja fekalnih voda)

(1) Območje OPPN-ja se opremi s kanali javne sekundar-
ne javne kanalizacije, ki se priključi na obstoječe omrežje zunaj 
območja OPPN. Vsi kanali sekundarne kanalizacije morajo 
potekati v območju javnih poti. Za izvedbo nove sekundarne 
kanalizacije je potrebno izdelati projektno dokumentacijo, ki 
mora upoštevati tehnične karakteristike obstoječe javne kana-
lizacije naselja Melinci (projekt PID – načrt kanalizacije Melinci, 
št. L16-03k z dne avgust 2013, izdelovalec Atrij, gradbeni 
inženiring d.o.o.

(2) Vsi predvideni stanovanjski objekti na območju OPPN 
se morajo priključit na predvideno sekundarno javno kanaliza-
cijo. Priključitev je možna samo za vsak objekt posebej in samo 
preko kanalizacijskega jaška, ki se mora za vsaj posamezni 
objekt predvideti 1 m znotraj parcelne meje.

(3) V kanalizacijo komunalnih odpadnih vod je prepoveda-
no odvajati padavinske odpadne vode. Eventuelne tehnološke 
odpadne vode je potrebno v objektih voditi ločeno ter pred 
odtokom v javno kanalizacijo prečistiti in obdelati do stopnje, 
ki jo zahtevajo predpisi za priključitev na javno kanalizacijo.

17. člen
(oskrba z električno energijo)

(1) V skladu s strokovno podlago, Ureditev EE omrežja za 
stanovanjsko naselje v Melincih v Občini Beltinci, št. 213/14-
MS, Elektro Maribor d.d., julij 2014 se za napajanje objektov z 
električno energijo zgradi nov nizkonapetostni 0,4 kV razvod iz 
obstoječe trafo postaje t-047 Melinci.

(2) Preko dela območja poteka 20 kV daljnovod. V varo-
valnem pasu obstoječega daljnovoda (2 x 10 m) ni dovoljena 
gradnja objektov, razen gradbenoinženirskih (cevovodi, ceste 
itd.) dokler ne bo izvedeno kabliranje daljnovoda.

(3) Objekte se priključi na električno omrežje pod pogoji, 
ki jih določi upravljavec v svojem soglasju.

(4) Pri oskrbi objektov z energijo se upošteva vse možno-
sti uporabe obnovljivih virov energije, v ta namen je na strehah 
objektov možna namestitev sončnih kolektorjev.

(5) Vse priključke na gospodarsko javno infrastrukturo se 
izvede prednostno zemeljsko. Priključka elektrike se izvede v 
zaščitnih ceveh. Odmiki elektrike od ostalih zemeljskih vodov 
morajo znašati najmanj 60 cm, odmik med kanalizacijo in vo-
dovodom pa najmanj 1 m. Vertikalni odmiki med posameznimi 
vodi morajo znašati najmanj 50 cm.

18. člen
(javna razsvetljava)

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se opremi z javno razsvetljavo v skladu s kriteriji in predpisi 

glede osvetljenosti cest in ob upoštevanju predpisov o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

19. člen
(telekomunikacije)

(1) Zunaj in delno znotraj območja OPPN poteka zemelj-
sko krajevno in razvodno tk omrežje. Pred pričetkom vseh del 
na območju urejanja je potrebno naročiti zakoličbo zemeljskega 
tk omrežja ter po potrebi naročiti eventualno zaščito oziroma 
prestavitev tangiranega tk omrežja.

(2) Na območju urejanja je znotraj javne površine – banki-
ne ob cesti – predviden tk koridor (tk trase s tk jaški)

(3) Za potrebe stanovanjskih parcel se mora ob dovozni 
cesti projektirati enocevna oziroma dvocevna tk kanalizacija 
(PVC ceci 2x fi 110 mm) z ustreznimi tk jaški in predvidenimi 
tk cevmi od predvidenih tk jaškov na vsako parcelo. Tk cev se 
mora zaključiti v zelenici ali pomožnem tk jašku.

(4) Na odseku obravnavanega območja poteka obstoječe 
zemeljsko optično omrežje FTTH Beltinci in zemeljsko kabelsko 
omrežje KKS Beltinci. Na obravnavanem območju se predvidi 
nadaljevanje gradnje kabelske kanalizacije s cevmi fi 50 mm, 
s kabelskimi jaški fi 80 cm z LTŽ pokrovi in izvodi 2xfi 30 mm 
iz kabelskih jaškov do priključnih objektov, sočasno z gradnjo 
druge javne infrastrukture, v koridorju komunalne infrastrukture.

(5) Objekte se priključi na tk omrežje pod pogoji, ki jih 
določi upravljavec v svojem soglasju.

20. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki)

Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov se 
ureja po veljavnih predpisih in jih izvaja pristojna komunalna 
organizacija. Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih 
odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost. Pri novih 
objektih se predvidi zbirna mesta za odpadke tako, da niso vi-
dno izpostavljena in da so dostopna vozilom za odvoz. Zbiranje 
posebnih odpadkov se izvaja ločeno od ostalih komunalnih 
odpadkov in ureja na način, kot ga predpisuje zakonodaja.

VI. CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH 

DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI

21. člen
(območja režimov)

(1) V obravnavanem območju ni objektov ali površin kul-
turne dediščine. Območje leži izven območij varstva narave. 
Posebni ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in varstva 
narave niso predvideni.

(2) Obravnavano območje leži izven poplavnih in drugih 
ogroženih območij.

22. člen
(varovanje podzemnih voda)

(1) Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica, geotermalni 
vir, javni vodovod), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, 
zalivanje, tehnološka voda ...) je treba pridobiti vodno pravico 
na podlagi vodovodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z 
določbami ZV-1.

(2) V skladu s 150. členom ZV-1 se lahko poseg v prostor, 
ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vode in vodni režim, 
izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

23. člen
(požarna varnost)

(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta mora biti urejeno v skladu 
z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 27. 3. 2015 / Stran 2231 

(2) Do vseh objektov mora biti omogočen dostop gasil-
skim vozilom neposredno do objektov. Delovne površine za 
intervencijska vozila se zagotovijo na prometnih površinah in 
manipulativnih površinah ob objektih.

(3) Na območju občinskega podrobnega prostorskega 
načrta se zgradi hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti, ki 
mora zagotavljati zadostne količine požarne vode.

(4) Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni 
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med 
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zi-
dovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo 
biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala.

(5) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom 
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu 
Zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa 
v elaboratu Študija požarne varnosti, razen če sprememba 
predpisov s tega področja zahteva drugače.

VII. POGOJI GLEDE VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI

24. člen
(varovanje zdravja)

(1) Lega in velikost objektov mora zagotavljati, da bo za 
bivalne objekte in objekte, v katerih se dalj časa zadržujejo lju-
dje, celoletna osončenost bivalnih prostorov vsaj 2 uri dnevno. 
Z vgradnjo sodobnih materialov mora biti zagotovljeno varstvo 
pred prekomernim hrupom, z orientacijo stavb pa omogočena 
zasebnost na posamezni parceli in v stanovanjski enoti.

(2) Pri vseh posegih v prostor, predvsem pri lociranju 
objektov in naprav z agresivnejšimi dejavnostmi, ki povzročajo 
prekomerne emisije v zrak, se upošteva vse predpise, ki urejajo 
varstvo zraka.

(3) Na podlagi predpisov o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju in predpisov o ocenjevanju hrupa v okolju se 
območje uvrsti v območje III. stopnje varstva pred hrupom. 
Pri gradnji in obratovanju načrtovanih objektov in vseh ostalih 
ureditev je treba upoštevati predpisane ravni hrupa, ki ne smejo 
biti prekoračene.

25. člen
(tehnični pogoji gradnje objektov)

(1) Pri gradnji in prenovi objektov in naprav in pri raz-
mestitvi objektov na posamezni parceli se upošteva tehnične 
zahteve sodobne gradnje. S smotrno razporeditvijo stavb je 
treba zmanjšati stroške delovanja javne gospodarske infra-
strukture, z vgradnjo sodobnih materialov pa zmanjšati stroške 
ogrevanja in hlajenja ter zmanjšati izgube energije. Pri tem se 
uporablja obnovljive vire energije (zbiralniki sončne energije, 
izraba padavinske vode, izraba geotermalne vode, skupni ener-
getsko varčni sistemi). Priporoča se izraba padavinske vode za 
sanitarne namene.

(2) Pri projektiranju objektov in visokih naprav se upošte-
va, da je območje občine v območju VII. stopnje potresne var-
nosti po MCS lestvici oziroma v območju z najnižjim projektnim 
pospeškom tal, ki znaša 0,100 [g].

VIII. ODSTOPANJA

26. člen
(odstopanja)

(1) Odstopanja v namembnosti območja niso dopustna.
(2) Dopustna so odstopanja od poteka načrtovanih tras 

in objektov oziroma tehničnih rešitev prometne, okoljske, ener-
getske in komunikacijske infrastrukture v primeru, da se v fazi 
priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali med 
gradnjo pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, 
ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, geološko-geomehan-
ske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih 
utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z 

javnimi interesi. Z rešitvami razvidnimi iz projektne dokumen-
tacije morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci ure-
janja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.

IX. ETAPNOST

27. člen
(etapnost)

(1) Pred začetkom gradenj na območju OPPN je potrebno 
v skladu s pogoji tega odloka izvesti parcelacijo, v celoti ali fazno.

(2) Časovna izvedba parcelacije in gradnje, kakor tudi 
zaporedje izvedbe posamezne etape je odvisna od izkazanega 
interesa investitorjev.

(3) Pred začetkom gradnje zahtevnih oziroma manj zah-
tevnih objektov je potrebno izvesti ponikovalni jarek za meteor-
ne vode, razen če je možna izvedba ponikovalnice locirane na 
zemljišču investitorja pod pogoji 15. člena tega odloka.

X. POSEBNI POGOJI

28. člen
(posebni pogoji)

Prostorski izvedbeni pogoji za ureditev v kompleksu so 
podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo. Pri načrtovanju objek-
tov in ureditev in pri izvajanju del je treba upoštevati tudi vse 
pogoje iz smernic pristojnih organov in organizacij, pridobljenih 
k podrobnemu prostorskemu načrtu.

XI. KONČNA DOLOČILA

29. člen
(hramba in vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt se hrani in je na vpo-
gled javnosti pri pristojnem občinskem organu za urejanje 
prostora Občine Beltinci.

30. člen
(veljavnost)

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

Št. 032-01/2015-4-25/VI
Beltinci, dne 12. marca 2015

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

BLED

797. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 
2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. 
in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 67/09 – UPB, 87/12) je občinski svet na 4. redni seji dne 
17. 3. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Bled za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bled za 

leto 2014.
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2. člen
(1) Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvi-

denih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Bled za leto 2014.

(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med 
letom 2014 in o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
(1) Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2014 

– splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

(2) Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov 
se objavita na spletni strani Občine Bled http://www.e-bled.si.

Št. 034-1/2015-9
Bled, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

I. SPLOŠNI DEL

KONTO OPIS Realizacija 
2014 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 12.045.376
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.312.437

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 6.582.595
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.323.547
7000 Dohodnina 4.323.547
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.467.142
7030 Davki na nepremičnine 1.143.050
7031 Davki na premičnine 2.167
7032 Davki na dediščine in darila 24.732
7033 Davki na promet nepremičnin  
in na finančno premoženje 297.193
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE 791.906
7044 Davki na posebne storitve 54.765
7047 Drugi davki na uporabo blaga  
in storitev 737.140
706 DRUGI DAVKI 0
7060 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.729.842
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 680.813
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku  
in dividend ter presežkov prihodkov  
nad odhodki 66
7102 Prihodki od obresti 3.636
7103 Prihodki od premoženja 677.111
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.682
7111 Upravne takse in pristojbine 7.682
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 228.546
7120 Globe in druge denarne kazni 228.546

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 347.417
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 347.417
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.465.384
7141 Drugi nedavčni prihodki 1.465.384

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 125.101
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV 55.364
7200 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov 52.159
7202 Prihodki od prodaje opreme 2.173
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih 
sredstev 1.031
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 69.737
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč 69.737

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 2.607.839
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ 1.205.880
7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 903.883
7401 Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 301.997
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE 1.401.959
7411 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za izvajanje skupne 
kmetijske politike 262.212
7412 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz strukturnih skladov 1.134.277
7413 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije iz kohezijskega sklada 5.470

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (786+787) 0
786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.677.216
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.776.736
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM 688.176
4000 Plače in dodatki 562.132
4001 Regres za letni dopust 10.445
4002 Povračila in nadomestila 50.821
4003 Sredstva za delovno uspešnost 24.232
4004 Sredstva za nadurno delo 24.479
4009 Drugi izdatki zaposlenim 16.067
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 117.234
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4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje 54.536
4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje 44.022
4012 Prispevek za zaposlovanje 460
4013 Prispevek za starševsko varstvo 620
4015 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 17.595
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.896.774
4020 Pisarniški in splošni material  
in storitve 304.168
4021 Posebni material in storitve 22.911
4022 Energija, voda, komunalne storitve
in komunikacije 140.737
4023 Prevozni stroški in storitve 162.767
4024 Izdatki za službena potovanja 11.458
4025 Tekoče vzdrževanje 1.855.307
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 53.710
4027 Kazni in odškodnine 105.830
4029 Drugi operativni odhodki 239.885
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.289
4031 Plačila obresti od
kreditov – poslovnim bankam 3.289
409 REZERVE 71.264
4090 Splošna proračunska rezervacija 0
4091 Proračunska rezerva 70.000
4093 Sredstva za posebne namene 1.264

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.783.483
410 SUBVENCIJE 212.315
4100 Subvencije javnim podjetjem 197.315
4102 Subvencije privatnim podjetjem  
in zasebnikom 15.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 1.228.003
4111 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 43.949
4112 Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti 9.654
4119 Drugi transferi posameznikom 1.174.400
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 396.876
4120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam 396.876
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI 946.288
4130 Tekoči transferi občinam 495
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja 44.914
4132 Tekoči transferi v javne sklade 234
4133 Tekoči transferi v javne zavode 884.322
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni proračunski 
uporabniki 16.323
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.977.455
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 5.977.455
4200 Nakup zgradb in prostorov 145.429
4201 Nakup prevoznih sredstev 2.231

4202 Nakup opreme 271.693
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 46.889
4204 Novogradnje, rekonstrukcije  
in adaptacije 2.811.777
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.054.102
4206 Nakup zemljišč in naravnih 
bogastev 100.802
4207 Nakup nematerialnega premoženja 933
4208 Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring 543.598

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 139.543
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 124.543
4310 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 124.543
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 15.000
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom 15.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –631.841

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 3.893
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL 3.893
7500 Prejeta vračila danih posojil  
od posameznikov in zasebnikov 3.893
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.) 3.893

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.900.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.900.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.900.000

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 131.918
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 131.918
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam 131.918

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) 1.140.134

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.768.082
XI. NETO FINANCIRANJE

(VI.+X.-IX.) = –III. 631.841
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(31. 12. 2014) 1.347.445
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
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798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Bled za leto 2015 – 
rebalans 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi Zakon 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Za-
kona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 
– popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list 
RS, št. 67/09 – UPB1, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 
4. redni seji 17. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Bled  
za leto 2015 – rebalans 1

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2015 (Uradni 

list RS, št. 95/14) (v nadaljevanju: odlok) se 2. točka 2. člena 
spremeni tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto/podkonto EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.496.572,78
70 DAVČNI PRIHODKI 6.521.022,00

700 Davki na dohodek in dobiček 4.125.022,00
703 Davki na premoženje 1.545.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 851.000,00
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.676.082,98
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 693.400,00
711 Takse in pristojbine 7.500,00
712 Globe in druge denarne kazni  226.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 380.600,00
714 Drugi nedavčni prihodki 1.368.582,98

72 KAPITALSKI PRIHODKI  770.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 520.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sred. 250.000,00

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 529.467,80
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 529.467,80
741 Prejeta sr. iz državnega proračuna 
iz sr. proračuna Evropske unije 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.659.018,23
40 TEKOČI ODHODKI 4.416.252,97

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 717.510,13
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 127.318,43
402 Izdatki za blago in storitve 3.355.080,41
403 Plačila domačih obresti 45.000,00
409 Rezerve  171.344,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.773.464,04
410 Subvencije 215.000,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.210.300,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 391.189,50
413 Drugi tekoči domači transferi 956.974,54
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.377.875,26
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 5.377.875,26

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 91.425,96
431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki niso 
proračunski uporabniki 76.425,96
432 Inv. transf. proračunskim 
uporabnikom 15.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.162.445,45

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 5.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil 5.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih 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.) 5.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000,00

500 Domače zadolževanje 1.000.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 190.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 190.000,00

550 Odplačila domačega dolga 190.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali 0 ali + –1.347.445,45

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 810.000,00
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III. 2.162.445,45
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2014 1.347.445,45
Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)

2. člen
V odloku se v 14. členu doda nov sedmi odstavek, ki se 

glasi:
»(7) Iz proračuna občine (splošni del proračuna – račun 

financiranja) je razvidno, da občina v letu 2015 prevzema ob-
veznosti v skupni višini 1.000.000,00 €, ki zapadejo v plačilo v 
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prihodnjih 10 letih od 1. 1. 2016 dalje za poravnavo obveznosti 
iz naslova sofinanciranja projektov:

– Severna razbremenilna cesta – I. faza (rekonstrukcija 
Seliške ceste);

– Obnova Kulturnega doma Bohinjska Bela.
V ta namen Občina Bled najema kredit v višini 

1.000.000,00 € za dobo 10 let.«

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

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

Št. 034-1/2015-10
Bled, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

PRILOGA:
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov – 

objavljena na spletni strani Občine Bled http://www.e-bled.si.

BOVEC

799. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Bovec je na 4. redni seji dne 12. 3. 
2015 po obravnavi 6.) točke dnevnega reda »Ukinitev statusa 
grajenega javnega dobra na parceli št. 690/2 k.o. (2207) Bo-
vec« na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10) sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Na zemljišču parcele številka 690/2 k.o. (2207) Bovec v 

izmeri 44 m2, se ukine status grajenega javnega dobra.

2. člen
Zemljišče parcele številka 690/2 k.o. (2207) Bovec v iz-

meri 44 m2, preneha biti zemljišče s statusom grajeno javno 
dobro in ostane lastnina Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 
5230 Bovec.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-1/2014-4.redna
Bovec, dne 13. marca 2015

Župan
Občine Bovec

Valter Mlekuž l.r.

BRASLOVČE

800. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja PA 11  Braslovče (Brinovšek)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12) ter na 

podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, 
št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 19. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja urejanja  
PA 11- Braslovče (Brinovšek)

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
zajema parcele znotraj naselja Braslovče, in sicer na jugozaho-
du naselja Braslovče. Občina Braslovče je sprejela prostorske 
akte, v katerih je na novo določila območja, za katere je pred 
kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati občinske po-
drobne prostorske načrte.

Hkrati s tem pa sta investitorja Kristan Tamara in Jaka 
Brinovšek, Ljubija 127a, 3330 Mozirje, dala pobudo za izde-
lavo OPPN za parcelo 573/1 in del parcele 573/3, obe k.o. 
Braslovče, na katerih želita umestitev stanovanjskega objekta. 
Ker občina oziroma, lastniki preostalih zemljišč znotraj območja 
OPPN PA11 – Braslovče trenutno ne načrtujejo aktivnosti in 
priprave OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da 
prične s postopkom priprave le za svoji parceli.

Pravna podlaga za sprejem OPPN je Odlok o prostor-
skem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 
8/15) in Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12, 109/12).

2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 573/1 

in del parcele 573/3 v k.o. Braslovče. Okvirno območje OPPN 
je veliko cca 0,15 ha.

Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parce-
lami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosil-
cev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine 
tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokov-

ne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geo-
mehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira 
investitor sam.

Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na 
podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z 
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). 
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek za-
gotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
akta poslati pristojnemu ministrstvu.

Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati:
– Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list 

RS, št. 16/08, 46/11, 8/15).
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje PA11 – Braslovče (Spolenak) (Uradni list RS, št. 31/10).
Usmeritve za projektiranje in gradnjo naj smiselno izhajajo 

iz že sprejetih prostorskih aktov, navedenih v prejšnjem odstav-
ku, z namenom zagotavljanja enotne podobe naselja.

Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih 
parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so pred-
pisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04, 99/07).

4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so 

naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN/30 dni,
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti 

izdelave celovite presoje vplivov,
OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO/45 dni,
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN/30 dni,
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava/30 dni,
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5. faza: priprava predloga OPPN/ 20 dni po potrditvi sta-
lišč do pripomb in predlogov,

6. faza: pridobitev mnenj/45 dni,
7. faza: potrditev predloga OPPN/30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev 

in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec 
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugo-
tovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 

podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, Celje, Vrunčeva, 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Urad za upravljanje z vodami,
– Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja 

Savinje, Mariborska 88, 3000, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, 

Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-

vanje, Vojkova cesta 61, 1000, Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 

Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 

vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti 
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v 
postopku.

Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripra-
vljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice 
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, 
se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.

MOP v skladu z 58. Členom ZPNačrt sporoči, ali je za 
OPPN potrebno izvesti CPVO.

Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo 
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja 
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo 

geodetskega načrta, izdelava geološko-geomehanskega poro-
čila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo 
potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, 
zagotovi investitor sam.

7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi 
na svetovnem spletu: (http://www.braslovce.si).

Št. 35050-2/2015-3
Braslovče, dne 19. marca 2015

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

CELJE

801. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 
2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 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, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 
– ZIPRS1415-A) ter 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta 
Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 70. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list 
RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 5. redni 
seji dne 24. 3. 2015 sprejel

O D L O K 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2015 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih:

v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 54.775.642
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 48.106.966

70 DAVČNI PRIHODKI 32.620.419
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 22.125.008
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 9.270.357
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 1.225.054
71 NEDAVČNI PRIHODKI 15.486.547
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 

OD PREMOŽENJA 12.795.947
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 15.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 386.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 309.100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.980.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.803.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 1.303.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 2.500.000
73 PREJETE DONACIJE 2.700
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 2.700
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.862.976
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.924.304
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. 

IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 938.672
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 

UNIJE 0
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 

EVROPSKIH INSTITUCIJ 0
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 53.491.485
40 TEKOČI ODHODKI 13.256.714
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.052.940
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 453.475
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 8.615.299
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 570.000
409 REZERVE 565.000
41 TEKOČI TRANSFERI 23.145.364
410 SUBVENCIJE 2.608.145
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 10.335.447
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 438.661
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 9.763.111
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.984.867
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 6.984.867
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.104.540
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM  

IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 9.756.840
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 347.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I – II) 1.284.157
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 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 0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 

FINANČNIH 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 700.000
50 ZADOLŽEVANJE 700.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA 2.398.849
55 ODPLAČILA DOLGA 2.398.849
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.398.849
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –414.692
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –1.698.849
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) –1.284.157
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2014 1.431.854

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih 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 podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje 
http://moc.celje.si/.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

podkonta.

4. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred po-
žarom (Uradni list RS, št. 83/12), ki se uporablja za namene, 
določene v tem zakonu,

– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih 
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,

– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za 

namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne 
skupnosti,

– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, 

izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski 
postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v nasle-
dnje leto za isti namen.

(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu 
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za vi-
šino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega 
načrta in proračun.

5. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe ozi-
roma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi 
realizaciji.

6. člen
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projek-

te, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrto-
vane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 
80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika.

(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.
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(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziro-
ma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzema-
nje 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.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % 

izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvr-
stitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti 
projektov.

(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

8. člen
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 

50.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča mestni svet.

9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračun-

ska rezervacija v višini 515.000,00 evrov. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen
Župan lahko v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžni-

ki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, 
v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju 
z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do 
višine 700.000,00 evrov.

(2) Mestna občina Celje v letu 2015 ne bo izdajala po-
roštev.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v 

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

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2015
Celje, dne 24. marca 2015

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

CERKNICA

802. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 
2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 
14/13  –  popr. in 101/13) ter 107. člena Statuta Občine Cerkni-
ca (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica 
na 4. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel

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

1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica za leto 2015 določa 

proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje na-

log, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Cerknica.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proraču-

na Občine Cerknica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, 
v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUN
Skupina/Podskupina kontov 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.667.236
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 9.308.919

70 DAVČNI PRIHODKI 8.064.145
700 Davki na dohodek in dobiček 6.750.145
703 Davki na premoženje 1.114.000
704 Domači davki na blago in storitve 200.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.244.774
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 832.800
711 Takse in pristojbine 4.400
712 Globe in druge denarne kazni 46.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 361.074

72 KAPITALSKI PRIHODKI 575.772
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 377.246
721 Prihodki od prodaje zalog 5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 193.526

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.782.545
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 687.446
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.094.799

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.218.640
40 TEKOČI ODHODKI 2.953.356

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 512.068
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 87.870
402 Izdatki za blago in storitve 1.939.418
403 Plačila domačih obresti 130.000
409 Rezerve 284.000

41 TEKOČI TRANSFERI 3.973.731
410 Subvencije 49.300
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.446.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 484.186
413 Drugi tekoči domači transferi 1.993.645
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.105.052
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.105.052

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 186.500
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 132.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 54.500

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 448.596
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB 0
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA DELEŽEV 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 0

44 DANA POSOJILA IN POV. 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 KAP. DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 583.700
55 ODPLAČILA DOLGA 583.700

550 Odplačila domačega dolga 583.700
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH –135.104
X. NETO ZADOLŽEVANJE –583.700
XI. NETO FINANCIRANJE –448.596

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO 135.104

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele:

– področja proračunske porabe
– glavne programe in podprograme
– prepisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 

proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te 

pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim 
načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu 
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

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

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so 

določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo ob-
veznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za 
posamezne namene.

Sredstva proračuna iz tekočih transferjev se neposrednim 
in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma 
dodeljuje mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je prilože-
na zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicij-
skih transferjev pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena 
finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se 
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno 
stanje proračuna.

Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih 
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje stori-
tev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o 
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo 
preveriti in pisno potrditi skrbniki proračunskih postavk.

Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, dolo-
čenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se upora-
bljajo za namen, določen s tem zakonom,

– izvirni del prihodkov iz nadomestila stavbnega zemlji-
šča,

– prihodki od koncesijskih dajatev od iger na srečo,
– prihodki od komunalnih prispevkov za urejanje stavbnih 

zemljišč,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od taks za obremenjevanje voda,
– prihodki od drugih ekoloških taks,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 

obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski upo-
rabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko 
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O 
prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta 
med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe 
ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo uteme-
ljeni razlogi; če je na določenih postavkah manjša realizacija, 
na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje 
dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi 
pravic tudi v načrtu razvojnih programov.
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Med izvrševanjem proračuna Občine Cerknica, finančna 
služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na 
kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v 
skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna 
ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali 
načina izvedbe projekta.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna ob-
vesti občinski svet, razen če se v navedenem obdobju sprejme 
rebalans proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz 

načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja 
obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.

6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 

vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračun-
ska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva proračunske postavke splošne proračunske re-
zervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji 
od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Splošna proračunska rezervacija se v skladu z 42. členom 
ZJF v letu 2015 oblikuje v višini 234.000 €.

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za narav-
ne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva 
iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu Zakona 
o javnih financah. V sredstva proračunske rezerve se izloča 
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, 
ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % 
prejemkov proračuna.

Obvezna proračunska rezerva se v skladu z 49. členom 
ZJF v letu 2015 oblikuje v višini 50.000,00 €.

7. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena Zakona o javnih 

financah, lahko župan dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo 
dolga v višini največ 2.000 €.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pri-
dobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu 
odloča župan do višine 3.000 €.

8. člen
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanj-

šajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom 
Zakona o javnih financah, največ 45 dni zadrži izvrševanje 
posameznih izdatkov. Sredstva proračuna se prednostno za-
gotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma ob-
činskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja 
uporabnikov.

9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvr-

ševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o 
najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % spreje-
tega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za 
sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije 
– zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine 
odobrenih sredstev.

Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, po-
trebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, 

če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša 
struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroe-
konomskim in tržnim tveganjem.

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi tekočih 
likvidnostnih proračunskih sredstev.

10. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, 

javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanovi-
teljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo 
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih do-
loči občinski svet in če imajo te pravne osebe zagotovljena 
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana 
soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja 
občine.

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu 

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

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0005/2015
Cerknica, dne 19. marca 2015

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

DOBREPOLJE

803. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Občinske volilne komisije Občine 
Dobrepolje

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) ter 14. člena 
Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Ob-
činski svet Občine Dobrepolje na 3. redni seji dne 3. 3. 2015 
sprejel

S K L E P
o razrešitvi in imenovanju namestnika 
predsednika Občinske volilne komisije  

Občine Dobrepolje

1.
Kot namestnika predsednika Občinske volilne komisije 

Občine Dobrepolje se razreši Peter Žnidaršič, Kompolje 5, 
1312 Videm - Dobrepolje.

2.
Kot novega namestnika predsednika Občinske volilne 

komisije Občine Dobrepolje, se imenuje Katja Polzelnik, Pred-
struge 85, 1312 Videm - Dobrepolje.

3.
Mandatna doba novoimenovanega namestnika predse-

dnika Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje se izteče 
skupaj z iztekom mandata vseh članov in namestnikov Občin-
ske volilne komisije Občine Dobrepolje, imenovanih s Sklepom 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 49/14 in 66/14 – popr.).
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4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040-0001/2014-6
Dobrepolje, dne 3. marca 2015

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

804. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ura-
dni list RS, št.  48/10, 50/14 in 15/15) je Občinski svet Občine 
Dol pri Ljubljani na 3. seji dne 16. 2. 2015 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani 

(Uradni list RS, št. 21/12) se v celotnem besedilu:
– termin »tajnik občine« v vseh sklonih spremeni v termin 

»direktor občinske uprave« v ustreznem sklonu ter
– termin »mandatna komisija« v vseh sklonih spremeni v 

termin »komisija za potrditev mandatov« v ustreznem sklonu.

2. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta-

vek ki glasi: 
»Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo najkasneje v 

osmih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena, 
skliče predsednik občinske volilne komisije.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

3. člen
V 9. členu se:
– v drugem odstavku za besedo »najstarejši«, doda be-

sedo »prisotni«.
– četrti odstavek spremeni, tako da po novem glasi:
»Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sve-

ta in ugotovitev izvolitve župana na podlagi poročila volilne 
komisije in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu 
svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov 
za župana ali predstavnikov kandidatur.«

4. člen
V 20. členu se spremeni drugi odstavek, tako da po no-

vem glasi: 
»Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nad-

zornega odbora občine in direktorju občinske uprave.«

5. člen
V 21. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo »ali na zahtevo četrtine 

(to je petih) članov sveta«
– prvi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da po 

novem glasi: »Izredno sejo sveta lahko skliče župan na lastno 
pobudo, na predlog delovnega telesa ali na zahtevo ene četr-
tine članov sveta.«

– drugi in tretji odstavek se zamenjata, tako da tretji odsta-
vek postane drugi in drugi odstavek postane tretji.

6. člen
V 22. členu se v prvem odstavku doda nov četrti stavek, 

ki glasi: »Vabilo za dopisno sejo sveta z gradivom mora biti 
vročeno članom sveta najkasneje tri dni pred dnevom, dolo-
čenim za sejo.«

7. člen
V 24. členu se:
– v četrti alinei četrtega odstavka črta besedilo: »in de-

lovnih teles sveta«,
– v osmem odstavku črta besedilo: »če gradiva ni obrav-

navalo pristojno delovno telo, razen v primerih, ko delovno telo 
še ni bilo ustanovljeno«.

8. člen
V 26. členu se:
– v drugem odstavku beseda »ter« nadomesti z vejico, 

pika zamenja z vejico in stavek nadaljuje z besedilom: »s spre-
mljanjem sej preko elektronskih in drugih medijev.«,

– v drugem odstavku črtata prvi in tretji stavek.

9. člen
V 31. členu se doda tretji odstavek ki glasi: 
»Spremembo vrstnega reda obravnave je potrebno ob-

razložiti.«

10. člen
V 32. členu se:
– v drugem odstavku črta drugi stavek,
– doda nov osmi odstavek, ki glasi: 
»Ko predsedujoči konča razpravo, se ta ne sme ponovno 

odpreti«.

11. člen
V 34. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi: 
»Član sveta mora navesti člen poslovnika, ki naj bi bil 

kršen«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.

12. člen
V 35. členu se v četrtem odstavku črta besedilo: », če so 

potrebna posvetovanja v delovnem telesu«.

13. člen
V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi: 
»V primeru, da se odloča o zadevah, kjer bi lahko član 

sveta bil pristranski:
– zaradi njegove udeleženosti,
– sorodstvenih razmerij (zakonec ali izvenzakonski par-

tner, njegov prednik ali potomec, brat, sestra ali oseba, s katero 
je v isti stopnji v svaštvu, njegov posvojitelj ali posvojenec ali 
njun potomec, zakonec ali izvenzakonski partner, ali njegov 
rejnik, rejenec, ali oseba v njegov skrbništvu),

– če se zadeva nanaša na podjetje, zavod ali drugo or-
ganizacijo, v kateri ima svoj kapitalski delež, ki presega 20 % 
celotne vrednosti podjetja, zavoda ali druge organizacije, ali če

– obstajajo drugi tehtni razlogi, ki vzbujajo dvom o njegovi 
nepristranskosti,
in se iz glasovanja ne izloči sam, lahko na predlog župana ali 
člana sveta, svet glasuje o njegovi izločitvi.

Postopek izločitve se opravi pri odločanju o točki dnevne-
ga reda, na katero se odločitev nanaša.«

14. člen
V 46. členu se:
– v drugem odstavku črta zadnji stavek,
– črtajo tretji, četrti in peti odstavek.

15. člen
V 47. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo: »z dvigom kartonov, z 

uporabo glasovalne naprave ali«,



Stran 2242 / Št. 21 / 27. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije

– črta drugi odstavek,
– spremeni tretji odstavek tako, da po novem glasi:
»Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abece-

dnem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da 
glasno izjavi »ZA«, »PROTI« ali »VZDRŽAN«. O poimenskem 
glasovanju se piše zapisnik tako, da se pri vsakem članu sveta 
zapiše, kako je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. 
Vsak član lahko svoj glas za zapisnik obrazloži na način, da 
svojo kratko obrazložitev, ki obsega do dva stavka, glasno 
narekuje.«

– doda nov četrti odstavek, ki glasi: 
»Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugoto-

vi in objavi izid glasovanja.«

16. člen
V 51. členu se:
– osma alinea drugega odstavka spremeni tako, da po 

novem glasi: 
»– o opredelitvi do obravnavanega sklepa posameznega 

člana sveta in morebitna kratka obrazložitev glasu,«,
– v deveti alinei črta besedilo: »ter o stališčih statutarno 

pravne komisije.«.

17. člen
V 53. členu se v četrtem odstavku črta besedilo: »izpis 

sprejetih sklepov pa lahko tudi v občinskem glasilu.«, za be-
sedo »občina« vejica spremeni v piko in doda nov stavek, ki 
glasi: »V občinskem glasilu se lahko objavi poročilo o sprejetih 
sklepih.«

18. člen
V 58. členu se:
– v prvem odstavku črta drugi stavek,
– črta drugi odstavek.

19. člen
Črtajo se 59., 60., 61., 62. in 63. člen.

20. člen
V 65. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.

21. člen
V 67. členu se črta drugi odstavek.

22. člen
V 82. členu se v prvem odstavku doda šesta alinea, ki 

glasi: 
»– zaključni račun.«

23. člen
V 84. členu se črta tretji odstavek.

24. člen
V 86. členu se črtata prvi in tretji odstavek.

25. člen
V 88. členu se:
– v prvem odstavku doda nov stavek, ki glasi: »Pisna 

obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del 
gradiva.«

– v drugem odstavku se doda nov stavek, ki glasi: »Župan 
lahko vloži amandmaje do konca razprave na seji sveta.«

– doda se četrti odstavek, ki glasi: »O amandmajih, ki niso 
vloženi v skladu s 87. členom se ne glasuje«.

26. člen
89. člen se spremeni tako, da po novem glasi:
»Ko je končano glasovanje o amandmajih, predsedu-

joči ugotovi, kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun 
medsebojno usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov 
in je z njim zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu 

z zakonom in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri 
amandmaji so sprejeti k odloku o proračunu občine.

Če je proračun usklajen, svet glasuje o njem v celoti. S 
sklepom s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi 
odlok o proračunu občine.

Če proračun ni usklajen, predsedujoči prekine sejo in zah-
teva, da župan pripravi amandma za uskladitev proračuna. Ko 
je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan obrazloži. 
O predlogu uskladitve ni razprave.

Svet glasuje najprej o predlogu uskladitve. Če je predlog 
uskladitve sprejet, glasuje svet o proračunu v celoti. S sklepom, 
s katerim sprejme občinski svet proračun, sprejme tudi odlok 
o proračunu občine.

Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora 

župan predložiti nov predlog proračuna.
O novem predlogu proračuna svet razpravlja in odloča 

po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek za 
sprejem odloka.«

27. člen
Spremeni se 91. člen tako, da po novem glasi:
»Župan lahko med letom predlaga spremembo ali reba-

lans občine.
Rebalans proračuna sprejema svet po skrajšanem po-

stopku.
Sprememba proračuna se sprejme po enakem postopku 

kot rebalans proračuna.«

28. člen
V 93. členu se:
– črta tretji odstavek.
– v četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se črta 

besedilo: »in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
– doda se nov četrti odstavek, ki glasi: »Vlaganje amand-

majev na predlog obvezne razlage ni dovoljeno. Obvezna 
razlaga se objavi.«

29. člen
V 104. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »tudi če 

niso občinski funkcionarji.« in doda stavek: »Izjava o odstopu 
mora biti v pisni obliki.«

30. člen
V 109. členu se:
– v prvem odstavku črta drugi stavek,
– črtata se drugi in tretji odstavek.

31. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0324-0001/2011-84
Dol pri Ljubljani, dne 18. februarja 2015

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

GRAD

805. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Grad za leto 2014

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13) in 16. ter 
93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 
24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 5. redni seji dne 
19. 3. 2015 sprejel
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O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad  

za leto 2014
1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Ob-
čine Grad za leto 2014, ki zajema bilanco prihodkov in odhod-
kov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v 

naslednjih zneskih:

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

 Realizacija leta 
2014

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)   30.190.067,90
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.849.948,20

70 DAVČNI PRIHODKI  1.681.042,57
700 Davki na dohodek in dobiček  1.557.457,00
703 Davki na premoženje  84.768,93
704 Domači davki na blago in storitve  38.816,64

71 NEDAVČNI PRIHODKI  168.905,63
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  49.220,90
711 Takse in pristojbine  2.083,84
712 Globe in druge denarne kazni  1.013,40
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev  9.415,65
714 Drugi nedavčni prihodki  107.171,84

72 KAPITALSKI PRIHODKI  0,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  28.340.119,70
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 8.492.903,14
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  19.847.216,56

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45)  30.492.855,72

40 TEKOČI ODHODKI  1.471.785,96
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  294.470,23
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost  46.838,19
402 Izdatki za blago in storitve  1.085.247,20
403 Plačila domačih obresti  45.230,34
409 Rezerve  0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 634.253,96
410 Subvencije  9.016,83
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  381.038,86
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  73.874,63
413 Drugi tekoči domači transferi  170.323,64

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  28.383.521,78
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev   28.383.521,78

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  3.294,02
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom  3.294,02

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –302.787,82

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

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)  93.750,00
55 ODPLAČILA DOLGA  93.750,00

550 Odplačila domačega dolga  93.750,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –396.537,82
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –93.750,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  302.787,82

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo  29.014,76

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-992/2015
Grad, dne 19. marca 2015

Županja
Občine Grad

Cvetka Ficko l.r.

806. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 16., 
96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 5. redni 
seji dne 19. 3. 2015 sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Grad za leto 2015 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
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vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

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

 Proračun leta 
2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 15.823.577,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.669.808,03

70 DAVČNI PRIHODKI  1.313.640,41
700 Davki na dohodek in dobiček  1.189.953,40
703 Davki na premoženje  84.769,48
704 Domači davki na blago in storitve  38.917,53

71 NEDAVČNI PRIHODKI  1.356.167,62
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  50.847,62
711 Takse in pristojbine  2.220,00
712 Globe in druge denarne kazni  1.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev  36.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki  1.265.600,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI  8.500,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  500,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 8.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI  13.145.269,82
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 4.890.191,11
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  8.255.078,71

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45)  15.729.827,85

40 TEKOČI ODHODKI 888.683,95
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  255.592,75
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  41.120,34
402 Izdatki za blago in storitve  552.505,86
403 Plačila domačih obresti  29.465,00
409 Rezerve  10.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  729.876,56
410 Subvencije  17.045,10
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  412.378,04
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  90.773,89
413 Drugi tekoči domači transferi  209.679,53

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.105.948,70
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  14.105.948,70

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  5.318,64
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  5.318,64

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  93.750,00

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  300.000,00
50 ZADOLŽEVANJE  300.000,00

500 Domače zadolževanje  300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550-551)  393.750,00
55 ODPLAČILA DOLGA  93.750,00

550 Odplačila domačega dolga  93.750,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –93.750,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –93.750,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo  72.854,43

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 Grad.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. sofinanciranja občanov za investicije v komunalno in-
frastrukturo, ki se uporabijo skladno z namenom določenim v 
pogodbah o sofinanciranju.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem 
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
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5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika župan.

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

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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 50 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2015 25 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 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 dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika, župan, lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 

5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 100 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do 
višine 300.000 eurov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih 
agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2015 
ne bo izdajala poroštev.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se v letu 2015 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2015 ne smejo izdajati poroštev.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

zadolži do višine 300.000,00 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Grad v letu 
2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-991/2015
Grad, dne 19. marca 2015

Županja
Občine Grad

Cvetka Ficko l.r.

807. Soglasje k oblikovanju cene storitve Pomoči 
na domu

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni 
list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 
2/06) je Občinski svet Občine Grad na 5. redni seji dne 19. 3. 
2015 sprejel
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S O G L A S J E
k oblikovanju cene storitve Pomoči na domu

1. člen
Občinski svet Občine Grad soglaša, da bo ekonomska 

cena storitve Pomoč na domu, ki znaša 16,30 EUR, od 1. 1. 
2015 do 28. 2. 2015 oblikovana v isti vsebini, kot je bila obliko-
vana za leto 2014, od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016 pa se oblikuje 
na sledeči način:

– subvencija iz proračuna občine znaša 9,12 EUR na 
efektivno uro (zajema stroške vodenja v znesku 1,94 EUR 
na efektivno uro ter stroške za neposredno socialno oskrbo v 
znesku 7,18 EUR na efektivno uro),

– cena uporabnika je 4,99 EUR na uro. Razlika v znesku 
2,19 EUR pa se krije iz državnega proračuna in programa 
javnih del.

2. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje 

storitve pomoči družini na domu ukazovala mesečno, na pod-
lagi posebej sklenjene pogodbe.

Št. 122-995/2015
Grad, dne 19. marca 2015

Županja
Občine Grad

Cvetka Ficko l.r.

HRPELJE - KOZINA

808. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. 
US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta 
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 5. redni redni seji dne 
13. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 

določa obseg javne porabe Občine Hrpelje - Kozina za leto 
2016 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in 
izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Proračun Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016 se določa 

v višini 6.836.823 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih (v EUR):

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.486.823

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.229.190
70 DAVČNI PRIHODKI 2.930.976

700 Davki na dohodek in dobiček 2.468.132
703 Davki na premoženje 354.144
704 Domači davki na blago in storitve 108.700

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.298.214
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.114.214
711 Takse in pristojbine 7.000
712 Globe in druge denarne kazni 12.000
714 Drugi nedavčni prihodki 165.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 80.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 80.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 2.177.633
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 781.260
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna 
iz sredstev pror. Evropske unije 1.396.373

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.686.823
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 1.183.367
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 342.381
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 55.450
402 Izdatki za blago in storitve 696.136
403 Plačila domačih obresti 6.900
409 Rezerve 82.500

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.833.955
410 Subvencije 70.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 847.830
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 220.630
413 Drugi tekoči domači transferi 695.495

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.541.137
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.541.137

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 128.364
431 Inv. trans. pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso pror. upor. 38.210
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 90.154

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –200.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0
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C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 292.519
50 ZADOLŽEVANJE 292.519

500 Domače zadolževanje 292.519
VIII. 55 ODPLAČILO DOLGA (550) 150.000

550 Odplačilo domačega dolga 150.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –57.481
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 142.519
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 200.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 57.481

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 konte predpisane s kontnim načrtom.

Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov 
za obdobje od leta 2016–2019. Posebni del proračuna in načrt 
razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Hrpelje 
- Kozina.

Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme preno-
sa denarnih sredstev iz leta 2015.

V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve 
oblikovan po Zakonu o javnih financah.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so 

določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo ob-
veznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za 
posamezne namene.

Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v 
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzema-
nje obveznosti do višine 1.251,87 EUR ni potrebno soglasje 
župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem 
obveznosti pridobiti soglasje župana.

4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo 

obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je 
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena 
v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki 
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicij-
skih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 
70 % sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo 
v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za 
blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 
50 % sredstev, zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu 
za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja te-
kočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z 
najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo 
elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih 
za delovanje neposrednih porabnikov.

Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obvezno-
sti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih 
prihodkov in prihodkov donacij.

Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občin-
ski svet potrdil investicijski program in se financira preko več 
let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do 
višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.

Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale 
plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun 
leta, na katero se nanašajo.

5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim prora-

čunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo meseč-
no v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. 
Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dina-
miko nakazil dotacij.

Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osno-
vi dokumentacije o že opravljenih investicijah.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih 
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov 
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo 
za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem 
delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča 
delovanje uporabnikov.

6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk, namenjenih 

društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračun-
ski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom, se 
razdeli na osnovi razpisa.

7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini, določeni 

s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. 
Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, 
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge 
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi proračunske rezerve odloča župan na predlog 
občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski 
svet.

8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna ve-

ljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo 
v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna. V skladu s 
tem zakonom se občina lahko pogodbeno dogovori za krajše 
plačilne roke, če doseže nižjo pogodbeno ceno (popust za 
predčasno plačilo).

Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za 
že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.

Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana 
le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v 
skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.

9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2016 so poleg pri-

hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci 
prihodkov in odhodkov:

– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v 
zagotavljanje protipožarne varnosti;

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;

– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo ko-
munalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v 
komunalno infrastrukturo;

– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah 
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil 
za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij 
v plačah, ki se namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij;

– prejemki iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacije;
– prejemki za določene investicije, ki se sofinancirajo iz 

državnega proračuna ali proračuna EU;
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– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupno-
sti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in 
drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena, se prenesejo 
v proračun naslednjega leta.

10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo 

gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s 
predpisi o javnem naročanju.

11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna 

sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče pred-
videti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, 
se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih 
postavk. O prerazporeditvah sredstev znotraj posameznega 
področja in med posameznimi področji odloča župan, s skle-
pom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko preraz-
porejajo oziroma določajo novi konti.

Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v pri-
meru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu poračuna, 
ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102. Za 
projekte, ki so predmet javnega razpisa in katerih vrednost se 
v toku izvajanja poveča za več kot 20 %, mora to povečanje 
predhodno potrditi občinski svet. Župan lahko tudi imensko 
uskladi proračunsko postavko iz proračuna in NRP kolikor je to 
potrebno v skladu z investicijsko dokumentacijo in prijavo na 
razpis. Za projekte, ki so že vključeni v proračun in NRP lahko o 
spremembah in dopolnitvah investicijske dokumentacije odloča 
župan, kolikor je to potrebno za prijavo na razpise za prido-
bivanje sredstev. O spremembah in dopolnitvah mora župan 
obvestiti občinski svet na eni zmed naslednjih sej.

Novi projekti, za katere je potrebno izvesti postopek jav-
nega razpisa, se lahko uvrstijo v NRP le na podlagi odločitve 
občinskega sveta.

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazpo-
rejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne 
skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševa-
nje predpisov ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo 
v breme drugih postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.

Prerazporejanje sredstev med bilancami:
– bilanco prihodkov in odhodkov,
– računom finančnih terjatev in naložb in
– računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja mo-

žnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem 
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ga lahko 
občinski svet ne predlog župana dopolni ali spremeni.

O vseh sklepih in izvršenih prerazporeditvah mora župan 
šestmesečno poročati občinskemu svetu.

12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni pred-

pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski 
proračun, je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo 
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov 
ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti 
tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska po-
stavka in opredeli višina za nov namen.

13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega pro-

računskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj 
proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki proračunski 
postavki novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to 
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.

14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso 

bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova 
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.

15. člen
Občina Hrpelje - Kozina se v letu 2016 namerava zadolžiti 

v predvideni višini, v letu 2016 Občina Hrpelje - Kozina ne bo 
dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem. 
Kolikor bi bilo zadolževanje potrebno, se občina zadolži s pred-
hodnim soglasjem občinskega sveta.

16. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci 

za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz 
3. člena tega odloka.

17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki 

se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati,

– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohra-
nitve realne vrednosti,

– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o krat-
koročni zadolžitvi,

– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine 
Hrpelje - Kozina in ta odlok.

18. člen
Župan lahko omogoči obročno odplačilo dolga oziroma 

odpiše dolg, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju 
z višino terjatve.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodo-

stojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za 
izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo 
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki 
proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja 
izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s skle-
pom določi župan.

20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-12/2015-2
Hrpelje, dne 13. marca 2015

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek l.r.

809. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o podlagah in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 
57/12 – ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremlja-
nja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni 
list RS, št. 29/11, 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Ko-
zina na 5. seji dne 13. 3. 2015 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o podlagah in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o podlagah 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Obči-
ne Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 98/07 in 81/09).

2. člen
(1) V 6. členu se preglednica 1 na koncu dopolni z nasle-

dnjo vrstico:

Vrsta objekta Faktor dejavnosti Oznaka CC-SI
Enostanovanjske stavbe 0,70 111

(2) V 6. členu se v preglednici 1 prva vrstica (Tri- in več-
stanovanjske stavbe; Faktor dejavnosti 1,10, oznaka 1122 v 
CC-SI) spremeni na sledeč način:

Vrsta objekta Faktor dejavnosti Oznaka CC-SI
Večstanovanjske stavbe 0,80 112

3. člen
V 10. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Na območju, za katerega ima občina sprejet poseben odlok, 
ki ureja odmero komunalnega prispevka na tem območju, do-
ločila tega odloka glede obračuna komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo ne veljajo, ampak se obračuna 
komunalni prispevek samo za novo komunalno opremo v skla-
du z določili posebnega odloka.«

4. člen
14. člen se na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
»V skladu s 83. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 

s spremembami in dopolnitvami) Občina Hrpelje - Kozina dolo-
ča, da se komunalni prispevek oprosti v višini 80 % vse nesta-
novanjske stavbe (oznaka 12 v klasifikaciji CC-SI) in gradbene 
inženirske objekte (oznaka 2 v klasifikaciji CC-SI).«

5. člen
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

veljavnostjo tega odloka, se končajo po določilih tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-2/2015-1
Hrpelje, dne 13. marca 2015

Županja
Občine Hrpelje - Kozina

Saša Likavec Svetelšek l.r.

IG

810. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2015

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 
RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10) ter sklepa 4. redne 
seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 11. 3. 2015 izdaja 
župan Občine Ig

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2015

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišča:
– parcelna številka 2272/23 (ID 6352568), k.o. 1708 Golo
– parcelna številka 2288/4 (ID 4394375), k.o. 1708 Golo
– parcelna številka 2797/12 (ID 3342005), k.o. 1700 Ig.

2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 

značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478/010/2015-90
Ig, dne 16. marca 2015

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

KANAL

811. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči 
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na 3. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2015 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

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

2015
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.556.438

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.771.732
70 DAVČNI PRIHODKI 4.118.802

700 Davki na dohodek in dobiček 3.401.802
703 Davki na premoženje 649.200
704 Domači davki na blago in storitve 67.800
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.652.930
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.461.630
711 Takse in pristojbine 1.000
712 Denarne kazni 2.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.000
714 Drugi nedavčni prihodki 147.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.552
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 13.552

74 TRANSFERNI PRIHODKI 771.154
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 587.158
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 183.996

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.288.144
40 TEKOČI ODHODKI 2.457.946

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 445.784
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 66.165
402 Izdatki za blago in storitev 1.947.497
403 Plačila domačih obresti 500

41 TEKOČI TRANSFERI 2.768.986
410 Subvencije 50.145
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 697.410
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 614.851
413 Drugi tekoči domači transferi 1.406.580

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.841.964
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.841.964

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 219.247
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pror. upor. 177.641
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 41.606

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ) –731.706

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 517.206
50 ZADOLŽEVANJE 517.206

500 Domače zadolževanje 517.206
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 5.500
55 ODPLAČILO DOLGA 5.500

550 Odplačilo domačega dolga 5.500
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH  
(I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.) –220.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 511.706
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) 731.706
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

PRET. LETA NA DAN 31. 12. 220.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske uporabe, 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 krajevno običajen način na sedežu občine in 
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 

pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi praviloma v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporab-
nika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za 
finančne načrte krajevnih skupnosti.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega 
proračuna za leto 2015 v mesecu juliju in z zaključnim računom 
po izteku proračunskega obdobja.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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

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

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

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

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot za 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posame-
zno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o 
njihovi uporabi občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, 
lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2015 načrtuje zadolžiti 
do višine 517.206 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči 
v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 9000-0003/2015-7
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

812. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 

US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03 in 17/06, Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na 3. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Kanal ob Soči za leto 2016 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

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

2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.460.366

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.785.032
70 DAVČNI PRIHODKI 4.125.702

700 Davki na dohodek in dobiček 3.401.802
703 Davki na premoženje 654.200
704 Domači davki na blago in storitve 69.700

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.659.330
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.470.530
711 Takse in pristojbine 1.000
712 Denarne kazni 2.800
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.000
714 Drugi nedavčni prihodki 145.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 675.334
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 579.834
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 95.500

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.953.254
40 TEKOČI ODHODKI 2.224.572

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 469.121
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 69.163
402 Izdatki za blago in storitev 1.685.788
403 Plačila domačih obresti 500

41 TEKOČI TRANSFERI 2.703.829
410 Subvencije 30.145
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 694.760
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 599.648
413 Drugi tekoči domači transferi 1.379.276

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.782.080
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.782.080
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 242.773
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pror. upor. 117.773
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 125.000

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI 
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ) –492.888

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 498.388
50 ZADOLŽEVANJE 498.388

500 Domače zadolževanje 498.388
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 5.500
55 ODPLAČILO DOLGA 5.500

550 Odplačilo domačega dolga 5.500
IX. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 492.888
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) 492.888
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. 

LETA NA DAN 31. 12. 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske uporabe, 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 krajevno običajen način na sedežu občine in 
na sedežih krajevnih skupnosti v občini.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

– prihodki krajevnih skupnosti,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 

pred požarom,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z div-

jadjo.

5.
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi praviloma v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporab-
nika župan oziroma predsednik sveta krajevne skupnosti za 
finančne načrte krajevnih skupnosti.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju veljavnega 
proračuna za leto 2016 v mesecu juliju in z zaključnim računom 
po izteku proračunskega obdobja.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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

– v letu 2017 50 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

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

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot za 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se ne oblikuje.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZFJ do višine 50 % odloča župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V primerih, ko stroški sanacije ali obrambe pred posame-
zno nesrečo presežejo 50 % razpoložljivih sredstev, odloča o 
njihovi uporabi občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, 
lahko župan dolžniku do višine 400 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2016 načrtuje zadolžiti 
do višine 498.388 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kanal ob Soči 
v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 9000-0003/2015-8
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

813. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda

Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) 
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Pri-
morske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji 
občinskega sveta dne 18. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o cenah storitev odvajanja in čiščenja  

odpadnih voda

1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režijske-

ga obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne gospo-
darske javne službe storitve odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v občini, potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene 
storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kanal 
ob Soči 2015.

2. člen
Cena storitve odvajanja odpadnih voda je sestavljena iz 

cene storitve odvajanja odpadnih voda, omrežnine in okoljske 
dajatve.

– storitev odvajanja odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (na m3 dobavljene vode)

Odvajanje 
odpadnih voda

Količina dobavljene 
pitne vode

Predračunska cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 
cena

m3 0,3479 EUR 0,3479 EUR 0,2957 EUR 0,0522 EUR

– omrežnina za odvajanje odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina  
za odvajanje 

odpadnih voda

Premer vodomera Oblikovana nova 
cena

Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 
cena

DN 15 5,4451 5,4451 4,3561 1,089
DN 20 5,4451 5,4451 4,3561 1,089
DN 25 16,3354 16,3354 13,0683 3,2671
DN 30 16,3354 16,3354 13,0683 3,2671
DN 40 54,4513 54,4513 43,5610 10,8903
DN 50 54,4513 54,4513 43,5610 10,8903

3. člen
Cena storitve čiščenja odpadnih voda je sestavljena iz 

cene storitve čiščenja odpadnih voda in omrežnine.
– storitev čiščenja odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (na m3 dobavljene vode)

Čiščenje 
odpadnih voda

Količina dobavljene 
pitne vode

Predračunska cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 
cena

m3 0,9231 EUR 0,9231 EUR 0,7846 EUR 0,1385 EUR

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina  
za čiščenje 

odpadnih voda

Premer vodomera Oblikovana nova 
cena

Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 
cena

DN 15 7,2626 7,2626 5,8101 1,4525
DN 20 7,2626 7,2626 5,8101 1,4525
DN 25 21,7875 21,7875 17,43 4,3575
DN 30 21,7875 21,7875 17,43 4,3575
DN 40 72,6251 72,6251 58,1001 14,525
DN 50 72,6251 72,6251 58,1001 14,525
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4. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so 

vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.

Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2015 naprej.

Št. 9000-0003/2015-15
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

814. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 

(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) 
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Pri-
morske novice, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji 
občinskega sveta dne 18. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo

1. člen
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na predlog Režij-

skega obrata Občine Kanal ob Soči, kot izvajalca lokalne go-
spodarske javne službe storitve oskrbe s pitno vodo v občini, 
potrjuje sprejem Elaborata o oblikovanju cene storitve oskrbe 
s pitno v Občini Kanal ob Soči, marec 2015.

2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz cene 

opravljanja storitve – vodarine ter omrežnine:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi 

strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (na m3 dobavljene vode)

Vodarina
Količina dobavljene 

pitne vode
Predračunska cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 

cena
m3 0,98 EUR 0,98 EUR 0,49 EUR 0,49 EUR

– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 
16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrže-
vanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca 
javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV)

Storitev Enota mere Cena (v EUR na vodomer/mesec)

Omrežnina  
za oskrbo s pitno 

vodo

Premer vodomera Oblikovana nova cena Potrjena cena Subvencija Subvencionirana 
cena

DN 15 6,1525 6,1525 3,0763 3,0763
DN 20 6,1525 6,1525 3,0763 3,0763
DN 25 18,4576 18,4576 9,2288 9,2288
DN 30 18,4576 18,4576 9,2288 9,2288
DN 40 61,5254 61,5254 30,7627 30,7627
DN 50 61,5254 61,5254 30,7627 30,7627

3. člen
Upravičenci do subvencij cen storitev javne službe so 

vsi uporabniki javne službe, ki so gospodinjstva ali izvajalci 
nepridobitnih dejavnosti.

Subvencije se financirajo iz občinskega proračuna.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Cene se začnejo uporabljati od 1. 4. 2015 naprej.

Št. 9000-0003/2015-14
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

815. Sklep o izdaji soglasja k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu za leto 2015

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2), 38. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, 
št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je 
Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 3. redni seji dne 
18. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu  
za leto 2015

1.
Občinski svet Občine Kanal ob Soči daje soglasje k pre-

dlagani ekonomski ceni socialnovarstvene storitve, pomoč 
družini na domu Centra za socialno delo Nova Gorica, v višini 
16,81 EUR za efektivno uro.

2.
Subvencionirana cena socialno varstvene storitve po-

moč družini na domu za uporabnika znaša 3,80 EUR za uro 
storitve.
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3.
Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

Št. 9000-0003/2015-16
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

816. Letni program športa Občine Kanal ob Soči 
za leto 2015

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 24/00 in 31/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet občine Kanal ob Soči 
na 3. redni seji dne 18. 3. 2015

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
Občine Kanal ob Soči za leto 2015

Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto 2015 
za šport zagotovi 223.870 € od tega za športne programe, 
dejavnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške 
prireditev sredstva v višini 62.537,00 €, za vzdrževanje in 
upravljanje športnih objektov sredstva v višini 154.893 € in za 
investicije v športno infrastrukturo sredstva v višini 5.000 €.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 

6. leta)
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2015 za 

športne programe predšolskih otrok (Naučimo se plavati, Ci-
ciban planinec, športne dejavnosti v organizaciji društev in 
drugih izvajalcev, smučarski tečaji) namenjajo sredstva v višini 
2.206,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
4180230 Sofinanciranje športnih programov.

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 
15 let)

1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobve-

znih otrok (Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi, 
smučarski tečaji, šolska športna tekmovanja) znaša 4.097,60 €. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 
Sofinanciranje športnih programov.

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2015 za pro-
grame športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport namenjajo sredstva v višini 18.912,00 €. Sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje 
športnih programov.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje 
panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok 
starosti od 6 do 15 let.

1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2015 za 

programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 11.474,60 €. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 
Sofinanciranje športnih programov.

2. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na po-

stavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in 
rekreacijo zagotovljena sredstva v višini 154.893 € za vzdrže-
vanje in upravljanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni la-
sti Občine Kanal ob Soči, za upravljanje in vzdrževanje Športne 
dvorane Kanal in telovadnice OŠ Deskle. Za sanacijo parketa 
v ŠD Kanal so zagotovljena sredstva v višini 40.000 EUR. Iz 
sredstev za tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški elektrike, 
ogrevanja, vode, komunalni stroški, stroški vzdrževanja, stroški 
plače hišnika in čistilke idr.

3. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE 
IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM

Občina Kanal ob Soči bo v letu 2015 zagotovila sofinan-
ciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih 
izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2015 za 
programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo 
sredstva v višini 8.690 €. Sredstva so zagotovljena na prora-
čunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.

4. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za 

svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje mate-
rialnih stroškov poslovanja in za tekmovanja v uradnih tekmo-
valnih sistemih.

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2015 za delo-
vanje društev namenja sredstva v višini 17.156,40 €. Sredstva 
so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinancira-
nje športnih programov.

5. INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA
Športni objekt Avče
V proračunu občine so na proračunski postavki 4180260 

– Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov za-
gotovljena sredstva v višini 5.000 € za dokončanje športnega 
objekta Avče.

Št. 9000-0003/2015-9
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

817. Letni program športa Občine Kanal ob Soči 
za leto 2016

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 24/00 in 31/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na 3. redni seji dne 18. 3. 2015

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
Občine Kanal ob Soči za leto 2016

Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto 2016 
za šport zagotovi 179.870 € od tega za športne programe, 
dejavnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške 
prireditev sredstva v višini 62.537 €, za vzdrževanje in upravlja-
nje športnih objektov sredstva v višini 114.893 € in za investicije 
v športno infrastrukturo sredstva v višini 1.000 €.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 

6. leta)
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Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za 
športne programe predšolskih otrok (Naučimo se plavati, Ci-
ciban planinec, športne dejavnosti v organizaciji društev in 
drugih izvajalcev, smučarski tečaji) namenjajo sredstva v višini 
2.206,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
4180230 Sofinanciranje športnih programov.

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 
15 let)

1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobve-

znih otrok (Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi, 
smučarski tečaji, šolska športna tekmovanja) znaša 4.097,60 €. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 
Sofinanciranje športnih programov.

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za pro-
grame športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport namenjajo sredstva v višini 18.912,00 €. Sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje 
športnih programov.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje 
panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok 
starosti od 6 do 15 let.

1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za 

programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 11.474,60 €. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 
Sofinanciranje športnih programov.

2. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na po-

stavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in 
rekreacijo zagotovljena sredstva v višini 114.893 € za vzdrževa-
nje in upravljanje športnih objektov, ki so v celotni ali delni lasti 
Občine Kanal ob Soči, za upravljanje in vzdrževanje Športne 
dvorane Kanal in telovadnice OŠ Deskle. Iz sredstev za tekoče 
vzdrževanje se pokrivajo stroški elektrike, ogrevanja, vode, 
komunalni stroški, stroški vzdrževanja, stroški plače hišnika 
in čistilke, idr.

3. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE 
IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM

Občina Kanal ob Soči bo v letu 2016 zagotovila sofinan-
ciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih 
izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za 
programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo 
sredstva v višini 8.690 €. Sredstva so zagotovljena na prora-
čunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.

4. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za 

svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje mate-
rialnih stroškov poslovanja in za tekmovanja v uradnih tekmo-
valnih sistemih.

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2016 za delo-
vanje društev namenja sredstva v višini 17.156,40 €. Sredstva 
so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinancira-
nje športnih programov.

5. INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA
Športni objekt Avče
V proračunu občine so na proračunski postavki 4180260 

– Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov za-
gotovljena sredstva v višini 1.000 € za pridobitev uporabnega 
dovoljenja za športni objekt Avče.

Št. 9000-0003/2015-10
Kanal ob Soči, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KRANJ

818. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2014

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 
– ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/2014 – 
ZIPRS1415-A) in 99. ter 111. člena Statuta Mestne občine 
Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj 
na 5. seji dne 18. 3. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2014

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2014, ki zajema vse prihodke in druge prejemke 
ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2014 realizirani v 
naslednjih zneskih:

v EUR
KONTO OPIS 2014
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 52.637.322
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 41.526.865

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 35.334.320
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK 27.189.562
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 7.264.096
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE 877.508
706 DRUGI DAVKI 3.154

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 6.192.545
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 4.383.143
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 18.891
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 392.087
713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 93.100
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.305.324

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 1.328.798
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 296.054
722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 1.032.744

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 83.668
730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 8.300
731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE 75.368

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 9.554.812
740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 2.162.725
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741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 7.392.087

78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (787) 143.179
787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 143.179

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 61.885.847
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 13.548.934
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 2.558.387
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 385.858
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE 9.528.265
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 292.724
409 REZERVE 783.700

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 21.031.141
410 SUBVENCIJE 495.729
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 9.477.408
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.682.100
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 9.375.904

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 25.871.494
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV 25.871.494

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 1.434.278
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 179.766
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.254.512

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –9.248.525

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH

POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 106.389
750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 99.365
751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 3.044
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE 3.980

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.) 106.389

C. RAČUN FINANCIRANJA 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 8.000.313

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 8.000.313
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.106.667

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA 1.106.667

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)  
– (II.+V.+VIII.) –2.248.490

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 6.893.646
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 9.248.525

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 7.541.859
 – OD TEGA PRESEŽEK
FINANČNE IZRAVNAVE
IZ PRETEKLEGA LETA 0

3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi 

izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 275.714.916 EUR, 
so priloga zaključnega računa.

4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2014 

v višini 695.169 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2015.

5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega skla-

da na dan 31. 12. 2014 v višini 239.735 EUR se prenesejo med 
sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2015.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa prora-

čuna Mestne občine Kranj za leto 2014 je priloga zaključnega 
računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih 
terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2014 ter posebni 
del in načrt razvojnih programov.

7. člen
Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na 
spletni strani Mestne občine Kranj.

Št. 410-4/2015-16
Kranj, dne 18. marca 2015

Župan
Mestne občine Kranj

Boštjan Trilar l.r.

KRŠKO

819. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini 
Krško

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 18. člena Uredbe o 
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) in 
16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – pre-
čiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski 
svet Občine Krško na 34. seji dne 10. 7. 2014 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in na-

menu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skraj-

šano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne 
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
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Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom 
se razvrstijo v naslednji podkategoriji:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s 
skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, 
Leskovec pri Krškem in Senovo,

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri 
Krškem in Senovo.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji v 

občini in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim 

sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v 

občini in naselji v drugih občinah so:

Zap. 
št. Kat. Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina 
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina  
v sosednji občini  

[m]
1. LC 024012 C 191140 Črešnjice-Drnovo C 191130 1.430  V 1.989 Brežice [0-1989]
2. LC 024032 C 024020 Skopice-Vihre-Brege C 191130 2.468  V 2.046 Brežice [0-2046]
3. LC 024033 C 191130 Brege-Žadovinek C G1 5 2.632  V  
4. LC 024034 C G1 5 G5 -LC191140 C 191140 432  V  
5. LC 024035 C 191140 LC 191140-LC 191150 C 191150 449  V  
6. LC 024431 C R3 677 Zg. Poh.- Zgo. Šap. C 181010 1.658  V 1.581 Brežice  

[1658-3239]
7. LC 024442 O 024441 Križe-m.Bre.-Sp.Š.-Rav C 191060 1.273  V 747 Brežice [0-747]
8. LC 024443 O 024441 Križe-Brezina-Kostanjek C 191060 676  V 1.342 Brežice [0-1342]
9. LC 024461 C R3 676 Sp.Pohanca-Zg.Pohanca C R3 677 90  V 3.562 Brežice [0-3562]

10. LC 024681 C R1 220 Trebež-Pesje-Dol. vas C R1 220 1.627  V 1.384 Brežice [0-1384]
11. LC 191011 C R2 422 Sen.-Kal.-m.Sev.-M.Plan C 372130 8.924  V 1.788 Sevnica  

[8924-10712]
12. LC 191021 C 191010 Dov.-Jabl.-Pleš. Z koča B 9.701  V  
13. LC 191031 C 191010 Dov.-Šedem O 691141 2.378  V  
14. LC 191041 C R2 422 Sen-Belo O 691262 2.648  V  
15. LC 191051 C R2 422 Brest.-Arm.-V. Kam. C R2 422 6.003  V  
16. LC 191052 C R2 422 Vel. Kam.-Top.-Vet. O 181051 1.560  V 2.754 Kozje  

[1560-4314]
17. LC 191061 C R2 422 Br.-An.-Kost.-Zdole C R3 677 11.607  V  
18. LC 191071 C 191060 Stolovnik-Raztez-Dobrav C 191050 5.742  V  
19. LC 191081 C R3 677 Videm-Bučarca-Sremič-

Videm
C R3 677 9.060  V  

20. LC 191091 C R1 220 Videm-Brestanica C R2 422 4.027  V  
21. LC 191101 C R3 679 Rožno-Presladol C 191010 5.473  V  
22. LC 191111 C R1 220 Sp.St.Grad-Vrbina Z krožno 4.330  V  
23. LC 191112 O 191111 Vrbina-krški most C R1 220 2.005  V
24. LC 191113 C R1 220 St. vas-Libna O 191111 827  V  
25. LC 191121 C R2 419 Gorica-Drnovo C 191130 3.948  V  
26. LC 191131 C G1 5 G5-Dr.-Mr.-24030 C 024030 2.378  V  
27. LC 191141 C G1 5 Leskovec-Velika vas C 191310 3.118  V  
28. LC 191142 C 191310 V.vas-V.Podlog-Hrastje C 024010 6.920  V 1.598 Brežice  

[6920-8518]
29. LC 191151 C G1 5 Leskovec-Senuše-V.Trn C 191170 11.132  V  
30. LC 191152 C 191170 Veliki Trn-Arto C G1 5 3.399  V  
31. LC 191161 C R3 672 Podulce-Zabukovje-D.

Radulje
C R3 674 3.331  V 846 Škocjan  

[3331-4177]
32. LC 191171 C 191150 Les.-Gol.-V.Trn-m.Br.-P C R3 672 13.220  V 120 Sevnica  

[13220-13340]
33. LC 191181 C G1 5 Sr.Pij.-Ženje-Sp. Dule-G C 191170 5.431  V  
34. LC 191191 C G1 5 Krško-Cesta-Golek C 191170 6.290  V  
35. LC 191192 C 191170 Gol.-Kob.-Brezje C 191150 2.972  V  
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Zap. 
št. Kat. Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina 
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina  
v sosednji občini  

[m]
36. LC 191193 C 191150 Brezje pri Senušah-V.vas C 191310 2.165  V  
37. LC 191201 C R3 671 Podbočje-Šutna O 191202 3.013  V  
38. LC 191202 C R3 671 Šutna-Vrhovska vas C 024070 966  V 713 Brežice [966-1679]
39. LC 191211 C R3 671 Šutna-Trebelnik O 693366 2.343  V 1.716 Brežice  

[1061-2777]
40. LC 191221 O 191331 Kost.-Č.vas-P.vas C R3 671 878  V 10.774 Kost. na Krki 

[0-10774]
41. LC 191231 C R3 671 Podb.-Sli.-Kostanjevica C R3 671 1.986  V 2.343 Kost. na Krki 

[1986-4329]
42. LC 191232 C R3 671 Brod-Žabjek O 191231 317  V  
43. LC 191241 C R3 671 Bočje-Žabjek.v Podb. C 191230 4.185  V  
44. LC 191271 C R1 220 220-D.vas pri A.-Č.-677 C R3 677 1.758  V 1.975 Brežice [0-1975]
45. LC 191281 C R2 422 K.-L.-m.Br.-Kr. C 024450 2.095  V 1.264 Brežice  

[2095-3359]
46. LC 191291 C R2 422 422-Br.-Koš.v.-Brezje C 191010 5.893  V  
47. LC 191301 C R3 672 Gm.-dol.v.pri R.-Zab. C 191160 5.591  V  
48. LC 191311 C G1 5 Dr.-Vel.v.-R.-Z.-Sm. C R3 672 8.773  V  
49. LC 191321 C R3 672 Raka-Straža pri Raki C 191310 3.042  V  
50. LC 191322 O 191321 Straža pri Raki-Senuše C 191150 3.102  V  
51. LC 372131 C 372100 Z.m.S.-Z.-D. C 191020 8.109  V 3.419 Sevnica [0-3419]
52. LC 372161 C R3 679 Blanca-Pirični Dol-G.

Leskovec
C 191010 1.357  V 5.172 Sevnica [0-5172]

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Krško znaša 204.732 m (204,732 km).

5. člen
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim 

uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ):

Zap. 
št. Kat. Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina 
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji krajevni 

skupnosti  
[m]

   KS Brestanica   1.636  
1. LZ 193241 C R2 422 Pot na Armes C 191050 1.754 472 V Senovo 1.282
2. LZ 193321 C R2 422 Elektrarniška cesta C 191070 799 799 V  
3. LZ 193401 C R2 422 Trg C R2 422 365 365 V  
        
   KS Leskovec  

pri Krškem
  1.915  

4. LZ 192831 C 191150 Sejmiška ulica C 192720 221 221 V  
5. LZ 193291 C 191150 Grebenčeva cesta C 191150 818 818 V  
6. LZ 193571 C 191140 Wolfova ulica C 191150 510 510 V  
7. LZ 193581 C 191150 Gozdna pot C 192830 366 366 V  
        
   KS mesta Krško   4.218  

8. LZ 192031 C R1 220 Cankarjeva cesta C R3 677 344 344 V  
9. LZ 192211 C R1 220 Kurirska ulica C R3 677 560 560 V  

10. LZ 192341 C R3 677 Papirniška ulica C 192480 467 467 V  
11. LZ 192481 C R3 677 Ulica Slavka Rožanca C 192210 357 357 V  
12. LZ 192671 C 192630 Pot na Polšco O 192412 669 669 V  
13. LZ 192681 O 192551 Stritarjeva ulica O 192412 305 305 V  
14. LZ 192691 C 191090 Strma pot C 192630 248 248 V  
15. LZ 192701 C R3 677 Šolska ulica O 192551 118 118 V  
16. LZ 193221 C G1 5 Bohoričeva ulica C 191190 1.150 1.150 V  

        
   KS Senovo   3.248  

17. LZ 193231 C R2 422 Cankarjeva cesta C 192720 384 384 V  
18. LZ 193241 C R2 422 Pot na Armes C 191050 1.754 1.282 V Brestanica 472
19. LZ 193261 C R2 422 Tomšičeva-Cesta 1. maja C R2 422 1.582 1.582 V  
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Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Krško znaša 11.017 m (11,017 km).
– mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK):

Zap. 
št. Kat. Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina  
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji krajevni 

skupnosti  
[m]

   KS Brestanica   1.520  
1. LK 193351 O 193391 Kantalon Z HŠ 10 162 162 V  
2. LK 193361 C 191050 Likarjeva ul. Z HŠ 20 311 311 V  
3. LK 193381 C 191050 Na Dorcu Z HŠ 23 257 257 V  
4. LK 193382 C R2 422 Hlebčeva ulica C 193380 171 171 V  
5. LK 193391 C 191090 Šutna Z HŠ 10 389 389 V  
6. LK 193411 C 191050 Vrtna ulica Z HŠ 22 230 230 V  
        
   KS Leskovec  

pri Krškem
  3.962  

7. LK 192241 C 191150 Leskovška cesta-
Pionirska

Z HŠ 27 111 111 V  

8. LK 192462 O 192461 Sadjarska ulica Z HŠ 8 55 55 V  
9. LK 192711 C 192830 Brezinska pot C 193580 157 157 V  

10. LK 192721 O 192891 Cesta ob Gaju C 192830 172 172 V  
11. LK 192731 C 192830 Cvetna pot C 193580 131 131 V  
12. LK 192781 C 191140 Nova pot Z HŠ 2 141 141 V  
13. LK 192782 C 191140 Nova pot Z HŠ 13 94 94 V  
14. LK 192783 O 024034 Obrtna cona MDB C G1 5 354 354 V  
15. LK 192784 O 192783 Krožna pot Obrtna cona O 192783 281 281 V  
16. LK 192785 O 192784 OC MDB-TC Krško C 024030 322 322 V  
17. LK 192786 C G1 5 Povezava TC Krško C 024030 158 158 V  
18. LK 192801 C 191150 Pionirska I Z šola 136 136 V  
19. LK 192802 O 192801 Pionirska II Z HŠ 4a 121 121 V  
20. LK 192821 O 024035 Pot na Črnile 1 Z HŠ 14 242 242 V  
21. LK 192822 O 192821 Pot na Črnile 2 Z HŠ 9a 32 32 V  
22. LK 192823 O 192821 Pot na Črnile 3 Z p900/1 117 117 V  
23. LK 192824 O 024035 Odcep Resnik-Pokop.-

kapela
Z kapela 316 316 V  

24. LK 192851 O 024035 Ulce C 193570 219 219 V  
25. LK 192861 C 191150 Ulica Anke Salmičeve O 192892 132 132 V  
26. LK 192869 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 83a 60 60 V  
27. LK 192871 C 193290 Ulica Staneta Žagarja Z HŠ 6 177 177 V  
28. LK 192891 C 192830 Vrtnarska pot I Z HŠ 17 231 231 V  
29. LK 192892 O 192891 Vrtnarska pot II Z HŠ 17 203 203 V  

        
   KS mesta Krško   19.019  

30. LK 192011 C R1 220 Aškrčeva ulica Z ind.tir 436 436 V  
31. LK 192022 C 192090 Bohoričeva ul. Z HŠ 44a 110 110 V  
32. LK 192041 O 192183 Cesta 4. julija O 192181 270 270 V  
33. LK 192042 C 192010 Cesta 4. julija O 192047 155 155 V  
34. LK 192043 O 192042 Cesta 4. julija C 192010 90 90 V  
35. LK 192044 C R1 220 Cesta 4. julija Z HŠ 78 83 83 V  
36. LK 192045 C R1 220 Cesta 4. julija C 192010 201 201 V  
37. LK 192046 C R1 220 Cesta 4. julija Z HŠ 50 124 124 V  
38. LK 192047 C R1 220 Cesta 4. julija Z HŠ 60 129 129 V  
39. LK 192051 O 193221 Cesta krških žrtev O 193221 647 647 V  
40. LK 192052 C G1 5 Cesta krških žrtev C G1 5 211 211 V  
41. LK 192053 C G1 5 Cesta krških žrtev C 191150 495 495 V  
42. LK 192054 C G1 5 Cesta krških žrtev Z dom.u. 95 95 V  
43. LK 192055 C G1 5 Cesta krških žrtev Z HŠ 39 721 721 V  
44. LK 192056 O 192055 Cesta krških žrtev Z HŠ 133 124 124 V  
45. LK 192057 O 192055 Cesta krških žrtev Z HŠ133a 252 252 V  
46. LK 192058 C G1 5 Cesta krških žrtev O 969401 394 394 V  
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Zap. 
št. Kat. Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina  
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji krajevni 

skupnosti  
[m]

47. LK 192061 O 192051 Dalmatinova ulica C G1 5 429 429 V  
48. LK 192071 C 192210 Delavska ulica C 192480 154 154 V  
49. LK 192072 C 192030 Delavska ulica Z HŠ 4 164 164 V  
50. LK 192081 C R1 220 Erjavčeva ulica Z HŠ 14 214 214 V  
51. LK 192091 O 193221 Gasilska ulica O 192051 144 144 V  
52. LK 192101 C 191170 Grumova ulica Z HŠ 9 205 205 V  
53. LK 192111 C 191150 Gubčeva ulica Z HŠ 1 78 78 V  
54. LK 192112 C G1 5 Gubčeva ulica Z HŠ 11 122 122 V  
55. LK 192131 C G1 5 Humekova ulica Z HŠ 24 272 272 V  
56. LK 192132 O 192131 Humekova ulica Z HŠ 33 65 65 V  
57. LK 192133 O 192131 Humekova ulica C G1 5 98 98 V  
58. LK 192134 C G1 5 Humekova ulica Z HŠ 10 98 98 V  
59. LK 192141 C R1 220 Ilirska ulica Z HŠ 7 110 110 V  
60. LK 192151 C R1 220 Jurčičeva pot Z HŠ 33 112 112 V  
61. LK 192161 C 192700 Kajuhova ulica Z HŠ 16 254 254 V  
62. LK 192171 O 692511 Kidričeva ulica C 192260 381 381 V  
63. LK 192181 C R1 220 Kolodvorska ulica C 191090 702 702 V  
64. LK 192182 O 192181 Kolodvorska ulica O 192181 120 120 V  
65. LK 192183 C R1 220 Kolodvorska ulica O 192181 135 135 V  
66. LK 192184 O 192181 Kolodvorska ulica O 192181 261 261 V  
67. LK 192191 C 191150 Kovinarska ulica C 192280 254 254 V  
68. LK 192201 C R1 220 Kratka pot Z HŠ 3 188 188 V  
69. LK 192221 C 192700 Kvedrova ulica C 192260 213 213 V  
70. LK 192231 C 192590 Lapajnetova ulica C 192690 305 305 V  
71. LK 192242 O 192241 Leskovška-Pionirska Z HŠ 9a 97 97 V  
72. LK 192251 C R1 220 Levstikova pot Z HŠ 77 65 65 V  
73. LK 192261 C R3 677 Majcnova ulica C 192510 180 180 V  
74. LK 192271 C 192280 Mencingerjeva ulica C 192190 332 332 V  
75. LK 192281 C 191150 Ulica Milke Kerin C 192190 582 582 V  
76. LK 192291 C 192340 Na Resi C 192030 168 168 V  
77. LK 192301 C 192630 Na Bregu Z HŠ 1 73 73 V  
78. LK 192321 C R3 677 Naselje NEK Z HŠ 12 361 361 V  
79. LK 192331 C R1 220 Ob potoku Z HŠ 16 165 165 V  
80. LK 192332 C R1 220 Ob potoku Z HŠ 1 139 139 V  
81. LK 192351 C 192210 Partizanska pot Z HŠ 10 95 95 V  
82. LK 192361 C 191170 Pavlinova ulica C 192440 191 191 V  
83. LK 192362 C 192440 Pavlinova ulica Z HŠ 18 132 132 V  
84. LK 192381 C 192440 Pod Pristavo Z HŠ 8 90 90 V  
85. LK 192391 C R1 220 Poljska pot Z HŠ 10 173 173 V  
86. LK 192392 O 192391 Poljska pot Z HŠ 11 64 64 V  
87. LK 192411 C 191080 Pot na Polšco C 192520 247 247 V  
88. LK 192412 C 192680 Pot na Polšco Z HŠ NH 153 153 V  
89. LK 192413 C 192670 Pot na Polšco C 191080 189 189 V  
90. LK 192414 C 192670 Pot na Polšco C 191080 163 163 V  
91. LK 192421 C 192690 Šolska ulica Z stadio 197 197 V  
92. LK 192431 O 192582 Ribiška ulica C 191110 234 234 V  
93. LK 192441 C 191170 Rostoharjeva ulica-odc C 191170 285 285 V  
94. LK 192451 C R3 677 Rozmanova ulica I Z HŠ 13 145 145 V  
95. LK 192452 C R1 220 Rozmanova ulica II C 192030 391 391 V  
96. LK 192453 C 192030 Rozmanova ulica III Z HŠ 14 120 120 V  
97. LK 192454 C R1 220 Odcep Cesta 4. julija Z odc.14 115 115 V  
98. LK 192461 C 191170 Sadjarska ulica Z HŠ 6 108 108 V  
99. LK 192471 C 191090 Savska pot Z HŠ 1 102 102 V  

100. LK 192491 C 192030 Sovretova ulica Z HŠ 31 148 148 V  
101. LK 192501 C 191080 Sremiška odcep C 192680 214 214 V  
102. LK 192511 C 191080 Strmeckijeva ulica Z HŠ 2 238 238 V  
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103. LK 192521 O 192681 Stritarjeva ulica O 192411 92 92 V  
104. LK 192531 C 192690 Strma pot Z HŠ 25 249 249 V  
105. LK 192532 O 192531 Odcep Stritarjeva Z HŠ 17 93 93 V  
106. LK 192541 C 193220 Šoferska ulica O 192051 114 114 V  
107. LK 192551 C 192700 Šolska ulica Z HŠ 12 126 126 V  
108. LK 192552 C 192700 Šol. ul.-park.OŠ Z HŠ 1 100 100 V  
109. LK 192561 O 192551 Tomšičeva ulica C 192260 200 200 V  
110. LK 192571 C 191080 Ulica Tončke Čečeve C 192520 331 331 V  
111. LK 192581 C 191110 Tovarniška ulica C 191110 301 301 V  
112. LK 192582 C 191110 Tovarniška ulica C 192430 210 210 V  
113. LK 192591 C 192160 Trdinova ulica Z HŠ 14 204 204 V  
114. LK 192601 C 192680 Polšca-novo naselje I Z p.66/51 126 126 V  
115. LK 192602 C 192680 Polšca-novo naselje II Z p.66/48 112 112 V  
116. LK 192603 C 192680 Polšca-novo naselje III Z p.634/33 80 80 V  
117. LK 192611 C 192680 Trubarjeva ulica Z HŠ 11 152 152 V  
118. LK 192621 C 191080 Ulica Ilije Gregoriča Z HŠ 21 245 245 V  
119. LK 192631 C 192690 Ulica Nikole Tesle C 192300 198 198 V  
120. LK 192641 C 192630 Vrtna ulica C 191090 151 151 V  
121. LK 192651 C R3 677 Zdolska ulica-odcep Z HŠ 4d 137 137 V  
122. LK 192661 C 192700 Zupančičeva ulica-odcep C 192260 227 227 V  

        
   KS Senovo   2.095  

123. LK 193011 C R2 422 Bračičeva ulica Z HŠ 7 224 224 V  
124. LK 193012 C R2 422 Kajuhova ulica O 691401 456 456 V  
125. LK 193071 O 193261 Ulica 3. julija C R2 422 267 267 V  
126. LK 193081 C R2 422 Delavska ulica Z HŠ 5 130 130 V  
127. LK 193091 C R2 422 Gubčeva ulica C 193240 232 232 V  
128. LK 193141 C 193200 Prešernova ulica C 191010 227 227 V  
129. LK 193201 C 191010 U.9.feb-U.Sen.B.-Kv.u. C 193200 559 559 V  

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v Občini Krško znaša 26.596 m (26,596 km).

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. 
št. Kat. Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina 
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini / 
krajevni skupnosti  

[m]
   KS Brestanica   45.073  

1. JP1 691401 C 191290 Dol. Les.-Poreber-Kajuh. C 191010 2.182 382 V Senovo 1.800
2. JP1 691751 C R2 422 Koprivnica-Jerič Dol-

Graben
C 191060 4.174 1.781 V Koprivnica 2.393

3. JP1 691761 C 191060 Anže-Gorica-Graben C 191060 2.822 2.822 V  
4. JP1 692011 C 191050 Odcep Ribič Z HŠ 68 257 257 V  
5. JP1 692012 C R2 422 Elektrarna-Avsenak C 191060 401 401 V  
6. JP1 692013 C 191090 Odcep Želežniška post. Z HŠ 4 73 73 V  
7. JP1 692017 C 191060 Avsenak-Gasilski dom C 193320 276 276 V  
8. JP1 692041 C 191070 Golja-Ban-Anže O 691761 2.348 2.348 V  
9. JP1 692061 C 191070 Raztez-Armeško C 191050 1.893 1.893 V  

10. JP1 692121 C 191060 Odcep Krajan Z HŠ 24 1.571 1.571 V  
11. JP1 692122 O 691121 Odcep Mešiček Z HŠ 61 1.011 1.011 V  
12. JP1 692133 C R2 422 C.P.B. C 191290 177 177 V  
13. JP1 692136 O 191291 Šolska ul.-Jeterno s. O 692135 923 854 V Senovo 69
14. JP1 692161 C 191070 Mali Raztez-Preskar Z HŠ 4 1.607 1.607 V  
15. JP1 692201 O 691571 Brestanica-Dol. Les. C 191290 3.723 2.805 V Rožno-Presladol 918
16. JP1 692202 O 692201 Agrokombinat-grad C R2 422 1.429 1.429 V  
17. JP1 692203 O 692201 Odcep Divjak-vodohran Z HŠ 49 210 210 V  
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18. JP1 692204 O 692201 Lovska koča-Petrič Z HŠ 88 469 469 V  
19. JP1 692231 C 191290 Koš.vrh-Saj.-Lev. O 692201 2.009 2.009 V  
20. JP2 691512 O 691571 Vrh-Poznič O 692231 2.040 620 V Rožno-Presladol 1.420
21. JP2 692014 O 692202 Odcep Potisk Z HŠ 3b 280 280 V  
22. JP2 692015 C R3 679 Odc. Mikol.,Medveš. Z HŠ 9 318 318 V  
23. JP2 692016 C R3 679 Odcep Zorko Z HŠ 81 206 206 V  
24. JP2 692018 C 193320 Sejmišče-Gorica Z HŠ 11 142 142 P  
25. JP2 692021 O 692201 Odcep Glas,Colner Z p.254 287 287 V  
26. JP2 692022 O 692231 Odcep Žibert Z HŠ 32a 228 228 V  
27. JP2 692023 C 191290 Odcep Žvar, Tomič Z HŠ 63 264 264 V  
28. JP2 692024 O 692231 Odcep Hercigonja Z HŠ 43 528 528 V  
29. JP2 692031 C 691760 Anže-Šalamon Z HŠ 18 826 826 V  
30. JP2 692032 C 691760 Gorica-pok.-Raztez O 692041 1.362 1.362 V  
31. JP2 692033 C 191060 Anže-plinska postaja Z HŠ 49 130 130 V  
32. JP2 692042 O 692032 Kapel.-Župevec Z HŠ 18 359 359 V  
33. JP2 692043 O 692032 Bogovič-Pirnat Z HŠ 11 397 397 V  
34. JP2 692044 O 692032 Odcep Bahč Z HŠ 9 121 121 V  
35. JP2 692051 C 191070 Raztez-Hictaler Z HŠ 14 688 688 V  
36. JP2 692062 O 692061 Armeško-odcep Bosina Z HŠ 55 582 582 V  
37. JP2 692063 O 692062 Bosina-Kolar Z HŠ NH 402 402 V  
38. JP2 692071 C 191050 Odcep Cešek-Omerzel Z HŠ 32 599 599 V  
39. JP2 692072 C 191050 Odcep Resnik Z HŠ 24 61 61 V  
40. JP2 692081 C 191050 Odcep Sv. Križ Z HŠ 12 380 380 V  
41. JP2 692091 C 191070 Ribnik-Cer.-Kov. Z HŠ 64 422 422 V  
42. JP2 692101 C 191070 Drnovšek-Koželj Z HŠ 23 539 539 V  
43. JP2 692102 O 191071 Stolovnik pod Stražo-

Tovornik
Z HŠ 30 169 169 V  

44. JP2 692103 O 191071 Stolovnik 36 Z HŠ 36 181 181 V  
45. JP2 692104 O 191071 Stolovnik 37 Z HŠ 37 146 146 V  
46. JP2 692111 C 191060 Brac.-Drnovšek C 191070 618 618 V  
47. JP2 692123 C 191060 Koren Z HŠ 56 234 234 V  
48. JP2 692124 O 692122 Odcep Ban Z HŠ 59 128 128 V  
49. JP2 692125 O 692122 Odcep Slonjšak Z HŠ 29 154 154 V  
50. JP2 692126 O 692122 Odcep Ferlin Z HŠ 58 152 152 V  
51. JP2 692127 O 692121 Stolovnik-odcep Omerzu Z HŠ NH 107 107 V  
52. JP2 692131 C 191050 Mirt Z HŠ 4 733 733 V  
53. JP2 692137 C 191050 Odcep Gabrič Z vodohran 283 283 V  
54. JP2 692141 O 193241 Odcep Hictaler Z HŠ 15 1.281 1.281 V  
55. JP2 692151 O 191051 Lokve C 191070 1.142 1.142 V  
56. JP2 692162 O 691061 Raztez-Ban Samo Z HŠ 2 273 273 V  
57. JP2 692171 C 191070 Odcep Ferlan Z HŠ 19 396 396 V  
58. JP2 692181 O 692182 Odcep Romih Z HŠ 13 449 449 V  
59. JP2 692182 C 191070 Odcep Resnik Z HŠ 15 161 161 V  
60. JP2 692191 C 191050 Lokve-Zakšek Z HŠ 2 400 400 V  
61. JP2 692205 O 692201 Odcep Šolen Z HŠ 75 578 578 V  
62. JP2 692206 O 692201 Odcep Škrbinek Z HŠ 18 431 431 V  
63. JP2 692207 O 692201 Odcep Ferlin Z HŠ 16 515 515 V  
64. JP2 692208 O 692201 Odcep Klenovšek Z HŠ 30 797 797 V  
65. JP2 692209 O 692204 Odcep Požeg Z HŠ 89 324 324 V  
66. JP2 692211 C R3 679 Odcep Hriberšek Z HŠ 8 568 568 V  
67. JP2 692232 O 691761 Odcep Pleterski Z HŠ 13 146 146 V  
68. JP2 692241 O 692231 Koš. Vrh-Hrib. Z HŠ 48 1.012 1.012 V  
69. JP2 692251 C 191290 Odcep Kukovičič Z HŠ 78 606 606 V  
70. JP2 692252 O 191291 Odcep Bratov Zorko Z HŠ 47 262 262 V  
71. JP2 692261 C 191290 Odcep Senica Z HŠ 67 429 429 V  
72. JP2 692281 C 191290 Odcep Moškon Z HŠ 61 282 282 V  
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   KS Dolenja vas   12.986  

73. JP1 692301 O 692321 Zakš.-Liben.-Prib.-Zor. O 692321 1.929 1.929 V  
74. JP1 692321 C R1 220 St. G.-lov.dom na Libni Z HŠ 1 2.790 2.790 V  
75. JP1 692326 C 692300 Libna-sp.rezervoar Z HŠ NH 104 104 V  
76. JP1 692327 O 692321 Špiler-Turšek Z HŠ 13a 292 292 V  
77. JP1 692331 C R1 220 Stari Grad-Marof Z HŠ 46 761 761 V  
78. JP1 692341 C R1 220 Odcep Gradišek Z HŠ 26 165 165 V  
79. JP1 692342 C R1 220 Naselje Stari Grad Z HŠ 26 95 95 V  
80. JP1 692361 C R1 220 Vaško središče-Črna 

Mlaka
Z HŠ NH 821 821 V  

81. JP1 692381 C R1 220 Pesje-naselje C 024680 1.034 1.034 V  
82. JP1 692382 O 692381 Pesje-Odcep C 526420 467 467 V  
83. JP1 692401 O 024681 Pesje-Libna(žel. post.) C 191110 536 536 V  
84. JP2 692302 O 692301 Tomše-Slavnik O 692301 660 660 V  
85. JP2 692303 O 692301 Odcep Starc Z HŠ 47a 198 198 V  
86. JP2 692325 O 692321 Odcep Umek, Sotelšek Z HŠ 25a 240 240 V  
87. JP2 692329 O 692301 Odcep Krošelj Z HŠ 11b 404 404 V  
88. JP2 692332 O 692331 Stari Grad-Zupančič Z HŠ 23 144 144 V  
89. JP2 692351 C R1 220 Odcep Novak-Jordan Z HŠ 80a 100 100 V  
90. JP2 692371 C R1 220 Dol.vas-Knez-Volčanjšek Z razcep 92 92 V  
91. JP2 692372 C R1 220 Odcep Z HŠ 146 151 151 V  
92. JP2 692383 O 692381 Pesje-povezava O 692381 169 169 V  
93. JP2 692391 C 024680 Potok Močnik Z HŠ 20 779 779 V  
94. JP2 692392 O 692391 Odcep Krošelj Z HŠ 19 291 291 V  
95. JP2 692402 C R1 220 Libna-Tršelic C 191110 269 269 V  
96. JP2 692501 O 192332 Pot na Libno Z HŠ 1a 495 495 V  

        
   KS Gora   13.329  

97. JP1 694831 C 191190 Ravne njive-Senožete-O. Z HŠ 4 1.236 1.236 V  
98. JP1 694841 C 191170 G-G (obvoznica) C 191190 148 148 V  
99. JP1 694871 C 191170 Osredek Z HŠ 2 949 949 V  

100. JP1 694904 O 694901 Gora-Čretež-Trška gora O 692471 1.856 1.197 V Mesto Krško 659
101. JP1 694911 C 191190 Dunaj Z HŠ 11 1.127 1.127 V  
102. JP1 694912 O 694911 Gora-Straža-Strmo 

Rebro
Z HŠ 3 1.921 1.921 V  

103. JP1 694931 C 191190 Cesta-Gunte Z HŠ 11 872 872 V  
104. JP2 694811 C 191180 Spodnje Dule-Pavlin Z HŠ 8 222 222 V  
105. JP2 694821 C 191180 Spodnje Dule-Krpeličnik Z HŠ 12 224 224 V  
106. JP2 694823 C 191180 Sp. Dule-Krpeličnik Z HŠ NH 478 478 V  
107. JP2 694824 C 191180 Odcep Bogolin Z HŠ 13 119 119 V  
108. JP2 694825 C 191180 Odcep skakalnica Z skakal 426 426 V  
109. JP2 694851 C 191190 Odcep Rostohar Z HŠ 4a 481 481 V  
110. JP2 694852 O 694851 Odcep Levičar Z HŠ 22 174 174 V  
111. JP2 694853 O 694851 Rostohar-Odcep C 191170 346 346 V  
112. JP2 694854 O 694851 Ravne njive-Golek Z HŠ NH 407 407 V  
113. JP2 694861 C 191170 Golek-Volovnik O 693801 1.735 261 V Leskovec pri Krškem 

1.474
114. JP2 694874 C 191170 Golek-Merhar C 191170 114 114 V  
115. JP2 694881 C 191190 Ravne Njive-Vel. Rt Z HŠ NH 518 518 V  
116. JP2 694891 C 191190 Gora-Artiče Z HŠ 25 360 360 V  
117. JP2 694901 C 191190 Drgace Z HŠ 12 839 839 V  
118. JP2 694902 O 694901 Čretež-Dulne Z HŠ 26 274 274 V  
119. JP2 694905 O 694901 Gora-Dulne Z HŠ NH 118 118 V  
120. JP2 694914 O 694911 Dunaj-Pavlin Z HŠ 4 350 350 V  
121. JP2 694921 C 191190 Gora-cerkev C 191190 168 168 V  
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   KS Koprivnica   27.258  

122. JP1 691601 C R2 422 Koprivnica-Odcep 
Hictaler

Z HŠ 26 2.511 2.511 V  

123. JP1 691611 O 191052 Klakočar-Medvešek-
Bračun

O 691631 1.520 1.520 V  

124. JP1 691621 O 191052 Vel. Kam.-Mrc. Sel.-Zav Z HŠ 70 2.972 2.972 V  
125. JP1 691631 O 691621 Vel. Kam.-Klav.-Gor.-

Resnik
O 691621 3.213 3.213 V  

126. JP1 691701 C R2 422 Verstovšek-Mirt Z HŠ 35 2.127 2.127 V  
127. JP1 691711 C R2 422 Kopr.-Gmajna-Koren-

Bogo
O 691712 853 853 V  

128. JP1 691712 C R2 422 Avt. post.-Bogovič-Bogo Z HŠ 35 461 461 V  
129. JP1 691721 C R2 422 Kladje-Handeja Z HŠ 22 1.362 1.362 V  
130. JP1 691722 C R2 422 Koprivnica-Kladje O 691721 465 465 V  
131. JP1 691731 C 191280 Leskovce-Žvar Z HŠ 21 429 429 V  
132. JP1 691741 C 191050 Veliki Kamen-Creta Z HŠ 45 1.057 1.057 V  
133. JP1 691751 C R2 422 Koprivnica-Jerič Dol-Gr C 191060 4.174 2.393 V Brestanica 1.781
134. JP2 691603 O 191052 Prevole-Starc O 691601 668 668 V  
135. JP2 691604 O 691601 Prev.-Kost.-Kun.-V. Z HŠ 25 541 541 V  
136. JP2 691605 O 691241 Odcep cerkev-

pokopališče
Z vežica 178 178 V  

137. JP2 691606 O 691241 Odcep Kostevc Z HŠ 3 73 73 V  
138. JP2 691622 O 691621 Mrčna sela-Macur Z HŠ 8 204 204 V  
139. JP2 691623 O 691621 Mrčna sela-Jazbec Z HŠ 9 319 319 V  
140. JP2 691624 O 691621 Mrčna sela-Cerjak Z HŠ 11 340 340 V  
141. JP2 691625 O 691621 Odcep Umek Z HŠ 68 270 270 V  
142. JP2 691627 O 691621 Mrčna sela-Drenovec Z HŠ 51 201 201 V  
143. JP2 691632 O 691611 Klavžar-Toplice Z HŠ 35 786 786 V  
144. JP2 691633 O 691631 Odcep Pirš Z HŠ 53 139 139 V  
145. JP2 691634 O 691632 Odcep Možek Z Hš 31a 229 229 V  
146. JP2 691651 C R2 422 Polšak-Zrimšek Z HŠ 3a 216 216 V  
147. JP2 691661 C R2 422 Grmšek-Božičnik-Devce Z HŠ NH 27 27 V  
148. JP2 691671 C R2 422 Vel. Kamen-Sv. Martin Z HŠ 14 97 97 V  
149. JP2 691681 C R2 422 Poznic-Rebuda-Radej C R2 422 878 878 V  
150. JP2 691682 C R2 422 Vel. Kamen-gost.-Božičn Z HŠ 69 234 234 V  
151. JP2 691691 C R2 422 Odcep Bračun Z HŠ NH 113 113 V  
152. JP2 691702 O 691701 Božičnik-Rupert Z HŠ 44 311 311 V  
153. JP2 691703 C R2 422 Odcep Poznič-Koren-Mirt Z HŠ 66 52 52 V  
154. JP2 691704 O 691701 Odcep Krevelj Z odc.41 46 46 V  
155. JP2 691713 O 691712 Šikovec-Mešiček Z HŠ NH 440 440 V  
156. JP2 691732 C 191280 Leskovce-Kadivnik Z HŠ 29 647 647 V  
157. JP2 691733 O 691731 Veliki Dol-odcep Bogolin Z HŠ 24 197 197 V  
158. JP2 691742 O 691741 Bogovič-Kozole Z HŠ 64 390 390 V  
159. JP2 691743 O 691741 Čreta-Umek Z HŠ 54 299 299 V  

        
   KS Krško polje   7.223  

160. JP1 692771 O 692792 Drn.-LC 191121 O 191121 341 341 V  
161. JP1 692772 O 191131 Odcep Resnik-Gorenc Z HŠ 5 150 150 V  
162. JP1 692773 O 191121 Odcep Drobnič-Šribar Z HŠ 32 170 170 V  
163. JP1 692792 O 191131 Groblje C 191130 676 676 V  
164. JP1 692811 C 024030 Oblak-Račič Z HŠ 59 200 200 V  
165. JP1 692821 C 024030 Mrtvice-ulice C 024030 623 623 V  
166. JP1 692831 C 024030 Mrtvice-Vihre Z HŠ 37 129 129 V  
167. JP1 692841 O 692843 Vihre-vas do Save Z HŠ 31b 101 101 V  
168. JP1 692843 C 024030 Vihre-naselje I C 024030 695 695 V  
169. JP1 692844 O 692843 Vihre-naselje II C 024030 194 194 V  
170. JP1 692852 O 692843 Vihre-Odcep desno Z HŠ 19a 82 82 V  
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171. JP1 692872 O 692873 Drnovo-Brege-Odcep2 O 692873 233 233 V  
172. JP1 692873 O 191131 Brege-Drnovo O 024033 571 571 V  
173. JP1 693814 C G1 5 Agrokombinat Z HŠ145a 313 313 V  
174. JP2 692781 C 191130 Odcep Romi Z HŠ 90 427 427 V  
175. JP2 692783 O 692781 Mežič-Bizjak Z HŠ NH 128 128 V  
176. JP2 692784 C 191130 Drnovo-Lesk. pešpot I C G1 5 1.111 1.111 B  
177. JP2 692803 C 024030 Brege-kol. Pot O 969402 326 326 V  
178. JP2 692822 O 692821 Mrtvice-Podornice-Širok-

pov.
O 692821 231 231 V  

179. JP2 692823 O 024032 Arh-Štefančič Z HŠ 68 120 120 V  
180. JP2 692824 O 024032 Jurman Z HŠ NH 111 111 V  
181. JP2 692846 O 024032 Vihre cerkev Z cerkev 133 133 V  
182. JP2 692875 O 024033 Belovar Z p888/3 158 158 V  

        
   KS Leskovec  

pri Krškem
  25.164  

183. JP1 693801 C 191150 Leskovec-Volovnik Z HŠ 6 1.925 1.925 V  
184. JP1 693802 O 693801 Leskovec-Loke Z HŠ NH 1.213 1.213 V  
185. JP1 693811 C G1 5 Žadovinek-reka Sava Z odc.20 877 877 V  
186. JP1 693821 O 693832 Les.-Veniše-Vel. vas C 191140 1.655 1.655 V  
187. JP1 693822 O 693823 Veniše-levi Odcep Z HŠ 54 434 434 V  
188. JP1 693823 O 693832 Veniše-desni Odcep O 693995 530 530 V  
189. JP1 693824 O 693821 kapelica-Gorenja vas Z HŠ 24 223 223 V  
190. JP1 693825 O 693821 Zajčki-Gmajna C 193580 1.969 1.969 V  
191. JP1 693826 O 693821 Žužemberk-Tičnica Z HŠ 9 591 591 V  
192. JP1 693827 O 693826 Žužemberk-Gorenja vas O 693828 360 360 V  
193. JP1 693828 O 693821 Gorenja vas Z HŠ 12 315 315 V  
194. JP1 693861 O 191311 Vel. vas-Sv. Martin Z HŠ 59 403 403 V  
195. JP1 693882 O 693881 Brez. gora-Nemš. gora C 191170 1.378 831 V Senuše 547
196. JP1 693891 C G1 5 G1-5-Črnile C 192820 347 347 V  
197. JP1 693893 O 192871 Ulica Staneta Žagarja C 193290 89 89 V  
198. JP1 693894 C 193290 Vejer Z HŠ 1 171 171 V  
199. JP1 693895 O 693894 Vejer Z HŠ NH 86 86 V  
200. JP1 693896 C 193290 Grajska pot Z HŠ 14 277 277 V  
201. JP1 693897 C 193290 Grebenčeva cesta Z HŠ 5a 50 50 V  
202. JP1 693898 C 193290 Odcep Kozole Z HŠ 56c 205 205 V  
203. JP1 693901 C 191150 Odcep Čepin Z Hš 59a 29 29 V  
204. JP1 693902 C 191150 Odcep Žokalj Z HŠ 58a 63 63 V  
205. JP1 693903 C 191150 Odcep Perc Z HŠ 41a 48 48 V  
206. JP1 693904 C 191150 Odcep Marjetič Z HŠ 43a 51 51 V  
207. JP1 693905 O 192891 Vrtnarska pot 2 Z HŠ 4a 41 41 V  
208. JP1 693906 O 192891 Vrtnarska pot 2 Z HŠ 6a 17 17 V  
209. JP1 693907 O 192721 Cesta ob Gaju 2 Z HŠ 2 66 66 V  
210. JP1 693908 C 191150 Odcep Pirc Z HŠ 17 42 42 V  
211. JP1 693911 C 191150 Brezje-Selce-Volovnik Z HŠ 10 791 791 V  
212. JP1 693913 O 693911 Odcep Kerin Z HŠ 14 315 315 V  
213. JP1 693981 C 191150 Brezje-Libelj C 191190 2.277 1.689 V Senuše 588
214. JP1 693991 O 024035 Pekarska pot Z HŠ 6 71 71 V  
215. JP1 693992 O 024035 Gasilski dom Z g.dom 34 34 V  
216. JP1 693993 C 193570 Gasilska pot Z HŠ 3 64 64 V  
217. JP1 693994 O 193571 Wolfova ulica Z HŠ 22b 85 85 V  
218. JP1 693995 C 193570 Pod Goro O 693832 705 705 V  
219. JP2 692785 C G1 5 Drnovo-Lesk. pešpot II C G1 5 787 787 B  
220. JP2 693803 C 191170 Odcep Vesel Z HŠ 8 99 99 V  
221. JP2 693804 C 191170 Odcep Tršljavec 1 Z HŠ NH 551 551 V  
222. JP2 693805 O 693804 Odcep Tršljavec 2 C 191170 171 171 V  
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223. JP2 693813 O 693811 Žadovinek Z HŠ 13 82 82 V  
224. JP2 693829 O 191141 Gorenja vas 2 O 693821 238 238 V  
225. JP2 693831 C 191140 Veniše 1 O 693821 241 241 V  
226. JP2 693832 C 191140 Veniše 2 O 693821 210 210 V  
227. JP2 693841 C G1 5 Beli Breg-Veniše 1 C 191140 761 761 V  
228. JP2 693842 C G1 5 Beli Breg-Veniše 2 C 191140 636 636 V  
229. JP2 693871 C 191170 Ivandol-Kobile C 191190 857 857 V  
230. JP2 693872 O 693871 Kobile HŠ 6 Z HŠ 6 128 128 V  
231. JP2 693873 O 693871 Kobile HŠ 2 Z HŠ 2 128 128 V  
232. JP2 693874 O 693871 Odcep Zorič Z HŠ 6 154 154 V  
233. JP2 693884 C 191170 Ivandol-Hrib C 191170 850 850 V  
234. JP2 693892 C 191150 Odcep Anke Salmič- Sv. 

Ana
Z cerkev 320 320 V  

235. JP2 693912 C 191310 Ulica Velika vas Z HŠ 45a 104 104 V  
236. JP2 693982 O 693981 Odcep Libelj O 693981 391 391 V  
237. JP2 694861 C 191170 Golek-Volovnik O 693801 1.735 1.474 V Gora 261
238. JP2 694862 O 694861 Volovnik 2 Z HŠ 7a 179 179 V  
239. JP2 694941 O 693825 Odcep Žarn Marko Z HŠ 19 141 141 V  

        
   KS mesta Krško   32.325  

240. JP1 691882 O 691881 Anovec-Loke C 191080 2.657 1.114 V Zdole 1.553
241. JP1 692471 C G1 5 Narpelj-Trška gora-Narp O 692471 3.991 3.991 V  
242. JP1 692472 O 692471 Trška gora-Glog.-Cener Z HŠ 16a 477 477 V  
243. JP1 692474 O 692471 Narpelj-Trška gora O 692471 642 642 V  
244. JP1 692475 O 692471 Narpelj-Žigante Z HŠ 62 109 109 V  
245. JP1 692476 O 692471 Narpelj-ulice-1 Z HŠ 67 252 252 V  
246. JP1 692478 O 692476 Narpelj-ulice-2 Z HŠ 55 90 90 V  
247. JP1 692479 O 692476 Narpelj-Draganc O 691471 223 223 V  
248. JP1 692483 O 192051 CKŽ C G1 5 59 59 V  
249. JP1 692484 O 692471 Gubenšek-Cener-Kučič Z HŠ 15 154 154 V  
250. JP1 692485 O 692484 Kučič-Jerič Z HŠ 12a 113 113 V  
251. JP1 692486 O 692471 Trška Gora-Bošnar O 692471 371 371 V  
252. JP1 692487 O 692471 Odcep Bračun Z HŠ 32 98 98 V  
253. JP1 692502 C R1 220 Pot na Libno I Z HŠ 3 377 377 V  
254. JP1 692512 C 191080 Odcep Sremiška Z HŠ 13 88 88 V  
255. JP1 692526 C 192210 Partizanska c. 6b Z HŠ 6b 45 45 V  
256. JP1 692531 O 691881 Kremen-vas Z HŠ 19d 491 491 V  
257. JP1 692562 C 191090 C 4. jul.-Bogovič Z HŠ 1b 274 274 V  
258. JP1 692571 O 191091 Odcep Soteljsko Z HŠ 18 668 668 V  
259. JP1 692582 C G1 5 Spodnje Pijavško-Odcep Z HŠ 7 263 263 V  
260. JP1 692591 C G1 5 Sred. Pijavško Z HŠ 9 51 51 V  
261. JP1 692592 C 191180 Srednje Pijavško-Odcep1 Z HŠ 6 124 124 V  
262. JP1 692601 C G1 5 Gor. Pij.-Odcep 4 Z HŠ 9 290 290 V  
263. JP1 692602 O 691601 Gor.Pij.-Odcep 3 Z HŠ 17 98 98 V  
264. JP1 692603 O 694511 Gor. Pij.-Odcep 2 Z HŠ 26 181 181 V  
265. JP1 692604 O 694511 Gor.Pijavško-Odcep1 Z HŠ 24 110 110 V  
266. JP1 692631 C 191080 Bučerca-Pon.-Anže C 191060 2.304 2.304 V  
267. JP1 692641 C 191180 Koritno-Bučerca C 191080 2.215 2.215 V  
268. JP1 692643 C 192680 Odcep Založnik-Šterk Z HŠ 5 46 46 V  
269. JP1 692653 C 191150 Gubčeva ulica Z HŠ 5 40 40 V  
270. JP1 692654 O 192134 Humekova ulica Z HŠ 4 33 33 V  
271. JP1 694511 C G1 5 Gor.Pijavško-Creš.-Vel. C 191150 4.309 1.104 V Veliki Trn 3.205
272. JP1 694904 O 694901 Gora-Čretež-Trška gora O 692471 1.856 659 V Gora 1.197
273. JP2 691783 C R3 677 Odcep Potoče-

Damjanovič
Z HŠ 32 802 498 V Zdole 304

274. JP2 692473 O 692471 Trška gora-lovski dom Z HŠ 21 332 332 V  
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275. JP2 692477 O 692471 Narpelj-Odcep Lavrinšek Z HŠ 48 237 237 V  
276. JP2 692481 O 193221 Bohoričeva-Žvika Z HŠ 70 540 540 V  
277. JP2 692482 O 692481 Bohoričeva-Sv. Roz.-

Levičar
O 692741 607 607 V  

278. JP2 692488 O 692471 Odcep Valentinc Z HŠ 23c 82 82 V
279. JP2 692493 O 191113 Odcep Surovina Z HŠ134a 463 463 V  
280. JP2 692511 C R3 677 Ribnik-Polanc Z HŠ 39 213 213 V  
281. JP2 692521 C R3 677 Zdol.cesta-Mikolanc Z HŠ 29c 388 388 V  
282. JP2 692523 O 691882 Odcep Dular Z HŠ 24 121 121 V  
283. JP2 692524 O 192351 Partizanska-ribnik C R3 677 1.086 1.086 V  
284. JP2 692525 O 691882 Odcep Pajtler Z HŠ 22 166 166 V  
285. JP2 692532 O 692531 Odcep Planinc Z HŠ 18a 203 203 V  
286. JP2 692541 C 191080 Odcep Kolar Z HŠ 17 181 181 V  
287. JP2 692542 C 191080 Odcep Škoberne Z HŠ 58 307 307 V  
288. JP2 692543 C 191080 Odcep Pleterski Z HŠ 15 323 323 V  
289. JP2 692544 C 191080 Odcep Košenina Z HŠ 55 363 363 V  
290. JP2 692545 C 191080 Odcep Klakočar Z HŠ 26 158 158 V  
291. JP2 692546 O 191081 Kremen-odcep Vevar Z HŠ 10a 105 105 V  
292. JP2 692547 O 692541 Odcep Sv. Primož Z cerkev 245 245 V  
293. JP2 692551 C 191080 Sremiška -Preskar Z HŠ 53a 274 274 V  
294. JP2 692552 C 191080 Sremiška-Pogačar Z HŠ NH 462 462 V  
295. JP2 692553 C 191080 Sremiška-Grmada Z HŠ 45 416 416 V  
296. JP2 692555 C 191080 Sremič-Andrejaš-

Jankovič
Z HŠ 25 551 551 V  

297. JP2 692556 C 191080 Sremiška-Tri Lučke-
Kunej

Z HŠ 22 525 525 V  

298. JP2 692557 C 191080 Srem.-Ban Z HŠ 20 570 570 V  
299. JP2 692558 C 191080 Srem.-Kunej Z HŠ 2 429 429 V  
300. JP2 692559 C 191080 Srem.-Geršak-Šerajč Z HŠ 20a 185 185 V  
301. JP2 692561 O 191081 Sremiška-Vonta Z HŠ 15 66 66 V  
302. JP2 692563 C 191090 Odcep Laci Z HŠ 6 231 231 V  
303. JP2 692564 O 692556 Odcep Benje Z HŠ 21 304 304 V  
304. JP2 692572 O 692571 Sotel-Kuzmanovič-

Sremič
C 191080 1.046 1.046 V  

305. JP2 692611 O 191081 Sremič-Sv. Mohor Z cerkev 1.049 1.049 V  
306. JP2 692612 O 692611 Sv.Mohor-Jankovič Z HŠ 31 118 118 V  
307. JP2 692621 C 191080 Odcep Fornazarič Z HŠ 16a 324 324 V  
308. JP2 692632 O 692631 Bučerca-odcep Bromše Z HŠ 13a 243 243 V  
309. JP2 692633 O 692631 Odcep Šolar Z HŠ NH 60 60 V  
310. JP2 692642 O 692641 Koritno-Lopatno Z HŠ 28 326 326 V  
311. JP2 692651 O 692652 Šonc Z Kostak 738 738 P  
312. JP2 692652 O 692471 Trška Gora-odcep Puntar C 191170 507 507 V  
313. JP2 694951 C R3 677 Odcep Uršič Z igrišče 129 129 P  

        
   KS Podbočje   37.611  

314. JP1 693351 O 693231 Jab.-Zav.-St.grad-Žab. C 191240 1.123 1.123 V 1.006 Kost. na Krki 
[0-1006]

315. JP1 693361 C R3 671 Mladje-Gradnje Z HŠ 7a 1.487 1.487 V  
316. JP1 693362 O 693361 Gradnje-Blatnik Z HŠ 2 406 406 V  
317. JP1 693381 C R3 671 Mladje-Brlog-Hrastek-Šu C 191210 4.256 4.256 V  
318. JP1 693391 O 693381 Šutna-Škorc-Brezovica O 693401 1.799 1.799 V  
319. JP1 693401 C R3 671 Šutna-Grad.-Škvorc-

Brezovica
C 191220 3.176 3.176 V  

320. JP1 693411 C 191210 Jarek-Brezovica O 693401 1.582 1.582 V  
321. JP1 693421 C R3 671 Gradec Z HŠ 5 325 325 V  
322. JP1 693422 C R3 671 Gradec-rezervoar Z rezerv 447 447 V  
323. JP1 693431 O 024071 Gadova peč-m. Br.-Prem. Z HŠ 3 1.749 1.749 V 529 Brežice [0-529]
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324. JP1 693441 O 191201 Dobrava-Pristava Z Krka 747 747 V  
325. JP1 693451 C 191210 Šutna-G. Šutna C 191200 212 212 V  
326. JP1 693471 C R3 671 Podbočje-Mlinščica-

Kocev
Z HŠ 71 875 875 V  

327. JP1 693481 C R3 671 Ob cerkvi O 693471 109 109 V  
328. JP1 693532 C R2 419 Veliko Mraševo-vas Z HŠ NH 1.017 1.017 V  
329. JP1 693572 O 693571 Malo Mraševo Z HŠ 32 395 395 V  
330. JP1 693581 C R3 673 Naklo C R3 673 531 531 V  
331. JP1 693592 C R3 673 Kalce O 693591 121 121 V  
332. JP1 693593 C R3 673 Kalce 2, vas O 693591 151 151 V  
333. JP1 693594 C R3 673 Kalce 3, vas O 693591 189 189 V  
334. JP1 693602 C R3 671 Planinska c-Dol Z HŠ NH 1.203 1.203 V  
335. JP1 693611 C 024060 Bušeča vas-Znanovce C 191200 404 404 V 1.272 Brežice [0-1272]
336. JP2 693363 C R3 671 Vinjar Z Jarek 1.056 1.056 V  
337. JP2 693364 C R3 671 Frluga-Prušnja vas C R3 671 338 338 V  
338. JP2 693365 O 693431 Planina-Glavica-

Premago
M Hrv 1.604 1.604 V  

339. JP2 693366 O 191211 Trebelnik-Završe Z HŠ NH 599 599 V  
340. JP2 693367 C R3 671 Mladje-L.D.-Lebica Z HŠ NH 493 493 V  
341. JP2 693412 O 693411 Na vrh Z HŠ NH 453 453 V  
342. JP2 693432 O 693431 Odcep Premagovci Z HŠ 6 47 47 V  
343. JP2 693452 C R3 671 Odcep Kodrič Z HŠ 2 294 294 V  
344. JP2 693461 O 191241 Podb.-Strgar-St.Grad Z HŠ 4 315 315 V  
345. JP2 693491 O 191231 Žabjek-Zagrad Z HŠ NH 440 440 V  
346. JP2 693492 O 693491 Žabjek-Štihe Z HŠ NH 130 130 V  
347. JP2 693493 O 191241 Grašinsko-St.Grad Z HŠ NH 979 979 V  
348. JP2 693494 O 191241 Odcep Grašinsko O 693493 149 149 V  
349. JP2 693501 O 191231 Goričar-Slivje Z HŠ NH 255 255 V  
350. JP2 693502 C 191230 Odcep Slivje Z HŠ NH 179 179 V  
351. JP2 693503 O 191231 Selo-odcep z. h. št. 6 Z HŠ 6 436 436 V  
352. JP2 693511 C R3 671 Brod Z HŠ 6 120 120 V  
353. JP2 693521 C R3 671 Brod-Jarkovič Z HŠ 23 289 289 V  
354. JP2 693531 C R3 671 Brod-Vel. Mraševo O 693532 2.354 2.354 V  
355. JP2 693533 O 693532 Veliko Mraševo-Gazice C 524100 1.412 1.412 V  
356. JP2 693541 C R2 419 Veliko Mraševo-Globel O 693771 710 710 V  
357. JP2 693571 C R3 673 Malo Mraševo-vas O 693581 784 784 V  
358. JP2 693591 C R3 673 Kalce-vas Z igrišče 714 714 V  
359. JP2 693601 O 693602 Odcep Dol Z HŠ NH 695 695 V  
360. JP2 693612 C 191200 Odcep Znanovce Z HŠ 13 232 232 V  
361. JP2 693613 C 191200 Dobrava-Kus Z HŠ 23a 230 230 V  

        
  KS Raka   57.486  

362. JP1 694001 C 191170 Planina-Bedenk Z HŠ 22 1.138 1.138 V  
363. JP1 694051 C R3 672 Raka-Humek-Bedenk Z HŠ NH 1.395 1.395 V  
364. JP1 694054 O 694051 Odcep Senica C 191320 610 610 V  
365. JP1 694055 C R3 672 Bloki-šola O 694051 328 328 V  
366. JP1 694057 O 694054 Odcep rezervoar Z v.zaj. 328 328 V  
367. JP1 694058 O 694057 Senice Z HŠ 91 126 126 V  
368. JP1 694073 C R3 672 Vas Cirje-Žabkar Z HŠ 23a 671 671 V  
369. JP1 694081 C R3 672 Dolga Raka-Mikote-Zalok C 191310 2.707 2.707 V  
370. JP1 694114 O 191311 Smednik-GD C 191310 208 208 V  
371. JP1 694191 C R3 672 Smednik-Dol. vas C 191300 868 868 V  
372. JP1 694201 C 191160 Dolenja vas-Podulce C 191300 1.511 1.511 V  
373. JP1 694215 O 694216 Sv. Neža-Jelovšek Z HŠ 9 426 426 V  
374. JP1 694216 O 694201 Podulce-Videm O 694201 1.552 1.552 V  
375. JP1 694241 C 191160 Zabukovje-Raški Vrh C 191160 710 710 V 655 Škocjan [710-

1365]
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376. JP1 694242 C 191160 Brezje-Raški vrh-m.Sevn Z HŠ 23 682 682 V  
377. JP1 694245 O 694242 Raški Vrh-grm-Vrtovšek Z HŠ 5b 447 447 V  
378. JP1 694251 C 191160 Avtobusna postaja-Brezj Z HŠ 23 1.009 1.009 V  
379. JP1 694271 C 191320 Straža-Ardro-Raka O 191321 2.006 1.251 V Senuše 755
380. JP1 694272 C 191320 Krepsor-Lašce O 694281 1.380 1.380 V  
381. JP1 694273 O 694271 Ardro-Pekel O 694272 796 796 V  
382. JP1 694277 C 191320 Sovinek C 191320 1.155 1.155 V  
383. JP1 694281 O 694582 Odcep črpališče Z črpališče 283 283 V  
384. JP2 694002 O 694001 Odcep Šribar Z HŠ 21 236 236 V  
385. JP2 694003 O 694001 Odcep Povhe Z HŠ 15 159 159 V  
386. JP2 694011 O 694012 Jelenik-Žibert O 694012 731 731 V  
387. JP2 694012 C R3 672 Jelenik-Jelenski vrh C R3 672 1.455 1.455 V  
388. JP2 694013 O 694012 Odcep Vrankar Z HŠ 8b 228 228 V  
389. JP2 694014 O 694012 Jelenik-Pavkovič Z HŠ 6 288 288 V  
390. JP2 694021 C R3 672 Sv. Peter-Černe Z HŠ 32 1.244 1.244 V  
391. JP2 694022 C R3 672 Koritnica-Janc Z HŠ 6 189 189 V  
392. JP2 694023 C R3 672 Koritnica-Gorenc Z HŠ 3 125 125 V  
393. JP2 694024 O 694021 Odcep Emeršič Z HŠ 29 551 551 V  
394. JP2 694031 C R3 672 Podulce-Felicijan C R3 672 488 488 V  
395. JP2 694041 C R3 672 Celinski hrib-Urško Z HŠ 8 578 578 V  
396. JP2 694043 O 694012 Jelenik-Prah Z HŠ 5 247 247 V  
397. JP2 694052 C R3 672 Celine-Mlaka Z Mlaka 454 454 V  
398. JP2 694053 O 694051 Odcep-celinski hrib Z HŠ 14 161 161 V  
399. JP2 694056 O 694054 Odcep Tratnik Z HŠ 7a 154 154 V  
400. JP2 694059 O 694054 Senice-Novak-Bizjan Z HŠ NH 156 156 V  
401. JP2 694061 C R3 672 Pokopališce-Kralj Z HŠ 77 635 635 V  
402. JP2 694062 C R3 672 Fara-gost. Bon O 694061 350 350 V  
403. JP2 694063 O 694062 Raka-Bon-Žabkar Z HŠ 79d 140 140 V  
404. JP2 694071 C R3 672 Šolen-Narat O 694216 953 953 V  
405. JP2 694072 C R3 672 Cirje-Krošelj-Češnovar Z HŠ 10 422 422 V  
406. JP2 694074 O 694073 Cirje-Rihtar Z HŠ 18 334 334 V  
407. JP2 694075 C R3 672 Cirje-Kostrevc Z HŠ 17 287 287 V  
408. JP2 694076 C R3 672 Cirje- Božič-Zupančič Z HŠ 13 185 185 V  
409. JP2 694077 O 191321 grad Raka Z grad 758 758 V  
410. JP2 694082 C R3 672 Dolga Raka-Šterk Z HŠ 16 812 812 V  
411. JP2 694083 C 191310 Kržišče-Mikote O 694081 1.025 1.025 V  
412. JP2 694084 O 694081 Mikote-Skinder-Hruševar O 694083 724 724 V  
413. JP2 694085 C R3 672 Dolga Raka-Palma Z HŠ 2b 100 100 V  
414. JP2 694091 C R3 672 Dolga Raka-Pristava Z HŠ 5 681 681 V  
415. JP2 694093 C 191300 Odcep Tomažin Z HŠ 36 133 133 V  
416. JP2 694094 C 191300 Salmič-Salobir Z HŠ 33 193 193 V  
417. JP2 694101 C R3 672 Podlipa-Dobrava C R3 672 1.012 1.012 V  
418. JP2 694102 O 694101 Dobrava-most O 694193 196 196 V  
419. JP2 694111 C R3 672 Podlipa-Goli Vrh Z HŠ 17 231 231 V  
420. JP2 694112 C 191310 Kržišče-Goli Vrh Z HŠ 4 553 553 V  
421. JP2 694113 O 694112 Kržišče-Bajc Z HŠ 1 96 96 V  
422. JP2 694121 C R3 672 Gmajna-Križišče C 191310 1.054 1.054 V  
423. JP2 694131 C R3 672 Gmajna-Ravno-Zrno Z HŠ 6 1.184 1.184 V  
424. JP2 694132 C 191310 Križišče-Zrno O 694131 611 611 V  
425. JP2 694133 O 694131 Ravno-Mali Koren Z HŠ 6 711 711 V  
426. JP2 694134 C R3 672 Odcep Duh Z HŠ 10 333 333 V  
427. JP2 694135 C R3 672 Ravno-Janškovec Z HŠ 22 239 239 V  
428. JP2 694136 C R3 672 Odcep Žabkar Z HŠ 14 77 77 V  
429. JP2 694141 C 191310 Kržišče-Lovski dom Z HŠ 16 340 340 V  
430. JP2 694142 C 191310 Kržišče-Kerin Z HŠ 15 327 327 V  
431. JP2 694143 O 191311 Lisec Z p.pot 482 482 V  
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432. JP2 694151 C 191310 Zaloke-Grozina Z HŠ 12 347 347 V  
433. JP2 694161 C 191300 Gmajna-Pralnica Z HŠ 19a 211 211 V  
434. JP2 694172 O 191301 odcep Loknar Z HŠ 31a 386 386 V  
435. JP2 694181 C 191300 Gmajna O 694184 1.085 1.085 V  
436. JP2 694182 O 694183 Jordan- krožna O 694183 415 415 V  
437. JP2 694183 O 694181 Odcep Gmajna O 191301 425 425 V  
438. JP2 694184 O 694181 Jordan-podvoz C 191300 491 491 V  
439. JP2 694192 O 694191 Odcep Dimc Z HŠ 4 316 316 V  
440. JP2 694193 O 694191 Dobrava-Vrh pri Površju O 694216 1.416 1.416 V  
441. JP2 694202 O 694201 Kralj-Metelko Z HŠ 2 464 464 V  
442. JP2 694203 C 191300 Površje-Račno O 694202 469 469 V  
443. JP2 694204 C 191300 Dol.vas-Luzar O 694201 464 464 V  
444. JP2 694205 C 191300 Dolenja vas-Bračun Z HŠ 21 454 454 V  
445. JP2 694207 O 694201 odcep Metelko Z HŠ 13 166 166 V  
446. JP2 694211 C 191160 Podulce (stara cesta) C 191160 571 571 V  
447. JP2 694212 C 191160 Podulce-Gabrič-Rozman O 694221 744 744 V  
448. JP2 694213 O 694212 Podulce-Popovič Z HŠ 16 224 224 V  
449. JP2 694214 C 191160 Podulce-Šuntajz Z HŠ 23 403 403 V  
450. JP2 694217 O 191161 Podulce-Podvrh Z HŠ NH 525 525 V  
451. JP2 694221 C R3 672 Vinji vrh C R3 672 925 925 V  
452. JP2 694222 O 694231 V. zajetje Vinji vrh Z v.zaj. 415 415 V  
453. JP2 694231 C R3 672 Kiler-Kužnik O 694051 310 310 V  
454. JP2 694232 O 694051 Senice 2 O 694051 199 199 V  
455. JP2 694243 C 191160 Brezje-Dovjak Z HŠ 9 193 193 V  
456. JP2 694244 O 694241 Zabukovje-Grobelnik Z HŠ 16 329 329 V  
457. JP2 694261 O 694273 Ardro-Kerin Z HŠ 24 52 52 V  
458. JP2 694274 O 694271 Ardro-Sel O 694271 359 359 V  
459. JP2 694275 C 191320 Jelšina-Ardro O 694271 1.253 1.253 V  
460. JP2 694276 C 191320 Štoke-Ardro O 694271 175 175 V  
461. JP2 694278 C 191320 Sela-Šiško Z HŠ 24 588 588 V  
462. JP2 694279 C 191320 Jelšina-Zupančič Z HŠ 28 367 367 V  
463. JP2 694301 C 191320 Odcep Šerbec Z HŠ 13 163 163 V  
464. JP2 694137 O 694131 Odcep Vrček Z HŠ 15a 236 236 V  
465. JP2 694223 O 694052 Pinterič Z HŠ 86b 63 63 V  
466. JP2 694224 O 694052 Hostar Z HŠ 86c 80 80 V  

 
  KS Rožno-Presladol   21.053  

467. JP1 691021 O 191011 Kališavec-Trate O 691514 1.674 1.674 V  
468. JP1 691111 C 191010 Brezje pri Dov.-Preslad O 191101 2.004 1.007 V Senovo 997
469. JP1 691501 C R3 679 Kan.-Kranj.-m.Sevn. C 872560 1.086 1.086 V  
470. JP1 691511 C R3 679 Rož.-Resa Z HŠ 4 1.977 1.977 V  
471. JP1 691514 C 191100 Srebotno-Ravne-Trate O 191021 1.347 1.347 V  
472. JP1 691521 C 191100 Sedlo-Presladol Z HŠ 23 878 878 V  
473. JP1 691522 O 691521 Odcep Kozmus I Z razcep 233 233 V  
474. JP1 691561 C R3 679 Rožno-Hruševje Z HŠ 16 775 775 V  
475. JP1 691571 C R3 679 Rožno-Peč- Bobnič C R3 679 2.439 2.439 V  
476. JP1 691581 O 691111 GorenjeVeliko-pov.Brezj Z HŠ 36 286 286 V  
477. JP1 692201 O 691571 Brestanica-Dol. Les. C 191290 3.723 918 V Brestanica 2.805
478. JP1 692271 C 191290 Košeni Vrh-Brezje pri D C 191100 850 850 V  
479. JP2 691022 O 691021 Odcep Baumkircher Z HŠ 16a 520 520 V  
480. JP2 691023 O 691021 Odcep Štraus Z HŠ 9 255 255 V  
481. JP2 691502 O 691501 Odcep Bobnič Z HŠ 55 145 145 V  
482. JP2 691503 O 691501 Odcep Stopar Z HŠ 46 202 202 V  
483. JP2 691512 O 691571 Vrh-Poznič O 692231 2.040 1.420 V Brestanica 620
484. JP2 691513 O 691514 Odcep Zdole O 691021 1.443 1.443 V  
485. JP2 691515 O 691511 Odcep Z p.33/2 416 416 V  
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486. JP2 691523 O 691522 Odcep Kranjc Z HŠ 25 205 205 V  
487. JP2 691524 O 691523 Odcep Vovčko Z HŠ 57 115 115 V  
488. JP2 691525 O 691522 Odcep Kozmus II Z HŠ 24 139 139 V  
489. JP2 691531 C 191100 Presladol-Ferlin Z HŠ 60 254 254 V  
490. JP2 691541 C 191100 Slug.-Kovačič Z HŠ 31 289 289 V  
491. JP2 691551 C 191100 Odcep Bohorč Vinko O 691111 341 341 V  
492. JP2 691572 O 691571 Odcep Medved Z HŠ 21 143 143 V  
493. JP2 691582 O 691111 Cehte-Flukta O 691111 202 202 V  
494. JP2 691591 O 691512 Odcep Glas Z HŠ 63 258 258 V  
495. JP2 692001 O 692271 Vrh-Slatina-Jazbec Z HŠ 41 968 968 V  
496. JP2 692291 C 191290 Odcep Vovk-Vod.-

Hrženja
Z HŠ 50 268 268 V  

        
  KS Senovo   86.891  

497. JP1 691003 C 193240 Pot na Armes O 193261 317 317 V  
498. JP1 691004 C R2 422 Cankarjeva cesta C 193240 1.073 1.073 V  
499. JP1 691005 O 193091 Gubčeva ulica Z HŠ 58a 31 31 V  
500. JP1 691006 O 193033 Cankarjeva cesta Z HŠ 54 39 39 V  
501. JP1 691007 C R2 422 Cankarjeva cesta O 193231 80 80 V  
502. JP1 691008 C 193230 Cankarjeva cesta Z HŠ 68 34 34 V  
503. JP1 691009 C R2 422 Titova Z HŠ 55a 32 32 V  
504. JP1 691011 C 191010 Zg. Blanca-Sobnik Z HŠ 15 2.344 2.344 V  
505. JP1 691031 C 191010 Odcep Bavec, Ribič Z HŠ 31 1.244 1.244 V  
506. JP1 691091 C 372160 Soten.-Handija-Sv.Anton O 691061 1.755 1.755 V  
507. JP1 691101 C 191100 Kališevec-Presladol C 191010 820 820 V  
508. JP1 691111 C 191010 Brezje pri Dov.-Preslad O 191101 2.004 997 V Rožno-Presladol 1.007
509. JP1 691121 C 191010 Brezje-Vrhe-Prebukovje Z HŠ 23 1.658 1.658 V  
510. JP1 691133 C 372130 Jablanca(Peruci)-Jug O 691131 954 954 V  
511. JP1 691141 C 191040 Ravne-Šedem-Srebotno C 191020 3.739 3.739 V  
512. JP1 691142 O 691141 Ivačič-cesta do Jakoba C 691150 598 598 V  
513. JP1 691146 C 191040 Dol (Grahovec)-Reštanj O 691141 1.008 1.008 V  
514. JP1 691153 O 691141 Rudarska cesta Z HŠ 25b 159 159 V  
515. JP1 691154 O 691153 Rudarska cesta Z HŠ 21b 86 86 V  
516. JP1 691155 O 193081 Delavska ulica Z HŠ 6 50 50 V  
517. JP1 691156 O 193081 Delavska ulica Z HŠ 9 115 115 V  
518. JP1 691157 O 193081 Delavska ulica Z HŠ 16 73 73 V  
519. JP1 691171 C 191010 Gače-Dovško C 191030 408 408 V  
520. JP1 691191 C 191040 Reštanj-Belo Z rudnik 1.188 1.188 V  
521. JP1 691193 C R2 422 Mali Kamen-Belo O 691191 646 646 V  
522. JP1 691222 O 193261 Cesta 1. maja 11b Z HŠ 11b 134 134 V  
523. JP1 691223 O 193261 Tomšičeva cesta O 193261 207 207 V  
524. JP1 691224 O 193261 Tomšičeva cesta Z HŠ 36a 178 178 V  
525. JP1 691227 O 193261 Cesta Ilije Gregoriča Z HŠ 42 1.042 1.042 V  
526. JP1 691228 C R2 422 Titova O 691229 440 440 V  
527. JP1 691229 C R2 422 Partizanska cesta Z HŠ NH 803 803 V  
528. JP1 691241 C R2 422 Mali Kamen-Ravni Log O 691261 3.772 3.772 V  
529. JP1 691251 C R2 422 Mali Kamen-Okrog Z HŠ 44 717 717 V  
530. JP1 691252 O 691251 Odcep Lovska koča Z HŠ 5a 401 401 V  
531. JP1 691253 O 691241 Mali Kamen-Korito-Okrog O 691251 742 742 V  
532. JP1 691261 C 191040 Reš.-Zakov-R.L.-Glob. C 191020 7.236 7.236 V  
533. JP1 691297 C 191020 Dobrava-rezervoar Z rezerv 81 81 V  
534. JP1 691301 C 372130 Graben-Dobrava C 191020 3.392 3.392 V  
535. JP1 691341 O 372131 Zalog-m.Šentj. O 691351 939 939 V  
536. JP1 691371 C 191020 Pleš.-Tov.-Jelen Z HŠ 49 876 876 V  
537. JP1 691401 C 191290 Dol. Les.-Por.-Kajuh. C 191010 2.182 1.800 V Brestanica 382
538. JP1 691402 O 691416 Cesta BratovZorko-Pore O 691401 878 878 V  
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539. JP1 691403 C 191290 Župac-Poreber O 691401 645 645 V  
540. JP1 691404 C 191290 Suhi polc-Poreber Z HŠ 47 940 940 V  
541. JP1 691407 O 691401 Odcep Cehte Z HŠ 36 91 91 V  
542. JP1 691408 O 691401 Odcep Bezjak Z HŠ NH 1.127 1.127 V  
543. JP1 691416 C R2 422 Cesta bratov Zorko Z HŠ 42 962 962 V  
544. JP1 691417 O 691416 Cesta bratov Zorko Z HŠ 16c 162 162 V  
545. JP1 691418 C R2 422 Bohoričeva cesta Z HŠ 1 385 385 V  
546. JP1 691431 O 691408 Odcep Deglerija Z HŠ 45 403 403 V  
547. JP1 692134 O 193023 Bohoričeva cesta Z HŠ 40c 113 113 V  
548. JP1 692135 O 692134 Bohoričeva cesta Z HŠ 38 88 88 V  
549. JP1 692136 O 191291 Šolska ul.-Jeterno s. O 692135 923 69 V Brestanica 854
550. JP1 694291 O 191011 odcep pokopališče Z pokopa 127 127 V  
551. JP1 694292 O 694291 pokopališče zadaj Z pokopa 55 55 V  
552. JP2 691001 C 193030 Cankarjeva-Odcep 

Omerzu
Z HŠ 22a 390 390 V  

553. JP2 691002 C 193230 Pov. Titova-U. 9. febru C 193240 496 496 V  
554. JP2 691024 C 191010 Kališovec-povezava C 191100 688 688 V  
555. JP2 691025 O 691024 Kališovec-Ribič Z HŠ NH 27 27 V  
556. JP2 691026 O 691024 Odcep Ribič, Lončar Z HŠ 26 78 78 V  
557. JP2 691032 C 191010 Odcep Šturbej O 691031 1.163 1.163 V  
558. JP2 691033 O 691031 Odcep Abram Z HŠ 33 476 476 V  
559. JP2 691034 C 191010 Odcep Radej Z HŠ 11 141 141 V  
560. JP2 691035 C 191010 Odcep Kočevar Z HŠ 17 303 303 V  
561. JP2 691036 C 191010 Odcep Kozole Z HŠ 36 934 934 V  
562. JP2 691037 C 191010 Odcep Kink Z HŠ 20 364 364 V  
563. JP2 691041 O 191011 Odcep Štaucar Z HŠ 2 485 485 V  
564. JP2 691042 O 191011 Stranje,odcep z.h.št. 7 Z HŠ 7 338 338 V  
565. JP2 691051 C 191010 Odcep Remih Z HŠ NH 408 408 V  
566. JP2 691061 C 191010 Sveti Anton -Pirc C 191010 1.111 1.111 V  
567. JP2 691062 O 691061 Sv. Anton-Klenovšek Z HŠ 16 104 104 V  
568. JP2 691064 O 691061 Odcep Klenovšek Z HŠ 11 146 146 V  
569. JP2 691071 C 191010 Gorenc-Žvar Z HŠ 35 299 299 V  
570. JP2 691081 O 191011 Odcep Biderman Z HŠ 37 63 63 V  
571. JP2 691092 O 691091 Odcep Krošelj Z HŠ 6 315 315 V  
572. JP2 691093 O 691091 Odcep Kozmus Z HŠ 4 148 148 V  
573. JP2 691094 O 691091 Handija-Krošelj O 691092 532 532 V  
574. JP2 691102 O 691101 Odcep Zupanc Z HŠ 18 295 295 V  
575. JP2 691112 O 691111 Odcep Sv.Pavel Z HŠ 14 100 100 V  
576. JP2 691113 O 691111 Odcep Erjavec Z HŠ 11 274 274 V  
577. JP2 691122 O 691121 Odcep Žveglič Z HŠ 41 511 511 V  
578. JP2 691123 O 691121 Odcep Urh Z HŠ 30 138 138 V  
579. JP2 691131 C 372130 Dobrava – Požun Z HŠ 11 1.128 1.128 V  
580. JP2 691132 O 691131 Prebkovje-Žveglič Z HŠ 5 747 747 V  
581. JP2 691144 O 691141 Odcep Z HŠ NH 183 183 V  
582. JP2 691145 O 691141 Kranjec-Abram Z HŠ 42 310 310 V  
583. JP2 691147 O 691141 Šedem-Urh Z HŠ 25 255 255 V  
584. JP2 691148 O 691141 Šedem-Kink Z HŠ 24 306 306 V  
585. JP2 691149 O 691141 Šedem,odcep Žvar O 691141 213 213 V  
586. JP2 691151 C 191030 Odcep cerkev Sv. Jakob Z cerkev 740 740 V  
587. JP2 691152 C 191030 Šedem-Grilc Z HŠ 16a 356 356 V  
588. JP2 691161 C 191030 Odcep Kranjc O 691141 860 860 V  
589. JP2 691162 O 691141 Reštanj-Kokotec Z HŠ 46 179 179 V  
590. JP2 691164 O 691141 Kranjc-Abram Z HŠ 43a 150 150 V  
591. JP2 691165 O 691164 Reštanj-Žarn Z HŠ 43 187 187 V  
592. JP2 691166 O 691146 Reštanj-Bračun Z HŠ 94a 100 100 V  
593. JP2 691168 O 691141 Reštanj-Lokajner Z HŠ 52 250 250 V  
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594. JP2 691172 C 191030 Odcep O 691171 123 123 V  
595. JP2 691173 O 691171 Odcep Z HŠ 72 157 157 V  
596. JP2 691181 C 191040 Odcep Reštanj 15 Z HŠ 15 434 434 V  
597. JP2 691182 C 191040 Odcep Reštanj 20 Z HŠ 20 47 47 V  
598. JP2 691183 C 191040 Reštanj-Smole-Lubi C 191040 323 323 V  
599. JP2 691192 O 691191 Odcep Vinšek-Kink Z HŠ 49 169 169 V  
600. JP2 691194 O 691193 Mali Kamen-Plankar Z HŠ 54 190 190 V  
601. JP2 691201 C R2 422 Mali Kamen-Orešje Z HŠ 47a 457 457 V  
602. JP2 691202 C R2 422 Mali Kamen-Gasilski dom Z HŠ 11 108 108 V  
603. JP2 691211 C R2 422 Odcep Nanut Z HŠ 10 65 65 V  
604. JP2 691221 C R2 422 Odcep Švigelj Z HŠ 2 143 143 V  
605. JP2 691225 O 193261 Tomšičeva cesta-Toplišek Z HŠ 3 304 304 V  
606. JP2 691231 C R2 422 Odcep Margon Z HŠ 8 167 167 V  
607. JP2 691242 O 691241 Mali Kamen-Kozole Z HŠ 59 336 336 V  
608. JP2 691243 O 691241 Odcep Omerzu Z HŠ 61 275 275 V  
609. JP2 691254 O 691253 Odcep Zidar Z HŠ 45b 142 142 V  
610. JP2 691255 O 691253 Odcep Glogovšek Z HŠ 45 148 148 V  
611. JP2 691262 C 191040 Odcep Smole Z HŠ 32 369 369 V  
612. JP2 691263 O 691261 Reštanj33-Čepin Z HŠ 33 263 263 V  
613. JP2 691264 O 691261 Rudniško naselje-Reštanj Z HŠ 34 98 98 V  
614. JP2 691265 O 691261 Odcep Razum Z HŠ 62 396 396 V  
615. JP2 691266 O 691261 Odcep Gabrič Z HŠ 82 196 196 V  
616. JP2 691267 O 191051 Odcep Mirtič Z HŠ 35 110 110 V  
617. JP2 691268 C 191020 Spomenik Jelša-Oslica O 691261 2.163 2.163 V  
618. JP2 691269 C R2 422 Mali Kamen-Brljavec C 191050 562 562 V  
619. JP2 691271 C 191020 Klavžar-Šušteršič O 691261 2.444 2.444 V  
620. JP2 691272 O 691271 Povezava O 691261 181 181 V  
621. JP2 691281 O 191021 Hlastan Z HŠ 87 671 671 V  
622. JP2 691291 C 191020 odcep hš. 31 Z HŠ 31 148 148 V  
623. JP2 691292 C 191020 Odcep Smole Z HŠ NH 585 585 V  
624. JP2 691293 O 691292 Odcep Vovčko Z HŠ 32 81 81 V  
625. JP2 691294 C 191020 Odcep Pretnac Z HŠ 80 388 388 V  
626. JP2 691295 C 191020 Odcep Kozole Z HŠ 33 115 115 V  
627. JP2 691296 C 191020 Odcep Bohorč Z HŠ 35 344 344 V  
628. JP2 691302 O 691301 Odcep Pretnac Z HŠ NH 568 568 V  
629. JP2 691303 O 691301 Dobrava Z HŠ 41 158 158 V  
630. JP2 691304 O 691301 Jablance Z HŠ 26 164 164 V  
631. JP2 691311 C 372130 Odcep Požun Z HŠ 16 709 709 V  
632. JP2 691321 C 372130 Odcep Dobrava Z HŠ 19 137 137 V  
633. JP2 691331 C 372130 Odcep Županc Z HŠ 28 405 405 V  
634. JP2 691342 O 691343 Drstvenšek-Plahuta Z HŠ 27 314 314 V  
635. JP2 691343 O 691341 Drstvenšek-Tauzes Z HŠ 35 375 375 V  
636. JP2 691351 C 372130 Odcep Žveglič O 691341 741 741 V  
637. JP2 691361 C 372130 Odcep Krajnc Z HŠ 24 510 510 V  
638. JP2 691372 O 691371 Odcep Vovčko Z HŠ 58a 77 77 V  
639. JP2 691373 O 691371 Odcep Kozole Z HŠ 58 112 112 V  
640. JP2 691374 O 691371 Odcep Brili Z HŠ 47 264 264 V  
641. JP2 691375 O 691371 Odcep Budna Z HŠ 51 909 909 V  
642. JP2 691381 C 191020 Odcep Perko Z HŠ 46 1.052 1.052 V  
643. JP2 691405 O 691403 Dovško 40 Z HŠ 40 271 271 V  
644. JP2 691406 O 691405 Odcep Bohorč Z HŠ 39a 45 45 V  
645. JP2 691409 O 691408 Odcep Cehte Z HŠ 41 130 130 V  
646. JP2 691411 C 191290 Brezje-Poznič Z HŠ 10a 273 273 V  
647. JP2 691412 O 691401 Odcep Kukovičič Z HŠ 44 158 158 V  
648. JP2 691413 O 691416 Odcep Gabrič Z HŠ 43 376 376 V  
649. JP2 691414 O 691142 Odcep Varlec Z HŠ 8 117 117 V  
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650. JP2 691415 O 691261 Odcep Gradec (strelišče) Z strel. 261 261 V  
651. JP2 691421 C 191290 Brezje-Lovski dom Z lov.d. 362 362 V  
652. JP2 691422 C 191010 Odcep Radej-Maček Z HŠ 1 90 90 V  
653. JP2 691441 C 193260 Trg-Požun C R2 422 456 456 B  
654. JP2 691552 O 191101 Odcep Kozole Z HŠ 25 297 297 V  
655. JP2 694293 O 694291 pokopališče-Čižmek O 693294 127 127 V  
656. JP2 694294 O 191011 Odcep Čižmek Rudi Z HŠ 31a 187 187 V  

        
  KS Senuše   17.486  

657. JP1 693881 O 191192 Brezje-Brezovska gora O 694471 895 895 V  
658. JP1 693882 O 693881 Brez. gora-Nemš. gora C 191170 1.378 547 V Leskovec pri Krškem 

831
659. JP1 693921 O 191322 Senuše-Križe C 191150 1.133 1.133 V  
660. JP1 693922 O 693921 Senuše-Križe O 693925 915 915 V  
661. JP1 693925 O 191322 Ladna-Kurja vas C 191150 1.216 1.216 V  
662. JP1 693927 O 694271 Straža-Dedni vrh Z HŠ 3 726 726 V  
663. JP1 693941 C 191150 Sen.-Rantov.-Drenovec C 191150 1.712 1.712 V  
664. JP1 693952 C 191150 Senuše-Brez.Gora O 694471 1.144 1.144 V  
665. JP1 693961 O 191193 Vas Brezje C 191150 229 229 V  
666. JP1 693981 C 191150 Brezje-Libelj C 191190 2.277 588 V Leskovec pri Krškem 

1.689
667. JP1 694271 C 191320 Straža-Ardro-Raka O 191321 2.006 755 V Raka 1.251
668. JP2 693883 O 693881 Odcep Pavlin Z HŠ 11 191 191 V  
669. JP2 693885 O 693882 Odcep Dimc Z HŠ 7 720 720 V  
670. JP2 693923 O 693922 Odcep Brodnik Z HŠ 29 290 290 V  
671. JP2 693924 O 693922 Križe-Srvin O 693925 354 354 V  
672. JP2 693926 O 191322 Ladna-Voglar Z HŠ 38 241 241 V  
673. JP2 693928 O 694271 Loke-Lašče Z HŠ NH 402 402 V  
674. JP2 693929 O 693927 Dedni Vrh-Štajner Z HŠ 3 153 153 V  
675. JP2 693931 O 191322 Straža-Straški vrh C 191320 737 737 V  
676. JP2 693932 O 191322 Odcep Kerin Z HŠ 29 129 129 V  
677. JP2 693933 O 191322 Odcep Bizjak Z HŠ 28a 133 133 V  
678. JP2 693934 O 191322 Straža-povezava O 694271 58 58 V  
679. JP2 693935 O 191322 Straža-Tomažin Z HŠ NH 195 195 V  
680. JP2 693942 O 191322 Sen.-Levstik Z HŠ 18 110 110 V  
681. JP2 693943 C 191150 Drenovec-Drjač Z HŠ NH 396 396 V  
682. JP2 693944 C 191150 Drenovec-Pirc Vidko Z HŠ 14 213 213 V  
683. JP2 693945 C 191150 Drenovec-Zorič Z HŠ 1 182 182 V  
684. JP2 693946 C 191150 Drenovec-Direnbek Z HŠ 4 54 54 V  
685. JP2 693951 C 191150 Sen.do cerkve Z cerkev 138 138 V  
686. JP2 693962 O 693961 Brezje-Švigelj Z HŠ 18 82 82 V  
687. JP2 693963 C 191150 Senuše-Karanjčika Z HŠ 15 211 211 V  
688. JP2 693964 C 191150 Odcep Kerin Z HŠ 8 46 46 V  
689. JP2 693965 C 191320 Senuše-odcep Dimc Z HŠ 16 99 99 V  
690. JP2 693966 O 693925 Odcep Fafler Z HŠ 44d 85 85 V  
691. JP2 693971 O 191193 Brezje-Dol. Z HŠ 21 197 197 V  
692. JP2 693972 C 191150 Senuše-Dolenje Z HŠ 24 633 633 V  
693. JP2 693973 O 191193 Brezje-Dolenje Z HŠ 25a 699 699 V  
694. JP2 694471 O 694481 Vrhulje-Brezovska gora O 693952 1.312 428 V Veliki Trn 884
695. JP2 694473 C 191190 Brezovska gora-Unetič Z odc.23 450 450 V  

 
  KS Sp. Stari Grad-Sp. 

Libna 
  5.318  

696. JP1 692322 O 192141 Sloka cesta O 692321 1.378 1.378 V  
697. JP1 692404 C R1 220 Sp. Libna-Sp.Stari Grad O 191111 661 661 V  
698. JP1 693631 O 191111 Sanitarna deponija Z deponija 536 536 V  
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699. JP2 692323 C R1 220 Sotošek-Kuselj-

Vodopivec
O 692321 457 457 V  

700. JP2 692324 C R1 220 Odcep-Molan Henrik Z HŠ 18 257 257 V  
701. JP2 692328 O 692322 Grabner-Klinec-Pečnik Z HŠ 16b 341 341 V  
702. JP2 692333 O 692322 Odcep Klenovšek Z HŠ 10 92 92 V  
703. JP2 692403 C R1 220 Čulk-transformator C 191110 276 276 V  
704. JP2 692421 C 191110 Transformator-Tabor-

Lončar
Z HŠ 29 671 671 V  

705. JP2 692422 O 692421 Transformator-igrišče O 692424 305 305 P  
706. JP2 692423 C 191110 Odcep Levstik Z HŠ 47 71 71 V  
707. JP2 692424 C 191110 Odcep Urek Z HŠ 43 72 72 V  
708. JP2 692425 C 191110 Odcep Šekunda Z HŠ 31 33 33 V  
709. JP2 692426 C 191110 Odcep Kranjc Z HŠ 20 94 94 V  
710. JP2 692427 C 191110 Odcep Gomilšek Z HŠ 54 29 29 V  
711. JP2 692428 C 191110 Odcep Srpčič Z HŠ 16a 45 45 V  

        
  KS Veliki Podlog   22.614  

712. JP1 524201 C 191140 Hrastje-Drnovo C 024010 302 302 V 1.165 Brežice [0-1165]
713. JP1 693621 O 524201 R.nas.-Kerinov grm 1 O 693621 1.147 1.147 V  
714. JP1 693622 O 693621 R.nas.-Kerinov grm 2 O 693621 261 261 V  
715. JP1 693721 O 191142 Gorica-Odcep d. C 191120 149 149 V  
716. JP1 693722 O 191142 Gorica-naselje Z HŠ 6 443 443 V  
717. JP1 693723 O 191142 Gorica-vas O 693722 176 176 V  
718. JP1 693763 C R3 673 Pristava farma Z HŠ 30 999 999 V  
719. JP1 693781 O 191142 OŠ-Špica C R3 673 533 533 V  
720. JP2 693623 O 693621 Kerinov grm 3 O 693622 193 193 V  
721. JP2 693624 O 693622 Kerinov grm 4 Z HŠ 15 79 79 V  
722. JP2 693702 C R3 673 R3-Jelša C 191140 280 280 V  
723. JP2 693711 O 191142 Jelša-avto. C R3 673 1.265 1.265 V  
724. JP2 693731 O 191142 Veliki Podlog-Vel. vas C 191140 1.617 1.617 V  
725. JP2 693732 C R3 673 Odcep 1 O 693731 403 403 V  
726. JP2 693733 C R3 673 Odcep 2 O 693731 591 591 V  
727. JP2 693734 C R3 673 Odcep 3 O 693741 1.220 1.220 V  
728. JP2 693735 C R3 673 Odcep 4 O 693731 958 958 V  
729. JP2 693736 C R3 673 Petrol Z Petrol 369 369 V  
730. JP2 693737 C 191140 Mali Podlog – Zaloke C 191310 4.133 4.133 V  
731. JP2 693741 O 191142 Mali Podlog-Vel. Podlog C 191140 1.233 1.233 V  
732. JP2 693761 O 191142 Vel. P.-Što.-Kuš.-p. Se Z HŠ 46 358 358 V  
733. JP2 693764 O 191142 Gržeča vas-Sv. Miklavž O 693741 995 995 V  
734. JP2 693765 O 191142 Gržeča vas-Prusija Z HŠ 32 709 709 V  
735. JP2 693766 O 693765 Gržeča vas-Nečemer Z HŠ NH 106 106 V  
736. JP2 693769 O 693764 Gržeča vas-Cerkev Z cerkev 102 102 V  
737. JP2 693771 C R3 673 Pristava-Globel Z HŠ 17a 1.408 1.408 V  
738. JP2 693772 O 191142 Jelše-Pristava O 693771 1.966 1.966 V  
739. JP2 693773 O 191142 Jelše odcep2 O 693772 424 424 V  
740. JP2 693774 C R3 673 Pristava vas Z HŠ 12 195 195 V  

        
  KS Veliki Trn   36.523  

741. JP1 694481 C 191170 Nemška vas-Vrhule-
Ravni

C 191150 2.612 2.612 V  

742. JP1 694492 C 191180 Gor. Lepa vas-Kalce C 191170 1.039 1.039 V  
743. JP1 694504 C 191180 Gor. Lepa vas-Dol. Lepa O 694501 570 570 V  
744. JP1 694511 C G1 5 Gor.Pijavško-Creš.-Vel. C 191150 4.309 3.205 V Mesto Krško 1.104
745. JP1 694571 C 191150 Apnenik-Nova Gora-

Ravni
C 191150 2.388 2.388 V  

746. JP1 694582 O 694581 Pij.Gora-Žabkar O 694281 1.005 1.005 V  
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747. JP1 694592 O 191171 Vel. Trn-cerkev-trans. O 191171 347 347 V  
748. JP2 694471 O 694481 Vrhulje-Brezovska gora O 693952 1.312 884 V Senuše 428
749. JP2 694472 O 694471 Odcep Božič Z HŠ NH 264 264 V  
750. JP2 694482 O 694481 Nemška vas-Frankovič-

Ajd. j.
O 694471 1.592 1.592 V  

751. JP2 694483 O 694482 Nemška vas- Radič Z HŠ 15 226 226 V  
752. JP2 694484 O 694481 Vrhule – Drnovšek O 694471 658 658 V  
753. JP2 694491 C 191170 Kalce-Hrastelj-Vrhule O 694481 879 879 V  
754. JP2 694501 O 191181 D.Lepa vas-Kerin O 694502 693 693 V  
755. JP2 694502 O 694492 Kocno-Bizjak-Dol.Lepa v O 694501 1.414 1.414 V  
756. JP2 694503 C 191180 Gor.Lepa vas-Levičar Z HŠ 9 192 192 V  
757. JP2 694506 C 191180 Gabric O 694504 455 455 V  
758. JP2 694507 C 191180 Gabric-Lukanc-Mavsar C 191180 974 974 V  
759. JP2 694512 O 694511 Črešnjice-Sr. Arto Z HŠ 3 242 242 V  
760. JP2 694513 O 694511 Sp. Dule-Cerovšek Z HŠ 3 221 221 V  
761. JP2 694514 C 191150 Lom.-Dr.-Br.-Črešnjice Z HŠ 5 1.281 1.281 V  
762. JP2 694521 C 191150 Lomno-Požun-Štegina C 694540 680 680 V  
763. JP2 694531 C 191150 Vas Dalce Z HŠ 4 379 379 V  
764. JP2 694532 C 191150 Odcep Pungaršič Z HŠ 17 85 85 V  
765. JP2 694533 C 191150 Veliki Trn-Lakner Z HŠ 15 176 176 V  
766. JP2 694534 C 191150 V.T.-Črešn.-Cerovec-

Lomno
O 694521 1.520 1.520 V  

767. JP2 694541 C 191170 Jelševce-Štegina Z HŠ 7 2.131 2.131 V  
768. JP2 694551 C 191170 Mali Trn- Globoko Z HŠ 18 601 601 V  
769. JP2 694561 C 191150 Ravni-Janc-Zorko Z HŠ 22 600 600 V  
770. JP2 694562 O 693941 Drenovec-Janc-Rantovec O 694561 431 431 V  
771. JP2 694572 O 191151 Ravni-Kerin Z HŠ 5 151 151 V  
772. JP2 694573 O 694571 Ravni-Pirc Z HŠ 2a 330 330 V  
773. JP2 694574 C 191150 Nova Gora-povezava O 694571 470 470 V  
774. JP2 694575 C 191150 Nova Gora-Venčeslav O 694574 658 658 V  
775. JP2 694577 C 191150 Kovačič-Rak O 694571 646 646 V  
776. JP2 694578 O 694571 Apnenik-Kapler Z HŠ 12 241 241 V  
777. JP2 694579 O 694575 Nova Gora-odcep Pirc Z HŠ 5a 43 43 V  
778. JP2 694581 O 694571 Ravni-Pij.Gora-Ardo O 694582 2.043 2.043 V  
779. JP2 694583 O 694581 Odcep Pijana G. – Novak Z HŠ 2 339 339 V  
780. JP2 694591 C 191150 Odcep Metelko O 694592 365 365 V  
781. JP2 694593 O 694602 Vel.Trn-transf.-kapelic O 694601 201 201 V  
782. JP2 694601 C 191170 Ardro-Povhe Z HŠ 17 262 262 V  
783. JP2 694602 O 191171 Vel.Trn-Vajdič Z HŠ 7c 594 594 V  
784. JP2 694611 C 191170 V.Trn-Ardro pod V.T.-d.

Sluga
Z HŠ NH 1.029 1.029 V  

785. JP2 694612 O 694613 Jelševec-Sr.Ardro O 694611 659 659 V  
786. JP2 694613 O 191171 Smečice-Jelševec-d.Janc Z HŠ NH 812 812 V  

        
  KS Zdole   26.757  

787. JP1 691771 C 191060 Rožman-Dular C 191070 1.489 1.489 V  
788. JP1 691781 C 191060 Cerina-Ogorevc krožna O 691784 1.081 1.081 V  
789. JP1 691782 O 691781 Omerzel-Kernc Z HŠ 45a 608 608 V  
790. JP1 691784 C 191060 AP Ravne-Gerjevič Z HŠ 51 908 908 V  
791. JP1 691786 O 691784 Urek-Toplišek Z HŠ NH 395 395 V  
792. JP1 691811 O 691814 Vrh-Vrisk Z HŠ 20 172 172 V  
793. JP1 691813 O 691814 Odcep Šoba O 691821 264 264 V  
794. JP1 691814 C 191060 Strnišnik-Vrh rezervoar Z HŠ 22 638 638 V  
795. JP1 691815 O 691814 Rezervoar 2 Z rezerv 265 265 V  
796. JP1 691821 C 191060 Habinc-Vrh-191O60 C 191060 977 977 V  
797. JP1 691822 C 191060 Odcep Gerjevič O 691821 133 133 V  
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798. JP1 691842 C R3 677 Rožman-Špiler C 191060 208 208 V  
799. JP1 691862 O 191271 Odcep Lopate-Deržič Z HŠ 61a 549 549 V  
800. JP1 691863 O 691862 Odcep Belinc Z HŠ 67a 404 404 V  
801. JP1 691871 C R3 677 Kunej-Kenk C R3 677 494 494 V  
802. JP1 691881 C R3 677 Zdole-vas Anovec Z HŠ 19 1.225 1.225 V  
803. JP1 691882 O 691881 Anovec-Loke C 191080 2.657 1.543 V Mesto Krško 1.114
804. JP1 691892 C R3 677 677-Podgoršek-meja KS 

Krško
O 691783 523 523 V  

805. JP1 691901 C R3 677 Obvoznica Pleterje C R3 677 301 301 V  
806. JP1 691902 O 691901 Balas-Bizjak Z HŠ 5 162 162 V  
807. JP1 691951 O 024442 Zgornje Šapole Z HŠ NH 867 867 V  
808. JP1 691971 O 024442 Gerjevič-Umek-Debelak C 024440 610 610 V  
809. JP2 691773 O 024443 Ban-Sv.Vid-Mlinar Z HŠ 15 247 247 V  
810. JP2 691774 O 691771 Bogovič-m:Brežice Z m.Br. 511 511 V  
811. JP2 691775 O 191061 Bogovič-Kostanjek Z HŠ NH 307 307 V  
812. JP2 691776 C 191060 Ravne-Graben O 691782 903 903 V  
813. JP2 691783 C R3 677 Odcep Potoče-

Damjanovič
Z HŠ 32 802 304 V Mesto Krško 498

814. JP2 691787 O 691784 Ravne-Frankovič Z HŠ 18 329 329 V  
815. JP2 691788 O 191061 Odcep Urek Z HŠ 59 84 84 V  
816. JP2 691812 O 691814 Odcep Cerjak Z HŠ NH 34 34 V  
817. JP2 691816 O 691814 odcep Planinc Z HŠ 19 85 85 V  
818. JP2 691831 O 191061 Odcep Černelič, Omerzel Z HŠ 44 158 158 V  
819. JP2 691832 O 691833 Odcep Kovač Z HŠ 40b 136 136 V  
820. JP2 691833 C 191060 Kovač-Župevc Z HŠ NH 771 771 V  
821. JP2 691834 O 191061 Betlehem Z HŠ 70a 189 189 V  
822. JP2 691835 C 191060 Trasformator Zdole-Goše Z Goše 417 417 V  
823. JP2 691841 C R3 677 Špiler-Stibrič Z HŠ 56 289 289 V  
824. JP2 691851 C R3 677 Odcep Umek Z HŠ 54a 174 174 V  
825. JP2 691852 O 024431 Odcep Žitko, Krošelj Z HŠ 47 173 173 V  
826. JP2 691861 C R3 677 Pavlič-Cizl Z HŠ 60 227 227 V  
827. JP2 691864 O 191271 Odcep Čele Z HŠ NH 132 132 V  
828. JP2 691865 O 191271 Mlakar-Lileg Z HŠ 63c 212 212 V  
829. JP2 691872 O 691871 Odcep Molan (Zdole) Z HŠ 15 610 610 V  
830. JP2 691873 O 691871 Odcep Glogovšek Z HŠ NH 177 177 V  
831. JP2 691874 O 691871 Odcep Les Z HŠ 27 147 147 V  
832. JP2 691875 O 691872 Odcep Pleterski Z HŠ 14 150 150 V  
833. JP2 691876 C R3 677 Zemljak-Omerzel C R3 677 198 198 V  
834. JP2 691877 C R3 677 Zupančič-Anovec O 691881 782 782 V  
835. JP2 691883 O 691881 Anovec-Planinc Z HŠ 24 452 452 V  
836. JP2 691884 O 691883 Vas Anovec-Ponikve O 692631 1.162 1.162 V  
837. JP2 691885 O 691882 Loke-Bogovič Z HŠ 9 201 201 V  
838. JP2 691886 O 691882 Vas Loke Z HŠ 2 186 186 V  
839. JP2 691887 O 691883 Anovec-Nasad Z nasad 188 188 V  
840. JP2 691888 O 691881 Rožman-Planinc Z HŠ 12b 357 357 V  
841. JP2 691911 C R3 677 Švajger-Zupančič Z HŠ 14 447 447 V  
842. JP2 691921 C R3 677 Pleterje-Živič-Golja Z HŠ 20 265 265 V  
843. JP2 691931 C R3 677 Planinc-Dunaj Z HŠ 30 781 781 V  
844. JP2 691941 C R3 677 Župan-Špiler Z HŠ NH 192 192 V  
845. JP2 691952 O 691953 Zg. Šapole II Z HŠ 1 73 73 V  
846. JP2 691953 O 691951 Zg. Šapole I Z HŠ 3 252 252 V  
847. JP2 691961 C 191060 Odcep Krejan Z HŠ 26 201 201 V  
848. JP2 691962 C 191060 Krejan-Ban Z HŠ 24 438 438 V  

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Krško znaša 475.097 m (475,097 km).
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7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ) med naselji znotraj občine 

in med naselji v občini in naselji v drugih občinah so:

Zap. 
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Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Dolžina 
v KS  
[m]

Vrsta 
prometa

Preostala dolžina 
v sosednji občini / 
krajevni skupnosti 

[m]
1. KJ 969401 O 192058 Kolesarska pot CKŽ Z pločnik 835  B  
2. KJ 969402 O 192058 Pok.-Žadovinek-Brege O 692803 3.226  B  

Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Krško znaša 4.061 m (4,061 km).

8. člen
Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest v Občini 

Krško znaša 721.503 m (721,503 km).

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategori-
zacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno mne-
nje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2014-
237(507), z dne 15. 10. 2014.

10. člen
Za potrebe vzdrževanja občinskih cest so po Odloku o 

kategorizaciji občinskih cest v občini Krško merodajne dolžine 
cest od začetka ceste in ne konec ceste, ki ga ponekod ni bilo 
mogoče natančno definirati.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Uradni list RS, 
št. 73/09, 47/10 in 61/12).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 371-3/2014-O603
Krško, dne 7. julija 2014

Župan
Občine Krško

mag. Miran Stanko l.r.

LOG - DRAGOMER

820. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer 
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 
14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Obči-
ne Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet 
Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Log - Dragomer za leto 2015 
določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter 

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.814.392,00
tekoči prihodki (70+71) 2.393.648,00

70 davčni prihodki (700+703+704+706) 2.111.898,00
700 davki na dohodek in dobiček 1.776.268,00
703 davki na premoženje 247.630,00
704 domači davki na blago in storitve 88.000,00
71 nedavčni prihodki 

(710+711+712+713+714) 281.750,00
710 udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 105.700,00
711 takse in pristojbine 1.600,00
712 globe in druge denarne kazni 130.350,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 100,00
714 drugi nedavčni prihodki 44.000,00
72 kapitalski prihodki (720+722) 6.665,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
722 prihodki od prodaje zemljišč  

in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 6.665,00
73 prejete donacije (730+731) 100,00
730 prejete donacije iz domačih virov 100,00
74 transferni prihodki (740) 413.979,00
740 transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 164.015,00
741 prejeta sredstva iz državnega proračuna 

iz sredstev proračuna Evropske unije 249.964,00
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.581.350,15
40 tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 779.990,90
400 plače in drugi izdatki zaposlenim 206.027,60
401 prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 28.196,00
402 izdatki za blago in storitve 479.267,30
403 plačila domačih obresti 0,00
409 rezerve 66.500
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41 tekoči transferi (410+411+412+413) 975.356,25
410 subvencije 9.690,00
411 transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 537.458,40
412 transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 97.260,00
413 drugi tekoči domači transferi 330.947,85
42 investicijski odhodki (420) 826.003,00
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 826.003,00
43 investicijski transferi (431+432) 0,00
431 investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 0,00
432 investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 0
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) 233.041,85
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

751 prodaja kapitalskih deležev 0,00
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00

441 povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0,00

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50) 0,00
50 zadolževanje 0,00
500 domače zadolževanje 0,00
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 0,00
55 odplačila dolga 0,00
550 odplačila domačega dolga 0,00
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) 233.041,85
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 0
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) –233.041,85
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 364.550,06
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre-

dnih uporabnikov (organi občine in občinska uprava), ki so razde-
ljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe 
in glavni programi ter podprogrami, predpisani s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je raz-
deljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na 
spletni strani Občine Log - Dragomer. Načrt razvojnih progra-
mov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih 
in investicijskih nalog,

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-1), ki se porablja-
jo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,

– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,

– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi od-
laganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v 
skladu z veljavno zakonodajo,

– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in 
opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,

– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana 
s področnimi predpisi.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med po-
dročji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju 
januar–junij 2015 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in nje-
govi realizaciji.

6. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje 

posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju prora-
čuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika;

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za na-
mene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu 
načrtovane proračunske rezerve;

– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje na-

log javne porabe, vendar le do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;

– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 
500 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju 
z višino terjatve ali če se zaradi neunočljivosti premoženja dol-
žnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne 
štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev;

– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi pro-
računskimi postavkami;

– odloča o nakupu, prodaji oziroma menjavi zemljišč do 
skupne vrednosti 30.000 EUR brez DDV, s tem da posamezni 
pravni posel ne sme preseči vrednosti 10.000 EUR; o izvršenih 
transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;

– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega fi-
nančnega in stvarnega premoženja;

– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s po-
dročnimi predpisi;

– v proračun vključi nove obveznosti, ki nastanejo s spre-
jemom novega zakona ali odloka, in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega 
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo 
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

7. člen
(brezplačni prenos premoženja)

O brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja na 
občino odloča Občinski svet Občine Log - Dragomer.
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8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad v letu 2015 je proračunska rezerva, 
oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
38.000,00 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 38.000,00 EUR 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(dodeljevanje sredstev)

Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo meseč-
no ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Način zagota-
vljanja sredstev za financiranje nalog v javnih zavodih se z zavodi 
dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.

Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov 
se nakazujejo trimesečno.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obve-

znosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so 
za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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 60 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2015 do 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve 
in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Spremembe, ki so večje kot 20 % in znašajo več 
kot 20.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

12. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)

Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo 
v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s 
tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zadolževanje v letu 2015 ni predvideno.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log 

- Dragomer, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 
50.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR 
daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.

14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 
100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. 
Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, 
nad to višino pa občinski svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Log - Dra-
gomer v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega 
financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt ra-
zvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log 
- Dragomer.

Št. 410-4/2014
Dragomer, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik l.r.

821. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
s stvarnim premoženjem občine za leto 2015

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta 
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Log - Dragomer na 3. redni seji dne 19. 3. 2015 
sprejel

L E T N I   N A Č R T
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem občine za leto 2015

Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v 
tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v prora-
čunu občine Log - Dragomer za leto 2015.

Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko upo-
rabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. 
Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali od-
kupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremič-
nin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo

Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega 
premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba) 
in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/07).

Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi ze-
mljišč: 
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Občina  
Log - Dragomer

Upravljavec Šifra k.o. Velikost 
parc./m2

Vrsta rabe Zemljišče  
parc. št.

Znesek

EUR

Prodaje – niso predvidene!

Log

P1 Občina Log - Dragomer Ocenjena vre-
dnost  

0,00 EUR/m2

1996 0,00

Log

Skupaj (prodaje) 0,00

Občina  
Log - Dragomer

Upravljavec namen Šifra k.o. Velikost 
parc./m2

Vrsta rabe Zemljišče  
parc. št.

Znesek EUR

O1 Občina Log - Dragomer 1996 37/10 
(660 m2), del 
40/1(400 m2), 
41/16(31 m2), 

del 
35/2(300 m2)

Skupaj: 
1391 m2

37/10
(območja stanovanj), 

del 40/1 (30 % 
območja stanovanj; 

70 % druga 
kmet. zemljišča), 
41/16 (območja 

stanovanj), del 35/2 
(območja stanovanj)

37/10(660 m2), 
del 

40/1(400 m2), 
41/16(31 m2), 

del 35/2(300 m2)

Ocenjena 
vrednost

16,00 EUR/m2

22.256,00
Log

Skupaj (odkupi) 22.256,00

Občina  
Log - Dragomer

Upravljavec Šifra k.o. Velikost parc./m2 Vrsta rabe Zemljišče  
parc. št.

Znesek
EUR

Menjava

M1 Občina Log - Dragomer 
(2025/7, 1357/3, 

1357/8, 2025/2, 1322/8)

2025/7 (256 m2); 
1357/3 

(176 m2);1357/8 
(8 m2); 2025/2 

(50 m2); 1322/8 
(27 m2); 1294/1 

(300 m2); 1367/8 
(1209 m2) in 

1324/1 (25,10 m2)

stanovanj in 
21 % najboljša 
kmet. zemlj.); 

1357/3 (območja 
stanovanj);1357/8 

(80 % območja 
stanovanj in 20 % 
najboljša kmet. 
zemlj.); 2025/2 
(22 % območja 

stanovanj in 
78 % območja 

gozdnih zemljišč); 
1322/8 (območja 

stanovanj); 
1294/1 (območja 
stanovanj) 1367/8 

(2 % območja 
stanovanj in 98 % 
športni centri) in 
1324/1 (najboljša 

kmet. zemlj.)

2025/7, 
1357/3, 
1357/8, 

2025/2, 1322/8 
in 1294/1 za 

1367/8 in 
1324/1

Ocenjena 
vrednost

1996 6.665,00

Log

M2 Občina Log - Dragomer 
(2025/7)

2022/17 (20 m2); 2022/14 (20 m2) 2022/17 za 
2022/14

Ocenjena 
vrednost

1996 180,00

Log

Skupaj (menjave) 6.845,00
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Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem občine v letu 2015 je sestavni del Odloka o proračunu 
Občine Log - Dragomer za leto 2015.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo-
ženjem občine v letu 2015 začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-4/2014
Dragomer, dne 18. marca 2015

Župan
Občina Log - Dragomer 

Miran Stanovnik l.r.

822. Odlok o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
v Občini Log - Dragomer

Na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, 
št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) in 
16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, 
št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 3. redni 
seji dne 18. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve  

za trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
v Občini Log - Dragomer

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina 

Log - Dragomer (v nadaljevanju: občina) prejme na podlagi 
petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni 
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C).

2. člen
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva 

in se zagotavljajo iz Proračuna Republike Slovenije.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

3. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospo-

darjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in bio-
meliorativne ukrepe, biotehnične ukrepe, tehnične ukrepe ter 
izobraževalne in promocijske ukrepe.

4. člen
Do namenskih sredstev iz tega naslova so upravičene 

lovske družine, ki delujejo na območju Občine Log - Dragomer. 
Občina bo prejete namenske prihodke iz tega naslova izplačala 
upravičencem na podlagi prejetega zahtevka.

III. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 341-2/2014
Dragomer, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik l.r.

LOŠKI POTOK

823. Odlok o proračunu Občine Loški Potok 
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09 
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Ura-
dni list RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški 
Potok na 3. redni seji dne 19. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2015 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Predlog 
proračuna 

2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.724.225

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.676.312

70 DAVČNI PRIHODKI 1.385.042

700 Davki na dohodek in dobiček 1.267.672

703 Davki na premoženje 46.370

704 Domači davki na blago in storitve 71.000

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 291.270

710 Udeležba na dobičku in prihodki  
od premoženja 273.320

711 Takse in pristojbine 650

712 Globe in druge denarne kazni 800

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000

714 Drugi nedavčni prihodki 11.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 11.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 11.000
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.036.913

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 471.913

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 565.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.755.789

40 TEKOČI ODHODKI 585.786

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 150.353

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 24.257

402 Izdatki za blago in storitve 387.746

403 Plačila obresti 8.430

409 Rezerve 15.000

41 TEKOČI TRANSFERI 596.306

410 Subvencije 20.980

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 416.054

412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 40.850

413 Drugi tekoči domači transferi 118.422

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.522.812

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.522.812

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.885

431 Investicijski transferi pravnim osebam, 
ki niso proračunski upor. 17.700

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 33.185

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –31.564

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 62.500

55 ODPLAČILA DOLGA 62.500

550 Odplačila domačega dolga 62.500

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –94.064

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –62.500

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 31.564

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 94.201

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 podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Loški Potok.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, 

komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infra-
strukturo,

– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, 
ki se porabijo za namene, za katere se pobirajo,

– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se name-
nijo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih 
društev in gasilske zveze,

– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije 
na področju ravnanja z odpadki,

– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za inve-
sticije na področju ravnanja z odpadno vodo,

– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo 
za namene, za katere so bile pridobljene,

– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova 
sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere 
so pridobljeni,

– prihodki od koncesijske dajatve Sklada kmetijskih ze-
mljišč in gozdov od letne realizacije za posekan in prodan les 
v državnih gozdovih.

Če se v preteklem letu v proračun vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v 
proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa odloča župan, in sicer lahko prerazporeditve opravlja 
pod naslednjimi pogoji:

– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih upo-
rabnikov, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 10 % 
obsega celotnega finančnega načrta neposrednega prora-
čunskega uporabnika;

– med posameznimi področji proračunske porabe, do-
ločeni v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo 
izvajanje nalog na posameznem področju, največ do višine 
40.000 EUR;

– med posameznimi glavnimi programi znotraj področja 
proračunske porabe v celoti.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župa-
na o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg 
sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska 
postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče pred-
videti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe 
projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte postavke 
ali se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev 
posameznega področja.

Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinan-
ciranja različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino 
do višine 200,00 EUR po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih 
dovoljuje proračunska postavka za te namene.

Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za 
leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše jav-

no naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika.

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

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

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.252 eurov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
5.000 EUR.

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska 
postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se upo-
rabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

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

lahko župan dolžniku do višine 500 eurov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lah-
ko za začasno kritje odhodkov porabijo:

1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5 % sprejetega prora-

čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O 
kratkoročnem zadolževanju odloča župan.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo 

zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski 
svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v 
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

Št. 410-0018/2015
Loški Potok, dne 19. marca 2015

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina l.r.
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MEDVODE

824. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 
2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 
84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 
55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 5. seji dne 
17. 3. 2015 sprejel

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

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Medvode za leto 2015 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

Splošni del proračuna Občine Medvode, vključno s kra-
jevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, se določa v 
naslednjih zneskih:

V EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 12.038.035

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.110.012

70 DAVČNI PRIHODKI 9.805.730

700 Davki na dohodek in dobiček 7.814.730

703 Davki na premoženje 1.660.000

704 Domači davki na blago in storitve 331.000

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.304.282

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 703.474

711 Takse in pristojbine  5.000

712 Globe in druge denarne kazni 33.000

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 15.500

714 Drugi nedavčni prihodki 547.308

72 KAPITALSKI PRIHODKI 388.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev 18.000

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 370.000

73 PREJETE DONACIJE 6.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 6.000

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 534.023

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih instutucij 110.023

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 424.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 13.246.825

40 TEKOČI ODHODKI 3.148.261

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 619.725

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 101.880

402 Izdatki za blago in storitve 2.251.156

403 Plačila domačih obresti 105.500

409 Rezerve 70.000

41 TEKOČI TRANSFERI 4.764.300

410 Subvencije 243.250

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom 2.716.800

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 401.750

413 Drugi tekoči domači transferi 1.402.500

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.230.964

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 5.230.964

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 103.300

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 5.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 98.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.208.790

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB 0

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Davki na dohodek in dobiček

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

440 Davki na dohodek in dobiček

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
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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 KAPIT. DELEŽEV
(IV.–V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 590.500

55 ODPLAČILA DOLGA 590.500

550 Odplačila domačega dolga 590.500

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.799.290

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –590.500

XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.208.790

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  
31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.799.290

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 na ravni proračunskih postavk in šti-
rimestnega konta in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na uradni spletni strani Občine Medvode.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom,

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje vode,
4. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja,
5. prihodki komunalnega prispevka,
6. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni iz-
kazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča 
obseg izdatkov postavke v proračunu.

5. člen
(namenskost proračunskih sredstev)

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposre-
dnim in posrednim uporabnikom proračuna ter prejemnikom 
proračunskih sredstev.

Uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati iz-
vrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev 
odobrenih s proračunom.

Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni 
s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo na podlagi 
zahtevkov oziroma kot mesečne dotacije. Pri tem se upošte-
va zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje 
proračuna.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago vero-
dostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost 
za izplačilo.

Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti 
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s 
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani 
odredbodajalca krajevne skupnosti – predsednika sveta kra-
jevne skupnosti.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Če se med letom znatno spremeni delovno področje, pri-
stojnosti oziroma naloge uporabnika, se sorazmerno poveča ali 
zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

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

O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev, do višine 
4 % vseh prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, iz prvega 
odstavka odloča župan.

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

7. člen
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic porabe  

na njih)
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, 

če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov 
konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postav-
ke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.

8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 

za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost večletnega projekta, če je vključen 
v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice 
porabe na postavki proračuna za tekoče leto.

Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2015 pre-
vzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v priho-
dnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstav-
kom tega člena in pod naslednjimi pogoji:

– za leto 2016 do višine 60 % obsega pravic porabe, zago-
tovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih 
transferov proračuna za leto 2015;

– za leto 2017 pa do višine 40 % obsega pravic porabe, 
zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investi-
cijskih transferov proračuna za leto 2015.

Skupni obseg obveznosti neposrednega uporabnika, pre-
vzetih v letu 2015, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2016 za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih od-
hodkov in tekočih transferov proračuna za leto 2015.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi 
pogodbami ter prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzema-
nje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih 
pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
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Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

9. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vred-
nosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru 
ožjih delov občin predsednik sveta). Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

10. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna in ukrepi  

za uravnoteženja proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodar-
skih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, 
lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja 
proračuna v skladu s 40. členom ZJF.

Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna 
iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja 
pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih pre-
jemkov proračuna.

11. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)

Krajevna skupnost mora pred sklenitvijo pravnega posla, 
ki je višji od 5.000 EUR brez DDV, dobiti pisno soglasje župana.

12. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
30.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

13. člen
Med odhodki proračuna se izkazuje tudi splošna prora-

čunska rezervacija. Sredstva splošne proračunske rezervacije 
se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

14. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova 
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet 
v skladu z ZJF.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

15. člen
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS)

Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu 
Občine Medvode za leto 2015, se neposredno uporabljajo 
določbe veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

16. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga 
do višine 1.250 EUR, ki ga ima posamezni dolžnik do Občine 
Medvode. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do 
občine iz naslova obveznih dajatev.

17. člen
(ravnanje z nepremičnim premoženjem)

Kadar gre za uresničevanje javnega interesa v skladu z 
zakonom ali v drugih utemeljenih primerih, lahko župan Občine 
Medvode sklepa pravne posle in sprejme spremembe letnega 
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 
2015, kadar orientacijska vrednost posamezne nepremičnine 
ne preseže 15.000 EUR.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

18. člen
(zadolževanje in poroštva)

Občina se lahko likvidnostno zadolži, vendar največ do 
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Občina mora od-
plačati dolg iz naslova likvidnostne zadolžitve do 31. decembra 
proračunskega leta.

V letu 2015 Občina Medvode lahko daje poroštva za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina. O dajanju poroštev odloča občinski 
svet.

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
Občina Medvode, se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih 
obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževa-
nju odloča občinski svet.

Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega hol-
dinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2015 lahko zadolži do skupne 
višine, ki odpade na Občino Medvode glede na delež lastništva, 
skupno največ do 384.000 EUR, in sicer:

1) do 307.200 EUR za kratkoročno zadolžitev pri bankah 
za dobo enega leta, za uravnavanje finančne likvidnosti, če ima 
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih 
virov;

2) do 76.800 EUR za kratkoročno zadolžitev pri matični 
družbi za dobo do enega leta, za uravnavanje finančne likvi-
dnosti, če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov.

Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja v letu 2016, če bo 
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep 
župana. Poraba sredstev iz začasnega financiranja je sestavni 
del proračuna.
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20. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-172/2014-7
Medvode, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Medvode
Nejc Smole l.r.

MORAVSKE TOPLICE

825. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Moravske Toplice

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) 
je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 5. redni seji dne 
17. 3. 2015 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
S T A T U T A

Občine Moravske Toplice

1. člen
V 6. členu Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list 

RS, št. 35/14) se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Krajevne skupnosti imajo žig okrogle oblike. Žig 

krajevne skupnosti ima v zunanjem krogu napis: KRAJEVNA 
SKUPNOST, v liniji premera pa naziv posamezne krajevne 
skupnosti. Velikost, uporabo in hrambo žigov krajevnih skup-
nosti določi župan s posebnim aktom.

2. člen
Besedilo drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Mo-

ravske Toplice se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje 15 članov, od katerih sta dva člana 

predstavnika madžarske narodne skupnosti.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-00001/2014-8
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

826. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice 
za leto 2016

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 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske 
Toplice na 5. seji dne 17. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Moravske Toplice  

za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 
2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.584.437

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 5.456.797

70 DAVČNI PRIHODKI 4.779.262

700 Davki na dohodek in dobiček 3.944.022

703 Davki na premoženje 358.640

704 Domači davki na blago in storitve 476.600

71 NEDAVČNI PRIHODKI 677.535

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 334.405

711 Takse in pristojbine 2.700

712 Denarne kazni 3.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.000

714 Drugi nedavčni prihodki 334.830

72 KAPITALSKI PRIHODKI 698.000

720 Prihodki od prodaje zgradb 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 698.000

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije od domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.429.640

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.042.140

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 387.500

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.546.937

40 TEKOČI ODHODKI 2.403.777

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 390.040
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401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 64.012
402 Izdatki za blago in storitve 1.905.715
403 Plačila domačih obresti 4.010
409 Rezerve 40.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.394.920
410 Subvencije 241.710
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 869.400
412 Transferi neprofitnim organizacijam 194.500
413 Drugi tekoči domači transferi 1.089.310
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.567.290
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.567.290

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 180.950
431 Investicijski transferi pravnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 115.410
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 65.540

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 37.500

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500) 62.500

500 Domače zadolževanje 62.500
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550) 0

550 Odplačila domačega dolga 100.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –37.500
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –37.500
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2015 0
9009 Splošni sklad za drugo

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 proračun-
ske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na prora-

čunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki 
so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,

– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različ-
nih prireditev do višine 1.500 eurov po vlogi znotraj možnosti, 
ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska 
rezervacija,

– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja 
občine v skladu s statutom občine,

– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne 
skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 evrov, 
sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč 
v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premo-
ženja ne znižuje,

– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga 
sprejema občinski svet.

5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje 

vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij prora-

čuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna 

za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za 
potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih pred-
pisujejo zakoni in podzakonski akti,

– za pomoč KS, zavodom in drugim uporabnikom pro-
računa pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje 
poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,

– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh prora-
čunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredelje-
nimi nameni,

– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu 
z veljavno zakonodajo.

6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z 

občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za 
spremljanje in nadziranje upravljanja s premoženjem KS.

Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investi-
tor je občina oziroma KS, je dolžna spoštovati določila Zakona 
o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem zakonom.

7. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. Prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, 
določene v Zakonu o varstvu pred požarom,

2. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo 
za namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,

3. Prihodki krajevnih skupnosti v občini – prihodki od ob-
čanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,

4. Prihodki iz naslova prodaje stanovanj,
5. Drugi namenski prihodki proračuna – prihodki za na-

rodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih 
potreb.
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8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj 
podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med pro-
računskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in 
njegovi realizaciji.

9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračuna prihodnjih let)
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 pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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 največ 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic 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 obvez-
nosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoč 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.

10. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim 
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov vključenih v načrt razvojnih pro-
gramov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski 
svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih pro-
gramov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodišč-
ne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih 
virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta 

znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

11. člen
(proračunska rezerva)

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 
20.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do višine 
20.000 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo 
za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namen-
ska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s tem odlo-
kom, odloča o njihovi porabi občinski svet s posebnim odlokom.

12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splo-

šno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5 % ce-
lotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za 
financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spre-
jemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne pro-
računske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.

13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-

loča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem 
obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob 
predložitvi zaključnega računa proračuna.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

14. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2016 posameznemu dolžniku odpiše dolgo-
ve, ki jih imajo dolžniki do občine do višine 210 evrov, vendar 
odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 3.000,00 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do višine 
62.500,00 evrov.

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih 
likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove 
vrednosti.

Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomerne-
ga pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna 
ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame 
premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do 
konca proračunskega leta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Moravske Toplice, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 100.000 evrov.
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16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima 

občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  
na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
lahko v letu 2016 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 
50.000 EUR.

17. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2016 zadolži do višine 62.500 EUR.

18. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in 

nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakon-
skimi predpisi in Zakon o izvrševanju proračuna.

Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS mo-
rajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma 
zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana obči-
ne. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki 
nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne 
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila 
s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa 
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS 
so odgovorni predsedniki svetov KS.

Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična 
opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru kate-
re se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe 
javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.

19. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS sub-
sidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s 
premoženjem KS.

Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na 
območju občine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske To-
plice v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

21. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-00054/2014-22
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

827. Odlok o denarni socialni pomoči v Občini 
Moravske Toplice

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni 
list RS, št. 35/14) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 
5. seji dne 17. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o denarni socialni pomoči  
v Občini Moravske Toplice

1. člen
S tem odlokom se določajo upravičenci, kriteriji za 

določitev višine denarne socialne pomoči in postopki dode-
ljevanja denarne socialne pomoči v Občini Moravske Toplice.

2. člen
Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez 

lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % 
presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega 
člana po zakonodaji, ki ureja socialno varstvo in imajo stalno 
bivališče v Občini Moravske Toplice, izkoristili pa so že vse 
zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

3. člen
Denarna socialna pomoč se dodeli praviloma enkrat 

letno.

4. člen
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli za:
1. nakup šolskih potrebščin,
2. nakup ozimnice in kurjave,
3. doplačilo letovanj socialno ogroženih otrok,
4. premostitev trenutne socialne ogroženosti,
5. plačilo pogrebnih stroškov.

5. člen
Znesek denarne socialne pomoči iz 1.–4. točke 4. člena 

tega odloka znaša največ 100,00 EUR.
Denarna socialna pomoč se praviloma izplača nepo-

sredno upravičencu, razen za letovanja ter v primeru, ko 
strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč 
ne bi bila namensko uporabljena ali da je bolj primerna druga 
oblika izplačila oziroma nakazila.

6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem 

znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne do-
deli, če se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni 
ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov.

Center za socialno delo lahko o opravičenosti do de-
narne socialne pomoči posamezniku in družini uporabi pro-
sto presojo glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do 
pomoči.

7. člen
Izjemoma, in sicer ob izredno težki materialni ogrože-

nosti posameznika in družine, zaradi elementarnih nesreč 
ali drugih težkih življenjskih situacij, ki ogrožajo dostojno 
preživetje posameznika ali družine, se denarno socialno 
pomoč lahko dodeli v skladu z merili za določitev višine mi-
nimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, ki 
jih določa 26. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 
Ta se lahko poveča na 200 %.

O dodelitvi denarne socialne pomoči iz prvega odstav-
ka tega člena Center za socialno delo Murska Sobota pred-
hodno pridobi soglasje občinske uprave Občine Moravske 
Toplice.



Uradni list Republike Slovenije Št. 21 / 27. 3. 2015 / Stran 2293 

8. člen
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upra-

vičen pokojnik:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Mora-

vske Toplice in nima dedičev,
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine Mo-

ravske Toplice in dediči niso sposobni poravnati stroškov 
pokopa,

– ki je bil najden oziroma je umrl na območju Občine 
Moravske Toplice in za njega ni bilo mogoče ugotoviti občine 
stalnega prebivališča, in nima dedičev ali njegovi dediči niso 
sposobni poravnati stroškov pokopa.

Šteje se, da dediči niso sposobni poravnati stroškov po-
kopa, kadar so sami upravičeni do denarne socialne pomoči 
po Zakonu o socialnem varstvu, ali nimajo lastnih prihodkov.

9. člen
Kljub izpolnjenemu pogoju iz prejšnjega člena tega odloka 

lahko strokovna služba Centra za socialno delo, na podlagi 
ocene dejanskih razmer zavezancev, odkloni plačilo pogrebnih 
stroškov.

Pokojnik ni upravičen do plačila pogrebnih stroškov ko-
likor je svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali 
dedičem, kot tudi v primeru, da je lastnik nepremičnega ali 
premičnega premoženja.

10. člen
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premič-

nega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih 
stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina 
priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapu-
ščinskem postopku.

11. člen
Za pokojnika se poravnajo pogrebni stroški, ki zajemajo 

najnujnejšo pogrebno opremo in storitve, ki še zagotavljajo 
primeren, pietetni odnos do pokojnika, ter morebitni prevoz 
pokojnika.

Na podlagi izkazanega dohodka in dejanskega material-
nega stanja dedičev, ki ga občinski upravi Občine Moravske 
Toplice pisno predloži Center za socialno delo Murska Sobota, 
Občina Moravske Toplice izda naročilnico.

Plačilo se izvede na račun izvajalca pogrebnih storitev v 
roku 30 dni od prejema računa.

12. člen
Občina Moravske Toplice pooblašča za vodenje postop-

kov in odločanje o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih 
pomoči na prvi stopnji Center za socialno delo Murska Sobota.

Občani vlagajo zahtevke za dodelitev denarne socialne 
pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne 
pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota.

Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnje-
vanju pogojev v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvo 
in s tem odlokom.

13. člen
Center za socialno delo Murska Sobota preveri podatke 

iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka 
odloči o upravičenosti do občinske denarne socialne pomoči 
z odločbo.

Zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota je 
možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu 
odločbe.

O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska 
Sobota odloča župan Občine Moravske Toplice.

14. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Pravilnik 

o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Moravske Toplice 
(Uradni list RS, št. 10/01).

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 naprej.

Št. 122-00009/2014-5
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

828. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 – 
Odl. US: U-I-11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14) je Občinski 
svet Občine Moravske Toplice na 5. seji dne 17. 3. 2015 sprejel

S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini  

na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da eko-

nomska cena storitve pomoč družini na domu znaša 16,30 EUR 
na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči 
na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne 
oskrbe) v višini 14,36 EUR na efektivno uro in stroški strokov-
nega vodenja v višini 1,94 EUR na efektivno uro.

2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, 

zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 9,12 EUR 
in subvencijo iz proračuna RS (javna dela) v višini 2,19 EUR, 
znaša za uporabnika 4,99 EUR na efektivno uro.

3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje sto-

ritve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi 
posebej sklenjene pogodbe.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015.

Št. 122-00031/2014-10
Moravske Toplice, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Moravske Toplice

Alojz Glavač l.r.

MURSKA SOBOTA

829. Odlok o proračunu Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
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27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 
– ZUJF), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), ter 
17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je 
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. redni seji dne 
17. marca 2015 sprejel

O D L O K 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota  

za leto 2015

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za 
leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sek-
torja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(sestava proračuna)

Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, 
ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, 
iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 
2015–2018 in obrazložitev.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  v EUR

Naziv PRORAČUN 
2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.413.738

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.011.019

70 DAVČNI PRIHODKI 11.304.882

700 Davki na dohodek in dobiček 8.874.452

703 Davki na premoženje 2.163.420

704 Domači davki na blago in storitve 267.010

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.706.137

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.103.456

711 Takse in pristojbine 8.000

712 Denarne kazni 153.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 155.370

714 Drugi nedavčni prihodki 286.311

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.283.673

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 43.129

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmet. dolgoroč. sredstev 1.240.544

73 PREJETE DONACIJE 2.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000

731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.117.046

740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 531.762

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev EU 1.585.284

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.926.894

40 TEKOČI ODHODKI 5.152.442

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.175.985

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 178.989

402 Izdatki za blago in storitve 3.614.166

403 Plačila domačih obresti 140.800

409 Rezerve 42.502

41 TEKOČI TRANSFERI 8.320.771

410 Subvencije 19.500

411 Transferji posameznikom  
in gospodinjstvom 3.279.152

412 Transferji neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 746.237

413 Drugi tekoči domači transferi 4.275.882

414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.224.501

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.224.501

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 229.180

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. upor. 117.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 112.180

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –513.156

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 2.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.000

750 Prejeta vračila danih posojil 2.000

751 Prodaja kapitalskih deležev –

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV –

440 Dana posojila –

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 2.000
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C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000

500 Domače zadolževanje 1.000.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 579.600

55 ODPLAČILA DOLGA 579.600

550 Odplačilo domačega dolga 579.600

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –90.756

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 420.400

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) 513.156

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2014

9009 Splošni sklad za drugo 90.756

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in pod-
programe, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob-
činskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko upo-
rabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so 
opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo 
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen 
določena proračunska sredstva.

Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren žu-
pan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča me-
stnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma 
v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O 
zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za 
leto 2015 najkasneje do 31. marca 2016.

5. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)

Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine je 
odgovoren odredbodajalec ožjega dela občine.

Mestne četrti oziroma krajevne skupnosti lahko sklenejo 
pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vred-
nostjo pa le ob soglasju župana.

Sredstva ki jih prejmejo krajevne skupnosti oziroma me-
stne četrti iz proračuna so dodeljena:

– za delovanje na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in 
merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota.

– za sprejem starejših občanov, ki se izvajajo v okviru 
tedna starejših občanov na osnovi števila starejših oseb nad 
70 let v posamezni krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Vi-
šina sredstev na posameznega udeleženca znaša 11,70 EUR.

– za prireditve širšega družbenega pomena na osnovi 
Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delo-
vanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne 
občine Murska Sobota. Znesek sredstev za posamezni ožji del 
je sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je enak 
za vse ožje dele in znaša 700 EUR. Variabilni del, ki se določi 
na osnovi kriterija števila prebivalcev in faktorja s katerim se ta 
pomnoži, ki znaša 0,2.

– za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške objektov v 
lasti ali upravljanju ožjih delov na osnovi Odloka o nalogah ter 
kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. 
Kriterij za delitev sredstev je neto površina prostorov objekta, 
zmanjšana za kvadraturo prostorov, ki jih ožji del oddaja v na-
jem in zaračunava najemnino. Višina sredstev za posamezni 
m² znaša 9,26 EUR.

– za vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti na osnovi 
Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delo-
vanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne 
občine Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je skupna dol-
žina cest oziroma poti v posameznem ožjem delu, izražena 
v kilometrih. Višina zneska za posamezni kilometer znaša 
201,39 EUR,

– za vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih 
zelenih površin na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in 
merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za 
vzdrževanje je neto površina izražena v m² ter število košenj. 
Višina sredstev po posameznem m² za posamezno košnjo 
znaša 0,008 EUR.

Proračunska postavka 01011002 – Financiranje političnih 
strank se izvaja po kriteriju: 50 % sredstev pripada politični 
stranki glede na število svetnikov v tej svetniški skupini. Pre-
ostalih 50 % sredstev pripada vsaki svetniški skupini glede na 
število svetnikov v svetniški skupini.

6. člen
(namenski prihodki proračuna)

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

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom,

– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpod-
bujanju turizma,

– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju 
prostora,

– prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo,

– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja dolo-
čenih investicij,

– prihodki od prodaje finančnega premoženja,
– transferi iz državnega proračuna in Evropske unije in
– prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske 

javne infrastrukture.

7. člen
(vključevanje novih obveznosti)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na 
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se 
občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te 
obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s 
prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev 
oziroma ustreznih virov.

8. člen
(nadzor nad porabo)

Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in 
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in 
služba notranje revizije.
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9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti 
proračun ali rebalansi proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med področji proračunske porabe, glavnimi programi, 
podprogrami, proračunskimi postavkami in podkonti odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika (župan).

O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih 
delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine 
ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.

O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati 
mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
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 načrto-
vane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 90 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

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 porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

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

11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v 
primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, 
če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost 
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vred-
nost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi 
mestni svet.

12. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po 

Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini 

največ 1,5 % prejemkov proračuna.
V letu 2015 se predvideva formiranje proračunske rezer-

ve v višini 1.000,00 EUR tako, da bo ob koncu leta 2015 ta 
znašala 20.159,80 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za name-
ne v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. 
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na 
predlog za finance pristojnega organa občinske uprave do 
višine opredeljene v drugem odstavku tega člena. O uporabi 
sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi 
zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev pro-
računske rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem 
odstavku tega člena, odloča mestni svet na predlog župana.

13. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za 
splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,24 % prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov.

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 niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne pro-
računske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča 
mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

14. člen
(oddaja del)

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investi-
cijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu 
z Zakonom o javnih naročilih.

15. člen
(odpis terjatev)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, vendar skupna vsota vseh odpisov 
v letu 2015 ne sme preseči 3.000,00 EUR.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države 
oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do 
konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.

Občina se lahko dodatno zadolži v skladu s drugim od-
stavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za 
sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije. 
Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na 
osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1 se ne všteva v 
največji obseg možnega zadolževanja občine.

Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se mestna občina za proračun leta 2015 
lahko dolgoročno zadolži do višine 1.000.000,00 EUR za 
naslednje investicije:

1. Energetska sanacija enot vrtca Murska 
Sobota 181.000 EUR

2. Energetska sanacija objektov Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota v MS   56.000 EUR

3. Investicije v prometno ureditev KS (Ure-
ditev mostu za kolesarje MS-Markišavci)  80.000 EUR

4. Investicije v prometno ureditev mesta 
(Ureditev krožišča Noršinska-Markišavska)  45.000 EUR

5. Atletski stadion OŠ I. 28.000 EUR
6. Nakup poslovnih stavb (del gasilskega 

doma M. Sob. s pripadajočim zemljiščem) 185.000 EUR
7. Javna razsvetljava in svetlobno signalne 

naprave (prenova javne razsvetljave v mestu in 
primestnih naseljih)  85.000 EUR
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8. Investicije v vodovodno omrežje (obno-
va vodovodnega omrežja na Plečnikovi ulici v 
naselju Krog) 103.000 EUR

9. Investicije in investic. vzdrževanje 
osnovnih šol (sanacija strehe dvorane OŠ III.) 212.000 EUR

10. Sofinanciranje opreme PGD (sofinanc. 
nabave gasilskega vozila PGD M. Sobota)  25.000 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska 
Sobota v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti 

in mestne četrti se vodijo v okviru Oddelka za proračuna in 
finance mestne občine.

19. člen
(objava odloka in proračuna)

Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota.

20. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 410-0113/2014-5
Murska Sobota, dne 17. marca 2015

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

830. Pravilnik o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 122/07 Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) 
in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine 
Murska Sobota na 4. seji dne 17. 3. 2015 sprejel

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

v Mestni občini Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(uporaba izrazov)

V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja dodeljevanje denarne pomoči za novo-
rojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) z območja Mestne 
občine Murska Sobota, določa upravičence, prejemnike, višino 
denarne pomoči, postopek za uveljavljanje ter način dodelitve 
enkratne denarne pomoči.

3. člen
(opredelitev denarne pomoči)

Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč novorojene-
mu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna 
in s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna 
sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

II. UPRAVIČENCI

4. člen
(določitev upravičencev)

Pravico do denarne pomoči lahko uveljavljata starša otro-
ka, če je otrok državljan Republike Slovenije in ima vsaj eden 
od staršev in otrok stalno bivališče v Mestni občini Murska 
Sobota.

V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do 
denarne pomoči, pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, 
tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi.

Pravico do denarne pomoči pa lahko uveljavlja tudi druga 
oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.

III. PREJEMNIK

5. člen
(določitev prejemnika)

Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upra-
vičenca navedeta v vlogi kot prejemnika denarne pomoči in ima 
stalno prebivališče v Mestni občini Murska Sobota.

Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača 
tistemu od staršev, pri katerem otrok živi.

V primeru iz tretjega odstavka 4. člena se denarna pomoč 
izplača zakonitemu zastopniku otroka.

IV. VIŠINA

6. člen
(višina pomoči)

Višina denarne pomoči znaša 500,00 EUR neto za vsake-
ga živorojenega otroka. O spremembi višine denarne pomoči 
odloča mestni svet.

V. POSTOPEK

7. člen
(vsebina vloge)

Denarna pomoč se izplača na podlagi izpolnjenega obraz-
ca vloge upravičenca, ki obsega:

– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo 
davčno številko,

– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski ra-

čun, in
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok.
Vlogi za dodelitev denarne pomoči je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojence,
– potrdilo o stalnem prebivališču za novorojenca in vlaga-

telja oziroma potrdilo o skupnem gospodinjstvu in
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– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu 
(kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).

Po izteku 7 mesecev od dneva rojstva otroka, upraviče-
nec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega 
pravilnika.

8. člen
(izdaja odločbe)

O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo 
najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Denarna 
pomoč se prejemniku izplača na njegov osebni račun v roku 
30 dni po pravnomočnosti odločbe.

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu 
občine, ki mora biti vložena v pisni obliki, in sicer v roku 15 dni 
od njene vročitve. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik 
pri Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota.

Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga 
za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika, se vlaga-
telja pozove na dopolnitev vloge. Kolikor vlagatelj najkasneje 
v roku 15 dni vloge ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže kot 
nepopolna.

9. člen
(neprenosljivost denarne pomoči)

Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo 
pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humani-
tarne ali druge namene.

10. člen
(vračilo denarne pomoči)

Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj 
z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi 
neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega 
pravilnika.

11. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novoro-
jence, rojene od 1. 1. 2015 dalje.

Št. 007-0006/2015-2
Murska Sobota, dne 17. marca 2015

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

NOVO MESTO

831. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 
Novo mesto

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni 
list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
na 4. seji dne 26. 2. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka  

o kategorizaciji občinskih cest  
v Mestni občini Novo mesto

1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12, 59/12, 15/14) se v 
4. členu nadomestita naslednja zapisa:

27 295133 295141 STOPIČE 295171 4.316 V
53 295281 448 OTOČEC-PAHA-PODTURN 295301 2.104 V

– doda se naslednji zapis:

61.1 295315 295311 LC 295311-KROŽIŠČE 448 55 V

– v zadnji vrstici tabele se zapis »122.582« nadomesti 
s »122.635«.

2. člen
V 6. členu tabele »Zbirne mestne in zbirne krajevne ceste 

(LZ) so:« pod alinejo »naselje Otočec« se nadomesti naslednji 
zapis:

1 298031 295281 ŠOLSKA CESTA 298041 286 V

– v zadnji vrstici tabele se zapis »674« nadomesti s »590«.

3. člen
V 7. členu tabele »Mestne in krajevne ceste (LK) so:« pod 

alinejo »mesto Novo mesto« se dodajo naslednji zapisi:

4 299291 295051 GOSPODARSKA CONA 
OB STRAŠKI CESTI

PARC. 
1036/10 233 V

5 299292 299291 GOSPODARSKA CONA 
OB STRAŠKI CESTI

PARC. 
434/118 182 V

6 299293 299291 GOSPODARSKA CONA 
OB STRAŠKI CESTI

PARC. 
433/38 113 V

– v zadnji vrstici tabele se zapis »2.564« nadomesti 
s »3.092«.
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4. člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »mesto 

Novo mesto« se nadomestita naslednja zapisa:

47 799068 664 ZD NOVO MESTO ZD 117 V
115 799167 664 ŠMIHEL HŠ 65 54 V
148 799217 299072 KNAFELČEVA ULICA HŠ 40 121 V
241 799394 295211 KRKA HŠ 56D 185 V

– doda se naslednji zapis:

99.1 799146 799144 ULICA IVANA ROBA HŠ 61 80 V

– v zadnji vrstici tabele se zapis »62.388« nadomesti 
s »62.548«.

5. člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »Oto-

čec« se nadomesti naslednji zapis:

4 797301 295281 KROŽNA POT HŠ 14 171 V

– v zadnji vrstici tabele se zapis »2.263« nadomesti 
z »2.265«.

6. člen
V 8. členu tabele »Javne poti (JP) so:« pod alinejo »ostala 

naselja« se:
– črta zapis pod zaporedno številko 68,
– črta zapis pod zaporedno številko 119,
– črta zapis pod zaporedno številko 135.1,
– črta zapis pod zaporedno številko 173,
– črta zapis pod zaporedno številko 188,
– nadomestijo jih naslednji zapisi:

92 793911 295121 PODGRAD-PESKOKOP PESKOKOP 506 V
135 794511 295163 VELIKA HRUŠICA 668 984 V
161 795131 798971 MALI OREHEK 295133 583 V
211 795671 795651 RATEŽ HŠ 85 616 V
218 795741 795651 RATEŽ VINOGRAD 307 V
235 795941 668 VELIKE BRUSNICE KRIŽIŠČE 811 V
270 796331 796291 GORENJE KAMENJE KRIŽIŠČE 117 V
298 796701 295272 KOTI-TRŠKA GORA VIKEND 312 V
361 797441 295282 PAHA-SREDNJE GRČEVJE HŠ 24 505 V

– dodajo se naslednji zapisi:

55.1 793492 664 RUPERČ VRH HŠ 51A 273 V
247.1 796072 796071 DOLENJI SUHADOL HŠ 14 68 V

295.1 796672 285283 VRH PRI PAHI PARC. 
524/1 438 V

374.2 798971 295133 MALI OREHEK 295133 225 V

– v zadnji vrstici tabele se zapis »168.582« nadomesti s 
»167.363«.

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09) pridob-
ljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
številka 37162-3/2015-35 (507) z dne 24. 2. 2015.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-10/2014
Novo mesto, dne 26. februarja 2015

Župan
Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni l.r.
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PIVKA

832. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunale 
in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Pivka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 
– Odl. US in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 3., 
7., 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 
57/12, 44/13 – odl. US in 82/13), Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, 
št. 11/96, 28/05, 54/06, 1/10 in 96/11), Uredbe o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o spremembi Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
(Uradni list RS, št. 8/12), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in 64/12), Uredbe o emisiji sno-
vi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 45/07, 63/09, 105/10), Uredbe o emisiji snovi 
in odvajanju vode iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) ter 
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 
redni 4. seji dne 18. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o odvajanju in čiščenju komunale in padavinske 
odpadne vode na območju Občine Pivka

1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavin-

ske odpadne vode na območju Občine Pivka (Uradni list RS, 
št. 62/13) se v 6. členu doda nova prva alineja, ki se glasi:

»– v Čistilni napravi Pivka za komunalne odpadne vode, 
ki se vanjo odvajajo prek javnega kanalizacijskega omrežja iz 
območij, ki so na to omrežje priključena.«

Dosedanji prva in druga alineja postaneta druga in tretja.

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

»(prevzem vsebin greznic in blata MKČN)
Ravnanje z blatom iz greznic in MKČN ter komunalne 

odpadne vode iz nepretočnih greznic se zagotavlja na Čistilni 
napravi Pivka, ki je opremljena za obdelavo blata.«

3. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:

»(območja, kjer se zagotavlja javna kanalizacija)
Območja na katerih občina zagotavlja javno kanalizacijo so 

prikazana v Geografskem informacijskem sistemu Občine Pivka.«

4. člen
Iz 19. člena drugega odstavka se briše naslednje besedilo:
»Dodatno obdelavo odpadne vode je treba izvesti z 

ustrezno membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug 
način do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki para-
metri, ki so predpisani za komunalne čistilne naprave.«

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

»(upravičenci do oprostitve plačevanja stroškov odvajanja  
in čiščenja in okoljske dajatve, ki nastaja pri opravljanju 

kmetijske dejavnosti)
(1) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme-

tijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča v 
skladu s predpisi, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in 
čiščenja odpadne vode.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja odpadne vode se ne plačuje za porabo vode v kme-
tijski dejavnosti in tudi v drugih primerih določenih z uredbo o 
okoljski dajatvi, pod pogojem da ima uporabnik ločeno merjenje 
porabe pitne vode.

(3) Izvajalec lahko v primeru odvzema vode oprosti pla-
čevanje okoljske dajatve na podlagi pisne izjave uporabnika, 
iz katere je razvidno, da pri uporabi ni nastala odpadna voda, 
za katero je potrebno plačati okoljsko dajatev.«

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

»(vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve, ki nastaja 
pri opravljanju kmetijske dejavnosti)

(1) Za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesna-
ževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode morajo upravi-
čenci vložiti pisno vlogo, ki je objavljena na spletni strani izvajal-
ca, najkasneje dva meseca pred pretekom veljavnosti odločbe.

(2) Za popolno vlogo morajo vlagatelji priložiti naslednji 
prilogi:

– fotokopijo zbirne vloge za subvencije v kmetijstvu glede 
na predmet uveljavljanja oprostila ali izpis iz registra kmetijske-
ga gospodarstva;

– in potrdilo o gospodinjskih skupnostih na naslovu kjer se 
zagotavlja odjem, če se ne zagotavlja ločeno merjenje porabe 
pitne vode.

(3) V primeru, če gospodinjstvo nima ločenega odjemne-
ga mesta, se upošteva mesečna količina porabljene pitne vode 
v tej stavbi, ki znaša 4 m3/osebo.

(4) Izvajalec izda oprostilno odločbo za dobo veljavnosti 
do treh let. Kolikor upravičenec ne obnovi vloge v roku iz prve-
ga odstavka tega člena, mu izvajalec z naslednjim mesecem 
tekočega leta začne obračunavati okoljsko dajatev. Enako ve-
lja kolikor vlagatelj v roku ne priloži vseh zahtevanih prilog. 
V primeru sprememb, ki vplivajo na izdano odločbo v kmetijski 
dejavnosti, je upravičenec dolžan obvestiti izvajalca vodovo-
dnega omrežja, v 8 dneh po nastali spremembi.«

7. člen
V 43. členu se doda naslov: 

»(globe za izvajalca)«

8. člen
Črta se 45. člen

9. člen
Priloga 1 Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju Občine Pivka (Uradni 
list RS, št. 62/13) se briše.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2015
Pivka, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.
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833. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za sofinanciranje promocijskih 
in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka

Na podlagi 21. in 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), 25. in 66. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 
7. in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet 
Občine Pivka na 4. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

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

za sofinanciranje promocijskih in kulturnih 
prireditev iz proračuna Občine Pivka

1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o sofinanciranju promo-

cijskih in kulturnih prireditev iz proračuna Občine Pivka (Uradni 
list RS, št. 7/11), in sicer se črta besedilo 3. člena pravilnika in 
nadomesti z novim, ki se glasi:

»Na podlagi določb tega pravilnika se iz proračuna Obči-
ne Pivka sofinancirajo:

– prireditve, za katere Občino Pivka zaprosijo izvajalci 
prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče 
prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje 
programov in projektov in dopolnjujejo kulturno, turistično in 
športno ponudbo občine;

– večji projekti društev na področju organiziranja prostega 
časa, športa, dejavnosti otrok ter mladine, kulture, socialne, 
zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofi-
nanciranja iz proračuna Občine Pivka oziroma iz drugih javnih 
razpisov ali javnih pozivov;

– prireditve in projekti, za katere se Občina Pivka na pod-
lagi uresničevanja njenih interesov ali zadovoljevanje njenih 
potreb odloči, da bo pokrovitelj;

– mednarodne in tradicionalne prireditve.
Občni zbori, interni posvet in interna predavanja društev 

niso predmet tega pravilnika.«

2. člen
Črta se besedilo 7. člena pravilnika in nadomesti z novim, 

ki se glasi:
»Postopek javnega poziva začne in vodi pristojni organ 

občinske uprave, izbor prireditev in izvajalcev v skladu s tem 
pravilnikom pa opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan.

Člani komisije ne smejo biti predsedniki izvajalcev, ki kan-
didirajo za sredstva javnega poziva. Komisija pripravi predlog 
razdelitve finančnih sredstev.«

3. člen
Črta se besedilo 13. člena pravilnika in nadomesti z no-

vim, ki se glasi:
»Komisija bo pri vrednotenju prispelih vlog za sofinancira-

nje prireditev upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. preglednost do 5 točk:
– cilji in namen prireditve ni razviden – 0 točk,
– cilji in namen prireditve je delno razviden – 3 točke,
– cilji in namen prireditve je jasno razviden – 5 točk.
2. število sodelujočih izven območja Občine Pivka do 5 točk:
– samo iz območja Občine Pivka – 0 točk,
– sodelujoči izven območja Občine Pivka – 2 točki,
– mednarodna udeležbe (vsaj iz treh držav) – 5 točk.
3. delež lastnih sredstev za izvedbo prireditev do 10 točk:
– od 31 do 50 % – 1 točka,
– od 51 do 70 % – 3 točke,
– od 71 do 90 % – 5 točk,
– nad 90 % – 10 točk.

4. kakovost prireditve oziroma projekta skupno 10 točk:
– prireditev je tradicionalna – 3 točke,
– prireditev je inovativna – 3 točke,
– prireditev je izvirna – 4 točke.
5. ciljna populacija do 5 točk:
– publika iz območja Občine Pivka – 0 točk,
– publika iz območja Občine Pivka in sosednjih občin 

– 2 točki,
– publika iz območja Slovenije – 5 točk.
6. ekonomičnost do 5 točk:
– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe 

programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo ni jasna 
– 0 točk,

– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe 
programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je delno 
pregledna in jasna – 2 točki,

– realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe 
programov v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo je v celoti 
pregledna in jasna – 5 točk.

7. primerljivost do 10 točk:
– stroški prireditve glede na število udeležencev s stroški 

sorodnih prireditev so bistveno višji od stroškov sorodnih pro-
gramov – 0 točk,

– stroški prireditve glede na število udeležencev s stroški 
sorodnih prireditev so primerljivi s stroški sorodnih programov 
– 5 točk,

– stroški prireditve glede na število udeležencev s stroški 
sorodnih prireditev so bistveno manjši kot stroški sorodnih 
programov – 5 točk.

Maksimalno število točk je 50. Prireditve z vstopnino prej-
mejo 70 % sredstev, ki bi jim pripadala v skladu s točkovanjem.«

4. člen
Dopolni se 16. člen pravilnika, in sicer tako, da se doda 

nov tretji odstavek. Besedilo novega ostavka se glasi:
»Vaškim skupnostim, ki poslujejo prek proračuna občine 

dokazil o porabi sredstev ni potrebno dostavljati.«

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2015
Pivka, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Na podlagi 25. in 66. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), in 16. člena 
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka 
na 4. redni seji dne 18. 3. 2015 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o sofinanciranju programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o sofinanciranju pro-

gramov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni 
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list RS, št. 21/08 in 42/09), in sicer se črta besedilo 3. člena 
pravilnika in nadomesti z novim, ki se glasi:

»Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja 
ljubiteljske kulture poteka po naslednjem postopku:

– imenovanje komisije,
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje progra-

mov s področja ljubiteljske kulture na območju občine,
– zbiranje vlog vlagateljev programov s področja ljubitelj-

ske kulture,
– vrednotenje programov in projektov s področja ljubitelj-

ske kulturne dejavnosti skladno z merili in priprava zapisnika,
– izdaja odločb o sofinanciranju,
– obravnava pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja 

sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih programih s področja 

ljubiteljske kulture.«

2. člen
Črta se šesta alineja 9. člena pravilnika, in sicer se glasi:
»– vsako leto skladno s pogodbo občinski upravi predlo-

žijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih 
uspehih za preteklo leto, k poročilu predložijo tudi dokazila o 
porabi sredstev,«

3. člen
Črta se 15. člen pravilnika in nadomesti z novim, ki se 

glasi:
»Izbrane izvajalce se o višini in namenu odobrenih fi-

nančnih sredstev obvesti z odločbo, ki jo izda direktor občinske 
uprave.

Zoper odločbo je v roku 8 dni na komisijo možno vložiti 
pritožbo, o kateri bo odločal župan. Zoper odločbo župana 
ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim 
sodiščem.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-4/2015
Pivka, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

ŠKOCJAN

835. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan 
za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 15. in 99. člena Statuta Ob-
čine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 4. redni seji dne 
17. 3. 2015 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Škocjan za leto 2014

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Škocjan 

za leto 2014.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je po-
drobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realizi-
ranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan 
za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt 
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi 
realizaciji v tem letu.

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

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

Konto Naziv konta Realizacija do 
31. 12. 2014

I. SKUPAJ PRIHODKI 3.972.242

TEKOČI PRIHODKI 2.733.089

70 DAVČNI PRIHODKI 2.437.781

700 Davki na dohodek in dobiček 2.231.616

703 Davki na premoženje 133.029

704 Domači davki na blago in storitve 73.038

706 Drugi davki 98

71 NEDAVČNI PRIHODKI 295.308

710 Udeležba na dobičku in dohodkih  
od premoženja 139.571

711 Takse in pristojbine 1.695

712 Globe in druge denarne kazni 10.339

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.925

714 Drugi nedavčni prihodki 141.778

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 100

73 PREJETE DONACIJE 1.250

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.250

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.237.803

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 28.795

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev Evropske 
Unije 1.209.008

II. SKUPAJ ODHODKI 4.170.245

40 TEKOČI ODHODKI 895.252

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 271.103

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 39.597

402 Izdatki za blago in storitve 572.761

403 Plačila domačih obresti 1.791

409 Rezerve 10.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.084.605

410 Subvencije 68.794

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 715.586
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412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanov. 72.365

413 Drugi domači transferi 227.860

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.133.803

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.133.803

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 56.585

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 45.885

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 10.700

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.) –198.003

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 50.581

55 ODPLAČILA DOLGA 50.581

550 Odplačila domačega dolga 50.581

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU  
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.) –248.584

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –50.581

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 198.003

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 193.318

Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na 
spletni strani Občine Škocjan.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2014 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0003/2015
Škocjan, dne 17. marca 2015

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠKOFJA LOKA

836. Sklep o začetku priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del 
območja ŠK-42/01 v Škofji Loki

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
(109/12) in 76/14 – odl. US), sklepa občinskega sveta št. 69 
(5. redna seja, dne 12. 3. 2015) in 28. člena Statuta Občine 
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je župan Občine Škofja 
Loka dne 16. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za del območja ŠK-42/01  
v Škofji Loki

1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta

Območje ŠK-42/01 se nahaja v industrijski coni Trata, ob 
proizvodnem kompleksu podjetja Knauf Insulation in je deloma 
že zasedeno s skladiščnimi površinami podjetja Knauf Insula-
tion, deloma pa gre za nepozidan prostor. Celotno območje je 
v Občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (OPN) 
opredeljeno kot površine za industrijo, za katerega je predvi-
dena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju: OPPN).

Pobudo za izdelavo OPPN le za del območja ŠK-42/01 je 
podal investitor, ki na tem delu želi umestiti obrat za proizvodnjo 
utekočinjenih plinov – kisikarno.

Razlog za umeščanje kisikarne v ta prostor je, da podjetje 
Knauf Insulation postopno uvaja novo tehnologijo proizvodnje 
kamene volne s cilji zamenjave zastarele tehnologije, izboljša-
nja kakovosti izdelkov in zmanjšanja vplivov na okolje. Nova 
tehnologija vključuje zamenjavo energentov – namesto koksa 
uporaba zemeljskega plina in s tem uporabo večjih količin 
kisika.

Ponudnik kisika za potrebe proizvodnje podjetja Knauf 
Insulation želi zgraditi kisikarno neposredno ob tem podjetju, 
kajti s tem ne bo potrebno dovažati kisika s tovornimi vozili, 
bodisi ga dovajati po ločeno zgrajenem plinovodu, zato je podal 
pobudo za izdelavo OPPN za umestitev obrata za proizvodnjo 
utekočinjenih plinov.

2. člen
Pravna podlaga

Pravno podlago za pripravo in sprejem OPPN predstavlja 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka 
(Uradni list RS, št. 2/14, 3/14), v katerem je za to območje 
predvidena izdelava OPPN. Po namenski rabi je zemljišče 
opredeljeno kot površine za industrijo.

Ker gre za izdelavo OPPN le za del območja enote 
urejanja prostora ŠK-42/01, je potrebno upoštevati 112. člen 
Odloka o OPN, ki določa skupne pogoje na območjih predvi-
denih OPPN. V četrtem odstavku določa, da se za območja, 
ki se urejajo z OPPN, pripravi po en OPPN ali več OPPN, 
pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje 
prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto (vključ-
no s predvidenimi zelenimi površinami in gospodarsko javno 
infrastrukturo) in da dinamika priprave posameznih OPPN 
zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev. Nadalje člen 
določa, da je v primeru izdelave OPPN samo za del območja, 
za katerega je opredeljena izdelava OPPN, treba pripraviti 
strokovne podlage za celotno območje OPPN, ki obsegajo 
tudi rešitev omrežja prometne in gospodarske javne infra-
strukture za celotno območje.



Stran 2304 / Št. 21 / 27. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije

Ločen OPPN za del enote urejanja prostora ŠK-42/01 
se pripravi ob pogoju, da se predhodno izdelajo strokovne 
podlage, ki obsegajo rešitev omrežja prometne in gospodarske 
javne infrastrukture za celotno območje enote ŠK-42/01, ki se 
ureja z OPPN, vključno s predvideno faznostjo urejanja in ze-
lenimi površinami. Zelene površine naj se predvidijo v funkciji 
vizualne bariere, ki bo sočasno predstavljala tudi protihrupno in 
protiprašno bariero proti obstoječemu stanovanjskemu naselju 
Trata. V strokovnih podlagah se obdela tudi rešitev prometnega 
dostopa do tega območja. Poiskati je potrebno optimalni dostop 
do novega obrata in v strokovnih podlagah obravnavati tudi 
dostop prek obstoječega priključka za podjetje Knauf Insula-
tion. Obstoječa javna pot z oznako JP 902992 namreč meji 
na stanovanjski del naselja Trata in bi njena uporaba dodatno 
obremenila naselje Trata.

Pri pripravi strokovne podlage in v nadaljevanju OPPN se 
upoštevajo tudi določila podrobnih prostorskih izvedbenih pogo-
jev iz Odloka o OPN, ki se nanašajo na celotno enoto ŠK-42/01.

Posebno pozornost je pri pripravi OPPN zaradi velike 
višine načrtovanih objektov potrebno posvetiti vizualni izpo-
stavljenosti objektov, visoke elemente v prostoru (vključno z 
obstoječimi elementi) se združuje, da delujejo z več različnih 
perspektiv kot enotna struktura. Poiskati možnosti, ki optično 
zmanjšujejo višino načrtovanih objektov oziroma obravnavati 
možnost, da se posamezni objekti v sklopu obrata kisikarne 
predvidijo v ležeči in ne pokončni izvedbi.

3. člen
Območje OPPN

Območje obravnave se nanaša na severni del enote ure-
janja prostora z oznako ŠK-42/01 in zajema zemljišča nasled-
njih parcelnih številk: 765, 785, 787/3 in 789/1, vse k.o. Stari 
Dvor. Površina ureditvenega območja znaša približno 1 ha.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza 
stanja prostora, veljavnega OPN Občine Škofja Loka, strokov-
nih podlag, investicijskih namer investitorja, izhodišč Občine 
Škofja Loka ter smernic nosilcev urejanja prostora.

Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, 
ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156. do 
160. Zakona o urejanju prostora.

5. člen
Strokovne podlage

Predhodno se izdelajo strokovne podlage za celotno ob-
močje OPPN (enote urejanja prostora ŠK-42/01):

– geodetski posnetek,
– idejna zasnova prometne in komunalne ureditve ob-

močja,
– idejna zasnova krajinsko arhitekturnih ureditev (zelena 

bariera na robu območja).
Za potrebe priprave OPPN se izdelajo naslednje strokov-

ne podlage:
– idejna zasnova objekta kisikarne z zunanjo ureditvijo,
– urbanistična idejna zasnova s predlogom parcelacije,
– vizualizacija (pogledi iz različnih smeri),
– koncept požarne varnosti na območju kisikarne,
– strokovna ocena vplivov na okolje za kisikarno (oziroma 

okoljsko poročilo, kolikor bo potrebno).
Vzporedno s postopkom priprave OPPN se izdela pro-

gram opremljanja zemljišč za gradnjo.
Če se tekom priprave prostorskega načrta ugotovi, da je 

potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med 
postopkom in jih pridobi pobudnik oziroma investitor.

6. člen
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo OPPN po izdelani strokovni podlagi za 

celotno območje enote urejanja ŠK-42/01:

– izdelava osnutka OPPN v 30 dneh po potrditvi strokov-
ne podlage za enoto ŠK-42/01 s strani občine;

– v 7 dneh po potrditvi osnutka s strani občine le-ta 
pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od 
prejema poziva dajo smernice k osnutku OPPN;

– izdelava dopolnjenega osnutka v 45 dneh po preteku 
roka za pridobitev smernic;

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN, ki traja 30 dni, v roku 45 dni po potrditvi do-
polnjenega osnutka s strani občine in prva obravnava na seji 
občinskega sveta;

– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov 
javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 30 dneh po konča-
ni razgrnitvi in priprava predloga OPPN na podlagi stališč v 
14 dneh po njihovi potrditvi;

– v 7 dneh po potrditvi predloga OPPN s strani občine 
le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh 
predložijo mnenje;

– priprava usklajenega predloga v 14 dneh po preteku 
roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;

– druga obravnava in sprejem usklajenega predloga 
na seji občinskega sveta v roku 45 dni po potrditvi le-tega s 
strani občine;

– objava v Uradnem listu RS po sprejemu na seji občin-
skega sveta.

Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje 
vplivov na okolje (v primeru, da je postopek potrebno izvesti, 
se roki ustrezno podaljšajo), izdelave strokovnih podlag (roki 
se lahko podaljšajo zaradi njihove izdelave) ter predhodne 
javne razgrnitve.

7. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mne-
nja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, 
so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Ljubljana;

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje 
Save;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje – postopek 
CPVO;

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, 
Sektor za železnice;

5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, 
Sektor za civilno letalstvo;

6. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
7. Telekom Slovenije, PE Kranj;
8. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod, 

odpadki);
9. Občina Škofja Loka;
10. Krajevna skupnost Trata;
11. Krajevna skupnost Godešič;
12. Krajevna skupnost Sv. Duh;
13. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postop-

ku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema 

poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa 
mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtova-
nje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. 
Če nosilci mnenja ne predložijo v roku, občina lahko nadaljuje 
s pripravo OPPN.

8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag in pro-

storskega načrta zagotovi pobudnik.
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9. člen
Končne določbe

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni 
strani Občine Škofja Loka.

Št. 3502-0093/2014
Škofja Loka, dne 16. marca 2015

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

TABOR

837. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 
Tabor

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 103/07) ter 15. člena Statuta Občine Tabor 
(Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet Občine 
Tabor na 5. redni seji dne 9. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Tabor

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma 

kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Tabor 
in so prejele najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana sveta lokalne skupnosti, se dodelijo sredstva iz občin-
skega proračuna.

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih 

strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko 
leto in znaša 0,01 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih 
volitvah za člane Občinskega sveta Občine Tabor oziroma na 
stanje 31. 3. tekočega leta.

3. člen
Sredstva prejmejo politične stranke iz občinskega prora-

čuna enkrat letno, v mesecu aprilu.

4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljavnost skle-

pu o načinu financiranja političnih strank v Občini Tabor (Uradni 
list RS, št. 101/99). Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 03201-5/2014
Tabor, dne 9. marca 2015

Župan
Občine Tabor

Anton Grobler l.r.

TOLMIN

838. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin 
v obdobju od 1. aprila 2015 do 30. junija 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13) in 100. člena Statuta Občine 
Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine 
Tolmin na 4. seji dne 17.  3. 2015 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Tolmin  

v obdobju od 1. aprila 2015 do 30. junija 2015

1. SPLOŠNI DOLOČBI

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

Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 
1. aprila 2015 do 30. junija 2015 oziroma do uveljavitve pro-
računa občine za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
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 – UPB4, 101/13; v nadaljnjem 
besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tolmin za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 28/13, 55/13, 24/14; v nadaljnjem 
besedilu: odlok o proračunu).

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se financiranje 

funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih, 
namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2014 
in za iste programe kot v letu 2014.

(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo sredstva 
porabiti do višine realiziranih odhodkov in drugih izdatkov pro-
računa občine v enakem obdobju leta 2014.

(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.

4. člen
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 z odlokom o 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 

začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in 
odlok o proračunu.

6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu leta 2014.

(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi-

dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih 
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 
3. člena tega sklepa.
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5. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2015 do 
30. junija 2015 oziroma do uveljavitve proračuna občine za 
leto 2015.

Št. 410-0026/2014
Tolmin, dne 18. marca 2015

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

ZAGORJE OB SAVI

839. Ugotovitveni sklep, da je mandat člana 
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 
prešel na naslednjega kandidata

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 
in 83/12) je Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela 
naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugo-

tavlja, da je:
– Francu Kukovici zaradi smrti, dne 28. 12. 2014, prene-

hal mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 
skladno z ugotovitvijo Občinskega sveta Občine Zagorje ob 
Savi na 4. redni seji z dne 2. 3. 2015,

– mandat člana Občinskega sveta Občine Zagorje ob 
Savi prešel na naslednjega kandidata pod zap. št. 19 z liste 
Zagorje gre naprej,

– novi član Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi za 
preostanek mandatne dobe Simon Omahne, roj. 17. 11. 1986, 
stalno bivališče Naselje Srečka Kosovela 32, 1410 Zagorje ob 
Savi, ki je 11. 3. 2015 podal pisno izjavo, da sprejema mandat.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 041-3/2014
Zagorje ob Savi, dne 13. marca 2015

Predsednik
Občinske volilne komisije

Sašo Ostrožnik l.r.

ŽELEZNIKI

840. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode za leto 2015

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospo-
darskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 

109/12) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, 
št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 5. redni 
seji dne 26. 3. 2015 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno 
vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske od-
padne vode za leto 2015, ki ga je pripravila Občina Železniki 
– Režijski obrat.

2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih 

javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komu-
nalne in padavinske odpadne vode:

1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,4335 EUR/m3

1.2. Cena omrežnine:

premer vodomera  
DN< / = 20 2,1144 EUR/mesec

20 < DN < 40 6,3431 EUR/mesec

40 < / = DN <50 21,1436 EUR/mesec

50 < / = DN < 65 31,7154 EUR/mesec

65 < / = DN < 80 63,4308 EUR/mesec

80 < / = DN < 100 105,7179 EUR/mesec

100 < / = DN < 150 211,4358 EUR/mesec

150 < / = DN 422,8717 EUR/mesec

2. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske od-
padne vode

2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1097 EUR/m3

2.1.2. Cena omrežnine:

premer vodomera  
DN< / = 20 3,4687 EUR/mesec

20 < DN < 40 10,4062 EUR/mesec

40 < / = DN <50 34,6874 EUR/mesec

50 < / = DN < 65 52,0311 EUR/mesec

65 < / = DN < 80 104,0623 EUR/mesec

80 < / = DN < 100 173,4371 EUR/mesec

100 < / = DN < 150 346,8742 EUR/mesec

150 < / = DN 693,7483 EUR/mesec

2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,1258 EUR/m3

2.1.2. Cena omrežnine:

premer vodomera  
DN< / = 20 1,6695 EUR/mesec

20 < DN < 40 5,0086 EUR/mesec

40 < / = DN <50 16,6954 EUR/mesec

50 < / = DN < 65 25,0431 EUR/mesec

65 < / = DN < 80 50,0863 EUR/mesec

80 < / = DN < 100 83,4771 EUR/mesec

100 < / = DN < 150 166,9542 EUR/mesec

150 < / = DN 333,9083 EUR/mesec
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 

1. 4. 2015 dalje.

Št. 015-3/2015-008
Železniki, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

841. Sklep o spremembi Sklepa o cenah storitev 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Železniki

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 

– ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne 
lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpad-
ki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 36/12) in 16. člena Statuta 
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet 
Občine Železniki na 5. redni seji dne 26. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja  

s komunalnimi odpadki na območju  
Občine Železniki

1. člen
V Sklepu o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpad-

ki na območju Občine Železniki (Uradni list RS, št. 41/13) se 
7. člen spremeni tako, da se glasi:

»Na območju Občine Železniki se za storitve obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, uporabljajo 
naslednje cene:

– v €/mesec ob uporabi opreme volumna 120–1100 litrov,
– v €/kom. za nakup vreč za občasno povečane količine 

odpadkov:

Obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov

Odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov

Volumen opreme in število praznjenj  
na leto Storitev Javna infrastruktura Storitev Javna  

infrastruktura

vreče 800 lit. – 1 ali 2 osebi 0,6567 0,0000 0,5538 0,0000

120 litrov 13x 1,1819 0,0000 0,9968 0,0000

120 litrov 26x 2,3639 0,0000 1,9936 0,0000

240 litrov 13x 2,3639 0,0000 1,9936 0,0000

240 litrov 26x 4,7278 0,0000 3,9872 0,0000

1100 litrov 13x 10,8345 0,0000 9,1374 0,0000

1100 litrov 26x 21,6690 0,0000 18,2748 0,0000

Vreča 50 litrov (1 kom.) 0,4925 0,0000 0,4153 0,0000

Vreča 80 litrov (1 kom.) 0,7880 0,0000 0,6645 0,0000
«

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2015.

Št. 015-3/2015-009
Železniki, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar l.r.

ŽUŽEMBERK

842. Odlok o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Žužemberk

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), Uredbe o vsebini programa opre-
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mljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, št. 34/99, 63/00, 93/00, 115/07 in 17/10) je Občinski svet 
Občine Žužemberk na 5. redni seji dne 12. 3. 2015 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 

Žužemberk

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb-
nih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) in podlage 
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Žu-
žemberk, ki so določene v programu opremljanja. Program 
opremljanja je na vpogled na sedežu Občine Žužemberk.

(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za 
odmero komunalnega prispevka:

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre-
me,

– izračunane skupne in obračunske stroške po posamez-
nih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,

– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele 
in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih 
vrstah opreme in obračunskih območjih,

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, 
kot so: razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne 
površine, faktor dejavnosti objekta,

– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov,
– način plačila komunalnega prispevka.

2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni 
in obstoječi objekti na območju Občine Žužemberk, ki:

– se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, ka-
nalizacijskim omrežjem, omrežjem cest in/ali objekti zbiranja 
komunalnih odpadkov,

– se jim povečuje neto tlorisna površina,
– se jim spreminja namembnost.

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3. člen
(opredelitev pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V viši-
ni komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja 
komunalne opreme. Šteje se, da so s plačilom komunalnega 
prispevka poravnani vsi stroški priključevanja na komunalno 
opremo.

c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je inve-
stitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na 
komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.

d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skup-
nih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili do-
ločljive zavezance.

f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela 
ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt 
že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni 
prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena 
parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota 
neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto 
tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto 
tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvi-
dene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.

h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več 
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt, 
oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načr-
tom namenjena za graditev objektov.

i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe 
z zemljiščem na ravnino.

4. člen
(pomen pojmov in kratic)

V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij znesek komunalnega prispevka, ki pripada posa-

mezni vrsti komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju

Aparcela površina parcele
Atlorisna neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlo-

risnih površin objekta in se izračuna po standardu 
SIST ISO 9836

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost faktor dejavnosti
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komu-
nalne opreme

Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne 
površine objekta na obračunskem območju za po-
samezno vrsto komunalne opreme

i posamezna vrsta komunalne opreme
j posamezno obračunsko območje

5. člen
(obračunsko območje)

(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opre-
mo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.

Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta obračunskega ob-
močja;

Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta obračunskega 
območja;

Karta 3 – Ceste – Pregledna karta obračunskega obmo-
čja;

Karta 4 – Objekti ravnanja z odpadki – Pregledna karta 
obračunskega območja;

(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na 
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremlja-
nja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni 
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na 
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.

(3) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, 
da objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja 
na posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni 
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko 
opremljenost objekta s komunalno opremo.
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6. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem nasled-
njih meril:

– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.

7. člen
(površina parcele)

(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina 
parcele. Ta se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno 
dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih aktov 
Občine Žužemberk.

(2) Na območjih, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi 
akti se parcela za odmero komunalnega prispevka določi sklad-
no z grafičnim delom prostorskega akta.

(3) V primerih, ko parcele objekta ni možno določiti (več 
objektov na eni parceli, objekt ne potrebuje gradbenega dovo-
ljenja, objekt ni na stavbnem zemljišču, starejši objekt pridobiva 
novo vrsto komunalne opreme ipd.), se parcela za odmero 
komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se 
pomnoži s faktorjem 1,5.

8. člen
(neto tlorisna površina objekta)

(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. 
Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.

(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz 
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziro-
ma razpoložljive dokumentacije.

(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

9. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne  

površine objekta)
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlo-

risne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja 
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

10. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen z 

vodovodnim in/ali kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno 
razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda so-
glasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop 
svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega vodovodnega 
in/ali kanalizacijskega omrežja, objekt ni opremljen z vodovo-
dnim in/ali kanalizacijskim omrežjem.

(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se 
lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s cestnim 
omrežjem. Če mora investitor za pridobitev gradbenega do-
voljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, se 
šteje, da objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.

(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki 
jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali 
cestnem omrežju na zahtevo upravljavca z namenom omogo-

čitve priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje 
se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.

(4) Z objekti za ravnanje s komunalnimi odpadki so opre-
mljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.

11. člen
(faktor dejavnosti)

(1) Namembnost objekta se upošteva tako, da se za 
posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja 
dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu 
s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst 
objektov in določitev objektov državnega pomena.

(2) Faktor dejavnosti (Kdejavnosti) se skladno s Pravilnikom 
o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso 
komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po na-
slednjih kriterijih:

Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na 
vrsto objekta

Vrsta objekta Kdejavnosti Oznaka  
v klasifikaciji 

objektov CC-SI
Enostanovanjske stavbe 111
– enostanovanjske stavbe 1,00 11100
Večstanovanjske stavbe 112
– dvostanovanjske stavbe 1,00 11210
– tri- in večstanovanjske stavbe 1,20 11221
– stanovanjske stavbe z 
oskrbovanimi stanovanji 1,00 11222
Stanovanjske stavbe za posebne 
namene 113
– stanovanjske stavbe za posebne 
namene 1,00 11300
Gostinske stavbe 121
– hotelske in podobne gostinske 
stavbe 1,00 12111
– gostilne, restavracije in točilnice 1,00 12112
– druge gostinske stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 1,00 12120
Upravne in pisarniške stavbe 122
– stavbe javne uprave 1,00 12201
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,00 12202
– druge upravne in pisarniške 
stavbe 1,00 12203
Trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti 123
– trgovske stavbe 1,00 12301
– sejemske dvorane, razstavišča 1,00 12302
– bencinski servisi 1,00 12303
– stavbe za druge storitvene 
dejavnosti 1,00 12304
Stavbe za promet in stavbe za 
izvajanje elektronskih komunikacij 124
– postaje, terminali, stavbe za 
izvajanje elektronskih komunikacij 
ter z njimi povezane stavbe 1,00 12410
– garažne stavbe 0,70 12420
Industrijske stavbe in skladišča 125
– industrijske stavbe 1,00 12510
– rezervoarji, silosi in skladišča 1,00 12520
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Stavbe splošnega družbenega 
pomena 126
– stavbe za kulturo in razvedrilo 0,80 12610
– muzeji in knjižnice 0,80 12620
– stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo 0,80 12630
– stavbe za zdravstvo 0,80 12640
– športne dvorane 0,80 12650
Druge nestanovanjske stavbe 127
– stavbe za rastlinsko pridelavo 0,70 12711
– stavbe za rejo živali 0,70 12712
– stavbe za spravilo pridelka 0,70 12713
– druge nestanovanjske kmetijske 
stavbe 0,70 12714
– stavbe za opravljanje verskih 
obredov 0,70 12721
– pokopališke stavbe in 
spremljajoči objekti 0,70 12722
– kulturni spomeniki 0,70 12730
– druge nestanovanjske stavbe, ki 
niso uvrščene drugje 0,70 12740

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od 
v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.

12. člen
(skupni in obračunski stroški)

Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) 
obstoječe in nove komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov 
obstoječe in nove komunalne opreme
Vrsta komunalne 
opreme

Obračunsko 
območje

Ss  
(v €)

Os  
(v €)

1. Vodovod VOD 11.077.528 6.483.091
2. Kanalizacija KAN 6.696.865 1.928.345
3. Ceste CES 24.501.129 12.052.837
4. Objekti za ravnanje 
z odpadki ODP 189.092 189.092

13. člen
(časovni načrt)

Predvidena komunalna oprema, ki je že vključena v ob-
računsko območje za kanalizacijo, ima naslednji časovni načrt:

Kanalizacija Trške Njive:
– pridobitev stvarnih pravic: pridobljene
– projektna dokumentacija: izdelana
– gradnja komunalne opreme: v teku
– uporabno dovoljenje: do konca l. 2015

14. člen
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne 

površine objekta)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine 

objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri 
čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno ko-
munalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega 
odloka in grafične priloge programa opremljanja.

Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto 
komunalne opreme
Vrsta komunalne 
opreme

Obračunsko 
območje

Cpij  
(v €/m2)

Ctij  
(v €/m2)

1. Vodovod VOD 2,125 8,162
2. Kanalizacija KAN 2,747 7,642
3. Ceste CES 3,149 12,793
4. Objekti za ravnanje 
z odpadki ODP 0,049 0,201

16. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremlja-
nja m2 neto tlorisne površine objektov (Ctij) s posamezno vrsto 
komunalne opreme na posameznem obračunskem območju 
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podla-
gi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne 
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je 
omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za 
vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izra-
čuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja 
formula za izračun:

KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt

18. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)

(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota 
vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne 
opreme na naslednji način:

KP = Σ KPij

(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga 
odmeri zavezancu.

19. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste 

obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej 
odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega 
objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun 
komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim 
stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt ob-
računa komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda 
odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan.

Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način

KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu-
nalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.

(3) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli 
objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz na-
slova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo 
objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka 
upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz na-
slova komunalnega prispevka je na strani investitorja.

(4) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej od-
stranjenega obstoječega objekta, se poleg določb predhodne-
ga odstavka tega člena upoštevajo tudi že plačane obveznosti 
iz naslova plačila komunalnega prispevka v delu obračuna 
neto tlorisne površine objekta. Breme dokazovanja že plača-
nih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani 
investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za 
odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v 
nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen 
dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta 
predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.

(5) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno 
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvede-
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na oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa 
opremljanja, ki je bil sprejet posebej samo za to komunalno 
opremo in samo za to območje, in na njem temelječega odloka, 
ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parame-
tra, potrebne za odmero.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

20. člen
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z 
odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač-
ne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti 
zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. 
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opre-
mljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke 
uporabi tudi uradne evidence.

(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka zač-
ne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote 
prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za 
odmero komunalnega prispevka.

21. člen
(izdaja odločbe o odmeri)

(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne 
vloge, razen v primerih, o katerih na podlagi 25. člena tega 
odloka odloča občinski svet. V tem primeru je rok za izdajo 
odločbe 7 dni po seji občinskega sveta. O izdani odločbi občina 
obvesti tudi upravno enoto.

(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o 
pritožbi je 30 dni.

22. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec 

pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno 
opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na 
komunalno opremo.

(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor 
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno 
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se 
natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih 
strank. S pogodbo se določi predvsem rok zgraditve in priklju-
čitve objekta na komunalno opremo.

23. člen
(plačilo komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora 
plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni 
po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zave-
zancem sklenjena pogodba o medsebojnih razmerjih, v kateri 
je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede 
plačila navedejo na odločbi.

(2) Komunalni prispevek se lastnikom obstoječih objektov, 
ki na novo pridobivajo kakšno vrsto komunalne opreme lahko 
odmeri kot obročno plačilo, vendar mora zavezanec za plačilo 
še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino 
pisno prošnjo. V tem primeru se lahko komunalni prispevek 
plača na največ šest mesečnih obrokov. Izjemoma lahko način 
plačila tudi odstopa od navedenega, kolikor župan izda ustre-
zen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene z zavezancem 
pogodbo o medsebojnih razmerjih.

(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pri-
stojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo 

gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano 
oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunal-
nega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega 
komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 
30 dni od pravnomočnosti odločbe o vračilu. Zavezanec mora 
k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni 
vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbe-
no dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje 
prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ 
občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.

24. člen
(stroški priključevanja)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka porav-
nani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, 
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 
Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega 
prispevka in v celoti bremenijo investitorja.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

25. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo nepro-
fitnih stanovanj in posameznih vrst stavb za izobraževanje 
(oznaka 1263 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno delo (CC-SI: 
1263) in zdravstvo (oznaka 1264) po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

(3) Komunalnega prispevka so oproščeni zavezanci za 
plačilo v primeru stavb za nastanitev gasilcev (del oznake 
12740 v CC-SI).

(4) Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ko je 
zavezanec za plačilo Občina Žužemberk. Če je Občina Žu-
žemberk solastnica obstoječe zgradbe ali soinvestitorka nove 
zgradbe, se komunalni prispevek ne plača v enakem deležu, 
kot je delež občine v skupni površini objekta.

(5) Komunalnega prispevka so oproščena društva s se-
dežem v Občini Žužemberk, če gre za objekt, ki ga potrebujejo 
za svojo dejavnost.

(6) Komunalni prispevek se ne plača v primeru objektov, ki 
so v splošnem javnem interesu, kadar so bili oziroma bodo zgra-
jeni s humanitarnimi sredstvi in/ali prostovoljnim delom ali v okvi-
ru s strani Občine Žužemberk podprte akcije pomoči potrebnim.

(7) Investitor, ki je v roku zadnjih 5 let od dneva vloge za 
odmero komunalnega prispevka vlagal lastna sredstva v izgra-
dnjo komunalne opreme na območju Občine Žužemberk, lahko 
ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila uveljavlja znižanje 
komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se 
vložek nanaša do višine svojega revaloriziranega vložka. Kot 
dokazilo o lastnem vlaganju v posamezno komunalno opremo 
velja tudi dokazilo o plačanem krajevnem samoprispevku, če 
so bila zbrana sredstva namenjena izgradnji komunalne opre-
me. Dokazila so prenosljiva samo iz staršev na otroka oziroma 
partnerja in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.

(8) Komunalni prispevek se za 30 % zmanjša zavezancu 
za plačilo komunalnega prispevka, ki ima status mlade družine. 
Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri 
nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost 
otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 
30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, 
ko se vloži zahtevek.

(9) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v 
celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst ne-stanovanjskih 
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V 
tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini 
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero  

komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred 

veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih 
predpisih samo, kolikor bi bil tak izračun za stranko ugodnejši. 
V nasprotnem primeru se uporabijo določila tega odloka.

27. člen
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja)

(1) Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo še naprej v veljavi:
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru« 
(Uradni list RS, št. 73/10),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja »Stanovanjska cona Klek – 1. etapa« 
(Uradni list RS, št. 53/11),

– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 
območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – 
II faza, 1. etapa« (Uradni list RS, št. 100/11).

(2) Na obračunskih območjih, ki jih obravnavajo v prvem 
odstavku tega člena navedeni programi opremljanja in na njih 
temelječi odloki, se komunalni prispevek še naprej odmerja po 
teh odlokih, pri čemer se komunalni prispevek odmerja samo 
za tisto vrsto komunalne opreme, ki jo posamezni program 
opremljanja obravnava, za ostalo komunalno opremo pa se 
odmera izvrši po tem odloku.

(3) Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pro-
gramu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispev-
ka za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 98/09).

28. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 354-20/2015-1
Žužemberk, dne 12. marca 2015

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

843. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 
2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Sta-
tuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 4. redni seji dne 
26. 3. 2015 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica  

na Krki v obdobju april–junij 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju 

od 1. aprila do 30. junija 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu 
občine v obdobju april–junij 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 
– UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 (Uradni 
list RS, št. 105/12, 38/14 in 65/14; 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 Proračun 
april–junij 

2015

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74) 536.078

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 420.892

70 DAVČNI PRIHODKI 342.537

700 Davki na dohodek in dobiček 321.997

703 Davki na premoženje 5.980

704 Domači davki na blago in storitve 14.460

706 Drugi davki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 78.356

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 5.356

711 Takse in pristojbine 600

712 Globe in druge denarne kazni 1.250

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 71.150

73 PREJETE DONACIJE 300

730 Prejete donacije iz domačih virov 300

74 TRANSFERNI PRIHODKI 114.886

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 43.910

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 70.976

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 513.764

40 TEKOČI ODHODKI 199.442

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 30.707

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 4.543
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402 Izdatki za blago in storitve 161.479

403 Plačila domačih obresti 2.712

41 TEKOČI TRANSFERI 213.151

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 156.833

412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 4.954

413 Drugi tekoči domači transferi 51.364

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 99.971

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 99.971

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.200

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 1.200

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 22.314

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

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)

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 18.694

55 ODPLAČILA DOLGA 18.694

550 Odplačila domačega dolga 18.694

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 3.620

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –18.694

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –22.314

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 15.000

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 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

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

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog 
in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen 
v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 
43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (pre-
nos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) 
ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove 
proračunske postavke.

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.

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno 
zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega 
sprejetega proračuna.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 
2015 dalje.

Št. 410-16/2014-45
Kostanjevica na Krki, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.
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ROGAŠOVCI

844. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 
2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 
100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. 
US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 
– popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci 
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 
69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. seji dne 
26. 3. 2015 sprejel

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2015 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

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

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

 v evrih

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2015

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 3.793.407,96

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.193.623,32

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 1.935.321,15

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 1.824.128,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 25.193,15

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 86.000,00

706 DRUGI DAVKI 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 258.302,17

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 35.487,17

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 500,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 1.050,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 7.200,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 214.065,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 67.925,85

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 46.727,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 21.198,85

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 10.000,00

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 10.000,00

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.521.858,79

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 797.970,46

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 723.888,33

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) 3.861.177,27

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 911.381,00

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 242.980,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 41.880,00

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 605.608,04

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.500,00

409 REZERVE 19.412,96

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.100.951,43

410 SUBVENCIJE 30.000,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 719.450,00
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412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 108.451,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 243.050,43

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.609.157,72

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.609.157,72

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 239.687,12

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 116.657,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 123.030,12

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –67.769,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0,00

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

440 DANA POSOJILA 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0,00

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 80.000,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 80.000,00

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 110.000,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 110.000,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –97.769,31

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII. – VIII.) –30.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 67.769,31

STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 97.769,31

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 oglasni deski Občine Rogašovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (do-
nacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki 
od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od 
okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževa-
nje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali 
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine 
iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

– transferni prihodki iz državnega proračuna iz naslova 
sofinanciranja projektov,

– prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investi-
cije v zagotavljanje protipožarne varnosti,

– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za 
izgradnjo nove komunalne infrastrukture,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporab-
lja za vzdrževanje gozdnih cest,

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja pro-
računske porabe odloča župan na predlog neposrednega 
uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med letom in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanci-

ranje različnih prireditev do višine 1.000,00 evrov po vlogi 
znotraj možnosti, ki mu jih dovoljuje proračunska postavka 
za ta namen oziroma splošna proračunska rezervacija.
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7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za pro-

jekte, 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 proračunu.

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

1. v letu 2016 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic po-

rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za opera-
tivno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje 
obveznosti 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 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz ve-
ljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim 
proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in 
veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v 
delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti 
odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v 
veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti 
projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih progra-
mov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračun-
skih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za priho-
dnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih 
programov za posamezno leto.

9. člen
(proračunski skladi)

Občina Rogašovci ima na osnovi določil Zakona o 
javnih financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska 
rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
5.000,00 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 

za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
20.000,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. čle-
na ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 
400,00 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko 
zadolži do višine 80.000,00 evrov.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih 
agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 
2015 ne bo izdajala poroštev.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne ose-
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladu-
joč vpliv, se v letu 2015 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne ose-
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladu-
joč vpliv, v letu 2015 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Rogašovci v 
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 410-11/2014-10
Rogašovci, dne 26. marca 2015

Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
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VLADA
845. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 

o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila, ekološko kmetovanje in plačila 
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi 
omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 
kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko 

kmetovanje in plačila območjem z naravnimi  
ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa 

razvoja podeželja Republike Slovenije  
za obdobje 2014–2020

1. člen
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plači-

la, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali 
drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 13/15) se v drugem odstavku 9. člena besedilo »zahtevo Po-
kritost tal čez zimo v vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit 
z negovano ledino« nadomesti z besedilom »zahtevi Uporaba 
metode konfuzije in dezorientacije in Pokritost tal čez zimo v 
vinogradih, kjer medvrstni prostor ni pokrit z negovano ledino«.

2. člen
V prvem odstavku 16. člena se v 3. točki beseda »Ličen-

ca« nadomesti z besedilom »Ličenca pri Poljčanah«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. evidenca ekološko pomembnih območij posebnih tra-

viščnih habitatov, ki vključuje ekološko pomembna območja 
posebnih traviščnih habitatov, ki niso območja iz prejšnje točke 
– HAB2 (v nadaljnjem besedilu: evidenca HAB2);«.

6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. evidenca ekološko pomembnih območij traviščnih 

habitatov metuljev, ki vključuje ekološko pomembna območja 
traviščnih habitatov metuljev, ki niso območja iz prejšnje točke 
– MET2 (v nadaljnjem besedilu: evidenca MET2);«.

8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. evidenca območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih 

travnikov, ki vključuje območja pojavljanja ptic vlažnih eksten-
zivnih travnikov, ki niso območja iz prejšnje točke – VTR2 (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca VTR2);«.

10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. evidenca ekološko pomembnih območij steljnikov, 

ki vključuje ekološko pomembna območja steljnikov, ki niso 
območja iz prejšnje točke – STE2 (v nadaljnjem besedilu: 
evidenca STE2);«.

3. člen
V sedmem odstavku 19. člena se črta beseda »iz«, za 

besedo »oddaji« pa se dodata vejica in beseda »prejemu«.

4. člen
Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija 

ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
shranjena izjava izvajalca, kadar se strojna storitev opravlja kot 
sosedska pomoč v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje 
dela in zaposlovanja na črno (v nadaljnjem besedilu: izjava 
izvajalca).«.

V osmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG 
ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
izjave izvajalca.«.

5. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »herbicidov« 

doda besedilo »v tekočem letu«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija 

ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
shranjena izjava izvajalca, hraniti pa je treba tudi račune o 
nakupu zastirke in fitofarmacevtskih sredstev ali druge dokaze 
o uporabi zastirke, pridelane na KMG.«.

V osmem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6.  pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 

pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca;«.

6. člen
V prvem odstavku 30. člena se prvi stavek spremeni tako, 

da se glasi:
»Izbirna zahteva POZ_KONZ pomeni minimalno obde-

lavo tal za glavni posevek z vlečenimi pasivnimi stroji za kon-
zervacijsko obdelavo tal oziroma gnanimi (aktivnimi) stroji za 
konzervacijsko obdelavo tal, pri čemer oranje ni dovoljeno.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija 

ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
shranjena izjava izvajalca.«.

V sedmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG 
ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
izjave izvajalca.«.

7. člen
Tretji odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija 

ali shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
shranjena izjava izvajalca.«.

V sedmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG 
ali pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali 
izjave izvajalca.«.

8. člen
Za tretjim odstavkom 38. člena se dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Z upravnim pregledom se ustreznost kmetijske rastli-

ne preveri prek zbirne vloge.
(5) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi 

odstavek.

9. člen
Za četrtim odstavkom 39. člena se dodata nova peti in 

šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Z upravnim pregledom se ustreznost kmetijske rastli-

ne preveri prek zbirne vloge.
(6) Za upravni pregled se uporabijo:
– RKG;
– zbirna vloga;
– podatki o GERK.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi 

odstavek.

10. člen
V petem odstavku 41. člena se za besedilom »drugega 

odstavka tega člena« dodata vejica in besedilo »in sicer v ena-
kem ali manjšem obsegu kot obvezni zahtevi«.
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11. člen
V tretjem odstavku 42. člena se v prvi alineji za besedo 

»GERK« dodata vejica in besedilo »pri čemer ena feromonska 
vaba oziroma lepljiva plošča lahko pokrije več GERK«.

12. člen
V prvem odstavku 43. člena se črta beseda »samo«.

13. člen
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca, hraniti pa je treba tudi račune o nakupu 
fitofarmacevtskih sredstev.«.

V sedmem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 
pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca;«.

14. člen
Četrti odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca.«.

V sedmem odstavku se peta alineja spremeni tako, da se 
glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 
pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca.«.

15. člen
V četrtem odstavku 48. člena se za besedilom »drugega 

odstavka tega člena« dodata vejica in besedilo »in sicer v ena-
kem ali manjšem obsegu kot obvezni zahtevi«.

16. člen
V tretjem odstavku 49. člena se v prvi alineji za besedo 

»GERK« dodata vejica in besedilo »pri čemer ena feromonska 
vaba oziroma lepljiva plošča lahko pokrije več GERK«.

17. člen
V prvem odstavku 50. člena se črta beseda »samo«.

18. člen
Četrti odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca, hraniti pa je treba tudi račune o nakupu 
fitofarmacevtskih sredstev.«.

V sedmem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG pre-
gled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca;«.

19. člen
Četrti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca.«.

V sedmem odstavku se četrta alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 
pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca.«.

20. člen
Četrti odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca.«.

V sedmem odstavku se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 

pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca.«.

21. člen
V tretjem odstavku 57. člena se v četrti alineji črta beseda 

»glav«.

22. člen
Šesti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca.«.

V desetem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 
pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca;«.

23. člen
Šesti odstavek 65. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na KMG mora biti prisotna ustrezna mehanizacija ali 

shranjen račun izvajalca za opravljeno strojno storitev ali shra-
njena izjava izvajalca.«.

V desetem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da 
se glasi:

»– pregled prisotnosti ustrezne mehanizacije na KMG ali 
pregled računa izvajalca za opravljeno strojno storitev ali izjave 
izvajalca;«.

24. člen
V desetem odstavku 87. člena se črta drugi stavek.
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki 

se glasi:
»(11) Prezimni posevek, za katerega se pridobi plačilo za 

obvezno zahtevo VOD_ZEL za tekoče leto, se v naslednjem 
letu lahko vključi v obvezno zahtevo POZ_KOL iz 23. člena te 
uredbe, vendar do plačila za to zahtevo v tem letu ni upravičen.«.

Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.

25. člen
V drugem odstavku 102. člena se v prvi alineji beseda 

»površin« nadomesti z besedo »površinah«.

26. člen
V šestem odstavku 103. člena se v prvi alineji beseda 

»površin« nadomesti z besedo »površinah«.

27. člen
V drugem odstavku 108. člena se v prvi alineji črta beseda 

»odrasle«, v drugi alineji pa se črta beseda »odraslih«.
V desetem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja 

alineja, ki se glasi:
»– pregled evidenc o delovnih opravilih;«.

28. člen
V drugem odstavku 111. člena se v prvi alineji besedilo 

»vendar na celem GERK« nadomesti z besedilom »lahko na 
delu GERK«.

V tretjem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, 
da se glasi:

»Na KMG je, razen za trajne nasade, ki so bili vzpostavljeni 
pred letom vlaganja zahtevka, treba hraniti:«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Na podlagi podatkov iz RKG se v skladu s predpisom, 
ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, povr-
šina avtohtonih in tradicionalnih sort v trajnem nasadu izračuna 
po naslednji formuli:

površina avtohtonih in tradicionalnih sort = (površina GERK 
x število sadik avtohtonih in tradicionalnih sort) / število vseh 
sadik v trajnem nasadu.«.

Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo šesti do deseti 
odstavek.
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29. člen
V 125. členu se v drugi alineji besedilo »25. septembra« 

nadomesti z besedilom »20. decembra«.

30. člen
V tretjem odstavku 127. člena se besedilo »25. oktobra« 

nadomesti z besedilom »25. novembra«.
V sedmem odstavku se besedilo »1. oktobra tekočega leta« 

nadomesti z besedilom »1. februarja naslednjega leta«.
V enajstem odstavku se besedilo »25. oktobra« nadomesti 

z besedilom »25. novembra«.
V šestnajstem odstavku se besedilo »15. oktobra« nadome-

sti z besedilom »30. oktobra«.

31. člen
Za osmim odstavkom 128. člena se dodajo novi deveti, 

deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Za površine, na katerih so trajne kulture, razen trajnega 

travinja, se lahko uveljavljajo plačila za preusmeritev v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka tega člena 
največ tri leta oziroma največ dve leti za ostale kulture, razen na 
območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja.

(10) Ne glede na prejšnji odstavek upravičenci, ki so prido-
bili plačilo za izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja iz 
drugega odstavka tega člena, ne pridobijo plačil za preusmeritev 
v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka 
tega člena, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja 
degradirana območja.

(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena se za površine, 
na katerih je bila ugotovljena kršitev pravil za ekološko kmetovanje 
in so označene s statusom »K« v skladu s predpisi, ki urejajo eko-
loško kmetovanje, ne pridobijo plačila za preusmeritev v prakse in 
metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka tega člena.

(12) Ne glede na deveti odstavek tega člena KMG, ki so v 
celoti kadar koli izgubila certifikat o ekološki pridelavi in predelavi 
kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi kršitve predpisov, ki ure-
jajo ekološko kmetovanje, ne pridobijo plačila za preusmeritev 
v prakse in metode ekološkega kmetovanja iz prvega odstavka 
tega člena.«.

32. člen
V četrtem odstavku 151. člena se besedilo »1. oktobra« 

nadomesti z besedilom »30. oktobra«.

33. člen
V drugem odstavku 158. člena se za besedo »agencija« 

doda besedilo »za leto 2015«.

34. člen
V prilogi 3 se v 1. točki v prvi preglednici (HAB1) beseda »LI-

ČENCA« nadomesti z besedilom »LIČENCA PRI POLJČANAH«, 
za drugo preglednico (HAB2) pa se doda nova karta 1, ki je kot 
priloga 1 sestavni del te uredbe.

V 2. točki se v prvi preglednici (MET1) beseda »DRAVINJA« 
nadomesti z besedilom »DRAVINJA S PRITOKI«.

V 2. točki se za drugo preglednico (MET2) doda nova karta 
2, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.

V 3. točki se za drugo preglednico (VTR2) doda nova karta 
3, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.

V 4. točki se za drugo preglednico (STE2) doda nova karta 
4, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe.

35. člen
V prilogi 4 se v 2. točki za preglednico (NUV-O) doda nova 

karta 1, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.

36. člen
V prilogi 5 se v naslovu za besedo »nivo« doda besedilo 

»(VVO-I)«.
Za preglednico se doda nova karta 1, ki je kot priloga 6 

sestavni del te uredbe.

37. člen
V prilogi 7 se za seznamom območij grbinastih travnikov 

doda nova karta 1, ki je kot priloga 7 sestavni del te uredbe.

38. člen
V prilogi 8 se v 1. točki za preglednico (MV1) doda nova 

karta 1, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe.
V 2. točki se preglednica (MV2) nadomesti z novo pregle-

dnico, ki je kot priloga 9 sestavni del te uredbe.
V 2. točki se za preglednico (MV2) doda nova karta 2, ki je 

kot priloga 10 sestavni del te uredbe.

39. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 

11 sestavni del te uredbe.

40. člen
V prilogi 11 se besedilo »– Hribovska in gorska območja« 

nadomesti z besedilom »– Gorska območja«.

41. člen
V prilogi 12 se v točki 1.1 in točki 2.1 besedilo »obraz-

ca prijave površin kmetijskih rastlin in zahtevkov na površino« 
nadomesti z besedilom »geoprostorskega obrazca za vloge in 
zahtevke na površino«.

42. člen
V prilogi 14 se preglednica 1 nadomesti z novo preglednico 

1, ki je kot priloga 12 sestavni del te uredbe.
V preglednici 2 se pri zahtevi POZ_NMIN za kršitev »Na 

KMG ni prisotnih dokazil, da je bil pri POZ_NMIN izveden hitri 
talni test na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh za kmetijske 
rastline glavnega posevka.« kategorija kršitve »VI« nadomesti s 
kategorijo kršitve »VIII«.

Pri zahtevi HML_NMIN se za kršitev »Na KMG ni priso-
tnih dokazil, da je bil pri HML_NMIN izveden hitri talni test na 
vsebnost mineraliziranega dušika v tleh.« kategorija kršitve »VI« 
nadomesti s kategorijo kršitve »VIII«.

Pri zahtevi HML_NMIN se za kršitev »Pri HML_NMIN šte-
vilo analiz glede na velikost površine ni ustrezno.« kategorija 
kršitve »III« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.

Pri zahtevi SAD_VABE se za kršitev »Pri SAD_VABE fe-
romonske vabe oziroma lepljive plošče niso bile uporabljene v 
skladu z navodili strokovnih institucij s področja varstva rastlin iz 
priloge 6 uredbe.« kategorija kršitve »I« nadomesti s kategorijo 
kršitve »IV«.

Pri zahtevi SAD_VABE se za kršitev »Pri SAD_VABE na 
KMG do 15. februarja naslednjega leta ni prisotnih že uporablje-
nih feromonskih vab oziroma lepljivih plošč.« kategorija kršitve 
»II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.

Pri zahtevi VIN_VABE se za kršitev »Pri VIN_VABE fe-
romonske vabe oziroma lepljive plošče niso bile uporabljene v 
skladu z navodili strokovnih institucij s področja varstva rastlin iz 
priloge 6 uredbe.« kategorija kršitve »I« nadomesti s kategorijo 
kršitve »IV«.

Pri zahtevi VIN_VABE se za kršitev »Pri VIN_VABE na 
KMG do 15. februarja naslednjega leta ni prisotnih že uporablje-
nih feromonskih vab oziroma lepljivih plošč.« kategorija kršitve 
»II« nadomesti s kategorijo kršitve »IV«.

Pri operaciji GEN_SOR se kršitev »Pri GEN_SOR sorta 
ni ustrezna.« nadomesti s kršitvijo »Pri GEN_SOR kmetijska 
rastlina ni ustrezna.«.

Pri zahtevi EK_NPRE se pri opisu kršitve besedilo 
»25. septembra« nadomesti z besedilom »20. decembra«.

43. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00715-13/2015
Ljubljana, dne 26. marca 2015
EVA 2015-2330-0085

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga 9: 
 
»2. Območja pojavljanja medveda in volka - izvajanje zahteve KRA_VARPP: Varovanje črede s pastirskimi 
psi v okviru operacije Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri (MV2) 
 

OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

001 AJDOVŠČINA 2381 LOKAVEC DEL 
  2391 VIPAVSKI KRIŽ DEL 
  2379 BUDANJE DEL 
  2380 ŠTURJE DEL 
  2383 VRTOVIN DEL 
  2384 ČRNIČE DEL 
  2385 GOJAČE DEL 
  2388 KAMNJE DEL 
  2370 DOL-OTLICA CELA 
  2371 KOVK CELA 
  2372 KRIŽNA GORA CELA 
  2373 COL CELA 
  2374 VODICE CELA 
  2375 PODKRAJ CELA 
  2376 VIŠNJE CELA 
  2382 STOMAŽ CELA 
  2389 SKRILJE CELA 

150 BLOKE 1667 HITENO CELA 
  1668 ZALES CELA 
  1671 GRADIŠKO CELA 
  1672 RAVNIK CELA 
  1673 VELIKE BLOKE CELA 
  1674 RADLEK CELA 
  1682 STUDENO CELA 
  1683 NOVA VAS CELA 
  1684 VOLČJE CELA 
  1685 KRAJIČ CELA 
  1686 STRMCA CELA 
  1687 VELIKI VRH CELA 
  1688 RUNARSKO CELA 
  1689 BENETE CELA 
  1690 STUDENEC CELA 
  1691 HUDI VRH CELA 
  1692 METULJE CELA 
  1693 TOPOL CELA 
  1694 RAVNE PRI TOPOLU CELA 

005 BOROVNICA 2005 BREG DEL 
  2006 ZABOČEVO DEL 

008 BREZOVICA 1703 JEZERO DEL 
  1705 PRESERJE DEL 
  1704 KAMNIK DEL 
  1652 RAKITNA CELA 

009 BREŽICE 1301 KRŠKA VAS DEL 
  1306 ČATEŽ DEL 
  1307 CERINA DEL 
  1308 VELIKA DOLINA DEL 
  1302 CERKLJE CELA 
  1303 BUŠEČA VAS CELA 
  1304 STOJANSKI VRH CELA 
  1305 GLOBOČICE CELA 
  1309 KORITNO CELA 
  1310 NOVA VAS CELA 

013 CERKNICA 1632 OTOK I CELA 
  1633 GORENJE JEZERO CELA 
  1653 OSREDEK CELA 
  1654 ŽILCE CELA 
  1655 KRANJČE CELA 
  1656 OTAVE CELA 
  1657 KOŽLJEK CELA 
  1658 BEZULJAK CELA 
  1659 RAKEK CELA 
  1660 UNEC CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  1661 BEGUNJE PRI CERKNICI CELA 
  1662 SELŠČEK CELA 
  1663 CAJNARJE CELA 
  1664 ŠTRUKLJEVA VAS CELA 
  1665 JERŠIČE CELA 
  1666 RAVNE PRI ŽILCAH CELA 
  1669 KREMENCA CELA 
  1670 ULAKA CELA 
  1675 GRAHOVO CELA 
  1676 CERKNICA CELA 
  1677 DOLENJA VAS CELA 
  1678 OTOK II CELA 
  1679 LIPSENJ CELA 
  1680 ŽEROVNICA CELA 
  1681 BLOČICE CELA 
  2700 RAKOV ŠKOCJAN CELA 
  2710 GLAŽUTA CELA 

014 CERKNO 2344 CERKNO CELA 
  2345 ZAKRIŽ CELA 
  2346 OREHEK CELA 
  2347 POLICE CELA 
  2348 REKA - RAVNE CELA 
  2349 ŠEBRELJE CELA 
  2350 OTALEŽ CELA 

017 ČRNOMELJ 1534 PETROVA VAS CELA 
  1535 ČRNOMELJ CELA 
  1536 TALČJI VRH CELA 
  1537 BUKOVA GORA CELA 
  1538 DOLENJA PODGORA CELA 
  1539 MAVRLEN CELA 
  1540 DOBLIČE CELA 
  1541 LOKA CELA 
  1542 ZASTAVA CELA 
  1544 GRIBLJE CELA 
  1545 BEDENJ CELA 
  1546 TRIBUČE CELA 
  1547 BUTORAJ CELA 
  1548 GOLEK CELA 
  1549 TANČA GORA CELA 
  1550 DRAGATUŠ CELA 
  1551 BELČJI VRH CELA 
  1552 ADLEŠIČI CELA 
  1553 BOJANCI CELA 
  1554 HRAST PRI VINICI CELA 
  1555 NOVA LIPA CELA 
  1556 STARA LIPA CELA 
  1557 STARI TRG OB KOLPI CELA 
  1558 SODEVCI CELA 
  1559 RADENCI CELA 
  1560 SINJI VRH CELA 
  1561 DAMELJ CELA 
  1562 UČAKOVCI CELA 
  1563 VINICA CELA 
  1564 PRELOKA CELA 
  1565 MARINDOL CELA 
  1566 ŽUNIČI CELA 
  2675 VRANOVIČI CELA 
  2676 CERKVIŠČE CELA 

019 DIVAČA 2441 DOLENJA VAS CELA 
  2443 SENADOLE CELA 
  2444 GABRČE CELA 
  2445 POTOČE CELA 
  2446 LAŽE CELA 
  2447 SENOŽEČE CELA 
  2448 GORNJE VREME CELA 
  2449 VREMSKI BRITOF CELA 
  2450 FAMLJE CELA 
  2451 DOLNJE LEŽEČE CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2452 DIVAČA CELA 
  2460 NAKLO CELA 
  2461 DANE CELA 
  2462 PODGRAD CELA 
  2463 ŠKOFLJE CELA 
  2464 BARKA CELA 
  2465 VAREJE CELA 
  2466 MISLIČE CELA 
  2467 VATOVLJE CELA 
  2468 KOZJANE CELA 

020 DOBREPOLJE 1567 POTISKAVEC CELA 
  1568 PODTABOR CELA 
  1796 CESTA CELA 
  1797 ZDENSKA VAS CELA 
  1798 ZAGORICA CELA 
  1799 VIDEM DOBREPOLJE CELA 
  1800 PODGORA CELA 
  1801 KOMPOLJE CELA 

157 DOLENJSKE TOPLICE 1446 GORENJE POLJE CELA 
  1495 TOPLICE CELA 
  1496 PODTURN CELA 
  1497 PODSTENICE CELA 
  1498 POLJANE CELA 
  1499 STARE ŽAGE CELA 

027 GORENJA VAS-POLJANE 2052 LANIŠE CELA 
  2053 JAVORJEV DOL CELA 

032 GROSUPLJE 1781 POLICA DEL 
  1782 STARA VAS DEL 
  1783 GROSUPLJE - NASELJE DEL 
  1784 STRANSKA VAS DEL 
  1785 SELA DEL 
  1786 ŠMARJE DEL 
  2642 GROSUPLJE DEL 
  1787 MALI VRH DEL 
  1788 VINO CELA 
  1789 PONOVA VAS CELA 
  1790 SLIVNICA CELA 
  1791 ŽALNA CELA 
  1792 LUČE CELA 
  1793 ILOVA GORA CELA 
  1794 RAČNA CELA 
  1795 VELIKE LIPLJENE CELA 

035 HRPELJE-KOZINA 2553 GROČANA CELA 
  2554 RODIK CELA 
  2555 DRAGA CELA 
  2557 OCIZLA CELA 
  2558 PREŠNICA CELA 
  2559 MATERIJA CELA 
  2560 HRPELJE CELA 
  2561 BREZOVICA CELA 
  2562 ARTVIŽE CELA 
  2563 TATRE CELA 
  2569 JAVORJE CELA 
  2570 RITOMEČE CELA 
  2571 KOVČICE CELA 
  2572 HOTIČNA CELA 
  2573 SLIVJE CELA 
  2574 MARKOVŠČINA CELA 
  2575 GRADIŠČE CELA 
  2576 OBROV CELA 
  2581 POLJANE CELA 
  2582 GOLAC CELA 

036 IDRIJA 2351 IDRIJSKE KRNICE CELA 
  2352 SPODNJA KANOMLJA CELA 
  2353 SREDNJA KANOMLJA CELA 
  2354 GORENJA KANOMLJA CELA 
  2355 VOJSKO CELA 
  2356 ČEKOVNIK CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2357 IDRIJA - MESTO CELA 
  2358 SPODNJA IDRIJA CELA 
  2359 LEDINE CELA 
  2360 VRSNIK I CELA 
  2361 DOLE CELA 
  2362 JELIČNI VRH CELA 
  2363 IDRIJSKI LOG CELA 
  2364 GODOVIČ CELA 
  2365 ČRNI VRH CELA 
  2366 ZADLOG CELA 
  2367 KANJI DOL CELA 
  2368 LOME CELA 
  2369 JAVORNIK CELA 
  2696 VOJŠČICA CELA 

037 IG 1700 IG DEL 
  1701 IŠKA LOKA DEL 
  1702 TOMIŠELJ DEL 
  1699 DOBRAVICA DEL 
  1706 VRBLJENE CELA 
  1707 IŠKA VAS CELA 
  1708 GOLO CELA 
  1712 ZAPOTOK CELA 

038 ILIRSKA BISTRICA 2508 SNEŽNIK CELA 
  2509 BAČ CELA 
  2510 KORITNICE CELA 
  2511 KNEŽAK CELA 
  2512 ŠEMBIJE CELA 
  2513 PODSTENJE CELA 
  2514 MEREČE CELA 
  2515 RATEČEVO BRDO CELA 
  2516 KILOVČE CELA 
  2517 PREM CELA 
  2518 JANEŽEVO BRDO CELA 
  2519 OSTROŽNO BRDO CELA 
  2520 PRELOŽE CELA 
  2521 ČELJE CELA 
  2522 SMRJE CELA 
  2523 TOPOLC CELA 
  2524 TRNOVO CELA 
  2525 ILIRSKA BISTRICA CELA 
  2526 VRBOVO CELA 
  2527 JASEN CELA 
  2528 KOSEZE CELA 
  2529 ZAREČICA CELA 
  2530 DOBROPOLJE CELA 
  2531 ZAREČJE CELA 
  2532 BRCE CELA 
  2533 ZAJELŠJE CELA 
  2534 TOMINJE CELA 
  2535 HARIJE CELA 
  2536 SABONJE CELA 
  2537 PAVLICA CELA 
  2538 STUDENA GORA CELA 
  2539 VELIKA BUKOVICA CELA 
  2540 MALA BUKOVICA CELA 
  2541 DOLNJI ZEMON CELA 
  2542 GORNJI ZEMON CELA 
  2543 JABLANICA CELA 
  2544 TRPČANE CELA 
  2545 PODGRAJE CELA 
  2546 ZABIČE CELA 
  2547 SUŠAK CELA 
  2548 NOVOKRAČINE CELA 
  2549 JELŠANE CELA 
  2550 DOLENJE CELA 
  2551 VELIKO BRDO CELA 
  2552 STAROD CELA 
  2564 RJAVČE CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2565 PREGARJE CELA 
  2566 GABERK CELA 
  2567 HUJE CELA 
  2568 MALE LOČE CELA 
  2577 HRUŠICA CELA 
  2578 PODBEŽE CELA 
  2579 PODGRAD CELA 
  2580 RAČICE CELA 

039 IVANČNA GORICA 1812 DEDNI DOL DEL 
  1815 DRAGA DEL 
  1816 HUDO DEL 
  1818 PODBORŠT DEL 
  1819 VELIKE PECE DEL 
  1820 GORENJA VAS DEL 
  1823 DOB DEL 
  1813 VIŠNJA GORA CELA 
  1814 KRIŠKA VAS CELA 
  1821 VRHE CELA 
  1822 MULJAVA CELA 
  1824 VALIČNA VAS CELA 
  1825 ZAGRADEC CELA 
  1826 SUŠICA CELA 
  1827 KRKA CELA 
  1828 PODBUKOVJE CELA 
  1829 VELIKO GLOBOKO CELA 
  1830 AMBRUS CELA 
  1831 VIŠNJE CELA 

044 KANAL 2262 KAL NAD KANALOM CELA 
  2263 AVČE CELA 
  2267 BODREŽ CELA 
  2268 VRH KANALSKI CELA 
  2269 KANAL CELA 
  2270 MORSKO CELA 
  2276 DESKLE CELA 

048 KOČEVJE 1569 POLOM CELA 
  1570 STARI LOG CELA 
  1571 SMUKA CELA 
  1572 ROG CELA 
  1573 MALA GORA CELA 
  1574 KOBLARJI CELA 
  1575 STARA CERKEV CELA 
  1576 MAHOVNIK CELA 
  1577 KOČEVJE CELA 
  1578 ŽELJNE CELA 
  1579 RAJHENAV CELA 
  1580 ONEK CELA 
  1581 LIVOLD CELA 
  1582 KOČE CELA 
  1583 GOTENICA CELA 
  1589 BOROVEC CELA 
  1590 KOČEVSKA REKA CELA 
  1591 NOVI LAZI CELA 
  1592 ŠTALCERJI CELA 
  1593 ČRNI POTOK CELA 
  1594 MOZELJ CELA 
  1595 KUMROVA VAS CELA 
  1596 BREZJE CELA 
  1597 KOPRIVNIK CELA 
  1598 HRIB CELA 
  1599 NEMŠKA LOKA CELA 
  1600 KNEŽJA LIPA CELA 
  1601 ČEPLJE CELA 
  1602 PREDGRAD CELA 
  1603 DOL CELA 
  1604 SPODNJI LOG CELA 
  1605 RAJNDOL CELA 
  1606 ŠKRILJ CELA 
  1608 BRIGA CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2583 PODGORJE CELA 
  2584 ZAZID CELA 
  2585 RAKITOVEC CELA 
  2598 SOCERB CELA 
  2599 ČRNOTIČE CELA 
  2615 LOKA CELA 
  2616 PODPEČ CELA 

197 KOSTANJEVICA NA KRKI 1331 KOSTANJEVICA CELA 
  1334 ČRNEČA VAS CELA 
  1335 OŠTRC CELA 
  1336 OREHOVEC CELA 

165 KOSTEL 1607 SUHOR CELA 
  1609 BANJA LOKA CELA 
  1610 VRH CELA 
  1611 FARA CELA 
  1612 PIRČE CELA 
  1613 KUŽELJ CELA 

054 KRŠKO 1320 DRNOVO DEL 
  1325 SENUŠE DEL 
  1327 POVRŠJE DEL 
  1328 SMEDNIK DEL 
  1329 VELIKI PODLOG DEL 
  1330 VELIKO MRAŠEVO CELA 
  1332 PODBOČJE CELA 
  1333 PLANINA CELA 

064 LOGATEC 2016 BLEKOVA VAS DEL 
  2017 DOLENJI LOGATEC DEL 
  2010 ŽIBRŠE CELA 
  2011 MEDVEDJE BRDO CELA 
  2012 NOVI SVET CELA 
  2013 HOTEDRŠICA CELA 
  2014 RAVNIK CELA 
  2015 GORENJI LOGATEC CELA 
  2018 LAZE CELA 
  2019 GRČAREVEC CELA 
  2703 HRUŠICA CELA 
  2009 PETKOVEC DEL 
  2693 LOG DEL 
  2008 ROVTE DEL 

065 LOŠKA DOLINA 1634 DANE CELA 
  1635 PODCERKEV CELA 
  1636 LOŽ CELA 
  1637 STARI TRG PRI LOŽU CELA 
  1638 KNEŽJA NJIVA CELA 
  1639 VRHNIKA CELA 
  1643 POLJANE CELA 
  1644 IGA VAS CELA 
  1645 VIŠEVEK CELA 
  1646 PUDOB CELA 
  1647 NADLESK CELA 
  1648 KOZARIŠČE CELA 
  1649 VRH CELA 
  1650 BABNA POLICA CELA 
  1651 BABNO POLJE CELA 
  2705 LESKOVA DOLINA CELA 
  2709 JAVORJE CELA 

066 LOŠKI POTOK 1584 DRAGA CELA 
  1585 TRAVA CELA 
  1640 RETJE CELA 
  1641 HRIB CELA 
  1642 TRAVNIK CELA 

073 METLIKA 1502 DOLE CELA 
  1503 SEKULIČI CELA 
  1504 HRAST PRI JUGORJU CELA 
  1505 BUŠINJA VAS CELA 
  1506 LOKVICA CELA 
  1507 GRABROVEC CELA 
  1508 BOJANJA VAS CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  1509 RADOVICA CELA 
  1510 SLAMNA VAS CELA 
  1511 DRAŠIČI CELA 
  1512 BOŽAKOVO CELA 
  1513 RADOVIČI CELA 
  1514 ROSALNICE CELA 
  1515 METLIKA CELA 
  1516 PRIMOSTEK CELA 
  1517 DOBRAVICE CELA 
  1518 GRADAC CELA 
  1519 PODZEMELJ CELA 
  1543 KRASINEC CELA 

170 MIRNA PEČ 1451 MIRNA PEČ DEL 
  1452 HMELJČIČ DEL 
  1453 ZAGORICA DEL 
  1449 GLOBODOL CELA 
  1450 GOLOBINJEK CELA 

084 NOVA GORICA 2311 VITOVLJE DEL 
  2312 OSEK DEL 
  2313 ŠEMPAS DEL 
  2310 OZELJAN DEL 
  2293 GRGAR CELA 
  2294 BATE CELA 
  2295 BANJŠICE CELA 
  2296 LOKOVEC CELA 
  2297 ČEPOVAN CELA 
  2298 LAZNA CELA 
  2299 LOKVE CELA 
  2300 TRNOVO CELA 
  2301 RAVNICA CELA 
  2302 KROMBERK CELA 
  2303 SOLKAN CELA 
  2308 LOKE CELA 
  2309 ŠMIHEL CELA 

085 NOVO MESTO 1455 BRŠLJIN DEL 
  1457 ŽDINJA VAS DEL 
  1458 ČREŠNJICE DEL 
  1460 ŠENTPETER DEL 
  1454 DALJNJI VRH CELA 
  1456 NOVO MESTO CELA 
  1478 GABRJE CELA 
  1479 BRUSNICE CELA 
  1480 POTOV VRH CELA 
  1481 SMOLENJA VAS CELA 
  1482 RAGOVO CELA 
  1483 KANDIJA CELA 
  1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU CELA 
  1485 GOTNA VAS CELA 
  1486 STOPIČE CELA 
  1487 ZAJČJI VRH CELA 
  1488 HRUŠICA CELA 
  1489 CEROVEC CELA 
  1490 TEŽKA VODA CELA 
  1491 LAKOVNICE CELA 
  1492 STRANSKA VAS CELA 
  1493 VELIKI PODLJUBEN CELA 
  1500 DOBINDOL CELA 
  1501 VINJA VAS CELA 

088 OSILNICA 1586 ŽURGE CELA 
  1587 OSILNICA CELA 
  1588 BOSLJIVA LOKA CELA 

091 PIVKA 2493 VOLČE CELA 
  2494 KOŠANA CELA 
  2495 SUHORJE CELA 
  2496 STARA SUŠICA CELA 
  2497 NADANJE SELO CELA 
  2498 NARIN CELA 
  2499 KAL CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2500 SELCE CELA 
  2501 PETELINJE CELA 
  2502 RADOHOVA VAS CELA 
  2503 PARJE CELA 
  2504 ZAGORJE CELA 
  2505 JURIŠČE CELA 
  2506 PALČJE CELA 
  2507 TRNJE CELA 
  2704 JURJEVA DOLINA CELA 

094 POSTOJNA 2469 DOLENJA PLANINA CELA 
  2470 GORENJA PLANINA CELA 
  2471 KAČJA VAS CELA 
  2472 STRMICA CELA 
  2473 STUDENO CELA 
  2474 BUKOVJE CELA 
  2475 ŠMIHEL POD NANOSOM CELA 
  2476 LANDOL CELA 
  2477 ZAGON CELA 
  2478 HRAŠČE CELA 
  2479 STUDENEC CELA 
  2480 HRENOVICE CELA 
  2481 VELIKA BRDA CELA 
  2482 STRANE CELA 
  2483 RAZDRTO CELA 
  2484 HRUŠEVJE CELA 
  2485 RAKULIK CELA 
  2486 OREHEK CELA 
  2487 RAKITNIK CELA 
  2488 ZALOG CELA 
  2489 STARA VAS CELA 
  2490 POSTOJNA CELA 
  2491 MATENJA VAS CELA 
  2492 SLAVINA CELA 

104 RIBNICA 1614 SLEMENA CELA 
  1615 PODPOLJANE CELA 
  1616 VELIKE POLJANE CELA 
  1617 SUŠJE CELA 
  1623 JURJEVICA CELA 
  1624 GORENJA VAS CELA 
  1625 RIBNICA CELA 
  1626 GORIČA VAS CELA 
  1627 PRIGORICA CELA 
  1628 DANE CELA 
  1629 DOLENJA VAS CELA 
  1630 RAKITNICA CELA 
  1631 GRČARICE CELA 

109 SEMIČ 1520 ŠTALE CELA 
  1521 ČRMOŠNJICE CELA 
  1522 PRIBIŠJE CELA 
  1523 ŠTREKLJEVEC CELA 
  1524 SODJI VRH CELA 
  1525 ČREŠNJEVEC CELA 
  1526 VINJI VRH CELA 
  1527 SEMIČ CELA 
  1528 BREZJE PRI VINJEM VRHU CELA 
  1529 KOT CELA 
  1530 BLATNIK CELA 
  1531 GOLOBINJEK CELA 
  1532 PLANINA CELA 
  1533 KLEČ CELA 

111 SEŽANA 2455 SEŽANA DEL 
  2442 ŠTORJE DEL 
  2438 KAZLJE DEL 
  2439 GRIŽE DEL 
  2440 VELIKO POLJE DEL 
  2453 POVIR CELA 
  2454 MERČE CELA 
  2456 TREBČE CELA 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2457 GROPADA CELA 
  2458 BAZOVICA CELA 
  2459 LOKEV CELA 

179 SODRAŽICA 1618 VINICE CELA 
  1619 SODRAŽICA CELA 
  1620 ŽIMARICE CELA 
  1621 GORA CELA 
  1622 ZAMOSTEC CELA 

203 STRAŽA 1447 GORENJA STRAŽA CELA 
  1448 PREČNA CELA 
  1494 JURKA VAS CELA 

119 ŠENTJERNEJ 1471 MRŠEČA VAS DEL 
  1472 OSTROG CELA 
  1473 GRADIŠČE CELA 
  1474 POLHOVICA CELA 
  1475 GORENJA OREHOVICA CELA 
  1476 ŠENTJERNEJ CELA 
  1477 VRHPOLJE CELA 

121 ŠKOCJAN 1394 BUČKA DEL 
  1469 TOMAŽJA VAS DEL 
  1470 DOBRAVA DEL 

123 ŠKOFLJICA 1698 PIJAVA GORICA DEL 
  1697 LANIŠČE DEL 
  1709 ŽELIMLJE CELA 
  1710 GRADIŠČE CELA 
  2684 DRENIK CELA 

206 ŠMARJEŠKE TOPLICE 1467 DRUŽINSKA VAS DEL 
  1468 BELA CERKEV DEL 

128 TOLMIN 2245 PONIKVE CELA 
  2255 LOM CELA 
  2256 IDRIJA PRI BAČI CELA 
  2257 SLAP CELA 
  2258 PEČINE CELA 
  2259 ŠENTVIŠKA GORA CELA 
  2260 PRAPETNO BRDO CELA 
  2261 GORENJA TREBUŠA CELA 
  2697 KANALSKI LOM CELA 
  2698 BUKOVSKI VRH CELA 
  2699 UTRE CELA 

130 TREBNJE 1418 LUKOVEK DEL 
  1419 PONIKVE DEL 
  1420 ČEŠNJEVEK DEL 
  1422 TREBNJE DEL 
  1424 ŠTEFAN DEL 
  1425 VELIKA LOKA DEL 
  1426 PRAPREČE DEL 
  1427 VELIKI GABER DEL 
  1428 ZAGORICA DEL 
  1423 VRHTREBNJE CELA 
  1429 STEHANJA VAS CELA 
  1430 KNEŽJA VAS CELA 
  1431 DOBRNIČ CELA 
  1432 KORITA CELA 
  1433 SELA PRI ŠUMBERKU CELA 

134 VELIKE LAŠČE 1711 TURJAK CELA 
  1713 KRVAVA PEČ CELA 
  1714 SELO PRI ROBU CELA 
  1715 OSOLNIK CELA 
  1716 ULAKA CELA 
  1717 VELIKE LAŠČE CELA 
  1718 DVORSKA VAS CELA 
  1719 LUŽARJI CELA 

136 VIPAVA 2377 SANABOR CELA 
  2406 NANOS CELA 
  2407 LOZICE CELA 
  2401 VIPAVA DEL 
  2405 PODNANOS DEL 
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OBČINA KATASTRSKA OBČINA 
ŠIFRA IME ŠIFRA IME VKLJUČENOST

  2378 VRHPOLJE DEL 
140 VRHNIKA 2002 VRHNIKA DEL 

  2003 VERD DEL 
  2004 BOROVNICA DEL 

147 ŽIRI 2020 LEDINICA CELA 
  2024 VRSNIK II CELA 
  2054 KOPRIVNIK CELA 
  2023 ŽIRI DEL 

193 ŽUŽEMBERK 1434 GORNJI KRIŽ CELA 
  1435 REBER CELA 
  1436 ŽUŽEMBERK CELA 
  1437 ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU CELA 
  1438 ŽVIRČE CELA 
  1439 HINJE CELA 
  1440 SELA PRI HINJAH CELA 
  1441 VELIKO LIPJE CELA 
  1442 STAVČA VAS CELA 
  1443 DVOR CELA 
  1444 AJDOVEC CELA 
  1445 BREZOVA REBER CELA 

«. 
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Priloga 11: 
 
»Priloga 10: Seznam sort kmetijskih rastlin, ki jim grozi, da bodo izgubljene za kmetovanje 
 
 
Avtohtone in tradicionalne sorte: 
 
1. žita: 

- ajda: Čebelica, Črna gorenjska, Darja, 
- pšenica: Gorolka, Reska, 
- ječmen: Gorenjski ječmen, 
- proso: Sonček; 

2. koruza za zrnje, koruza za silažo: 
- Lj-180, Lj-275 t; 

3. druge rastline za krmo na njivah: 
- inkarnatka: Inkara, 
- krmna ogrščica: Daniela, Starška, 
- lucerna: Bistra, Krima, Soča, 
- podzemna koleraba: Rumena maslena, 
- strniščna repa: Kranjska okrogla; 

4. detelja (črna detelja): Poljanka; 
5. trave: 

- travniška bilnica: Jabeljska, 
- trpežna ljuljka: Ilirka, 
- navadna pasja trava: Kopa, 
- travniški mačji rep: Krim; 

6. zelenjadnice, kot samostojne kmetijske rastline: 
- bob: Zoran, 
- motovilec: Ljubljanski, Pomladin, Žličar, 
- radič: Goriški, Monivip, Solkanski; 

7. zelenjadnice, kot ena kmetijska rastlina: 
- blitva - mangold: Srebrnolistni mangold, 
- čebula: Belokranjka, Ivica rdeča, Ptujska rdeča, Tera, 
- česen: Jesenski Anka, Ptujski jesenski, Ptujski spomladanski, Štrigon, 
- endivija: Dečja glava, 
- feferoni: Ferdi, 
- fižol (nizek fižol, turški fižol, visok fižol): Breginc, Cipro, Češnjevec, Češnjevec 

pisani visoki, Jabelski pisanec, Jeruzalemski, Kifeljček justi, Klemen, Ptujski 
maslenec, Prepeličar tomačevski, Ribničan, Semenarna 22, Stoletni, Zorin, 

- korenje: Ljubljansko rumeno, 
- kumara: Dolga zelena, 
- paprika: Botinska rumena, Sivrija, Soroksari, 
- paradižnik: Dule, Jani pritlikav, Luka, Maribor, Milka, Novosadski jabučar, Stanko, 

Tomi, Val, 
- peteršilj: Berlinski srednje dolgi, 
- rdeča pesa: Bikor, 
- solata: Belokriška, Bistra, Dalmatinska ledenka, Leda, Ljubljanska ledenka, Majska 

kraljica, Marija, Posavka, Vegorka, 
- šalotka: Pohorka, 
- zelje (belo zelje): Emona, Futoško, Kranjsko okroglo, Ljubljansko, Varaždinsko 2, 

Varaždinsko 3; 
8. krompir: 

- Bistra, Cvetnik, Jana, Kresnik, Vesna; 



Stran 2340 / Št. 21 / 27. 3. 2015 Uradni list Republike Slovenije

9. oljnice: 
- oljna buča: Slovenska golica, 
- riček: Koroški; 

10. hmelj: 
- Atlas, Bobek, Cerera, Savinjski golding; 

11. sadne rastline: 
- breskev: Norman, Veteran, 
- češnja: Brusniška hrustavka, Francoska, Napoleonova, Petrovka, Tarčentka, 

Vigred, Vipavka, Volovsko srce, 
- hruška: Avranška, Junijska lepotica, Lukasova, Rjavka, 
- jablana: Ananasova reneta, Bartolenka, Baumanova reneta, Beli zimski kalvil, 

Beličnik, Bobovec, Bojkovo jabolko, Boskopski kosmač, Carjevič, Carska reneta, 
Citronka, Damasonski kosmač, Dolenjska voščenka, Gloria mundi, Gorenjska 
voščenka, Goriška sevka, Grafenštajnc, Herbertova reneta, Jakob Lebel, Jonatan, 
Kanadka, Kaselska reneta, Klanferca, Koksova oranžna reneta, Krivopecelj, 
Lepocvetka, Londonski peping, Lonjon, Majda, Mariborka, Ontario, Ovčji nos, Pisani 
kardinal, Pohorka, Prinčevo jabolko, Priolov delišes, Rdeča škrbotavka, Rdeča 
zvezdasta reneta, Rdeči astrahan, Rdeči delišes, Rdeči jesenski kalvil, Rdeči ovčji 
nos, Rožnik, Šampanjska reneta, Špička, Štajerski mošancelj, Štajerski pogačar, 
Zeleni štetinec, Zlata parmena, Zuccalmaglio reneta, Zvezdasto jabolko, Zvončasto 
jabolko, 

- leska: Istrska dolgoplodna leska, Istrska okrogloplodna leska, 
- marelica: Ogrska marelica, Pišeška, 
- oljka: Buga, Črnica, Mata, Štorta, 
- oreh: Elit, Haloze, MB-24, Petovio, Rače, 
- sliva/češplja: Čačanska rana, Domača češplja, Erzinška, 
- smokva (figa): Bela petrovka, Flazana, Laščica, Miljska, Pinčica, Sivka, Zelenka, 
- višnja: Gorsemska dvojna, Lotova, Šumadinka; 

12. vinska trta: 
- Cipro, Klarnica, Kraljevina, Maločrn, Pergolin, Pikolit, Pinela, Poljšakica, Ranfol, 

Ranina, Rumeni plavec, Šentlovrenka, Vitovska grganja, Zelen.«. 
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Priloga 12: 
 
»Preglednica 1: Kategorije kršitev 
 

Kategorije 
kršitev 

Raven 
zmanjšanj, 
zavrnitev in 
ukinitev 

Stopnja 
zmanjšanja 

ob prvi 
kršitvi 

Stopnja 
zmanjšanja 

ob prvi 
ponovitvi 

iste kršitve 

Stopnja 
zmanjšanja 

ob drugi 
ponovitvi 

iste kršitve 

Stopnja 
zmanjšanja 

ob tretji 
ponovitvi 

iste kršitve 

Stopnja 
zmanjšanja 

ob četrti 
ponovitvi 

iste kršitve 

Ukinitev 
plačila in 

vračilo 

I površina 20% 20% 20% / / / zahteva 0% 10% 20% 60% 100% 

II površina 40% 40% 40% / / / zahteva 0% 20% 40% 60% 100% 
III zahteva 5% 20% 40% 100% 100% / 
IV zahteva 20% 40% 100% 100% 100% / 

V zahteva 40% 100% 100% / / druga 
ponovitev 

VI površina 100% 100% / / / / zahteva 0% 40% 100% 100% 100% 

VII površina 100% 100% / / / druga 
ponovitev zahteva 0% 40% 100% / / 

VIII zahteva 100% 100% 100% 100% 100% / 

IX zahteva 100% 100% / / / prva 
ponovitev 

X operacija 10% 30% 60% 100% 100% / 
«. 
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846. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski 
arhiv na Ptuju

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list 
RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) je Vlada Republike 
Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvi Sklepa  

o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv 
na Ptuju

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv 

na Ptuju (Uradni list RS, št. 67/03) se prvi odstavek 3. člena 
spremeni tako, da se glasi:

»Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva 
arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo doku-
mentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.«.

2. člen
V 4. členu se druga vrstica besedila spremeni tako, da 

se glasi:
»Sedež arhiva: Vičava 5, 2250 Ptuj.«.

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

»6. člen
Arhiv v okviru javne službe opravlja naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnoprav-

nih osebah, priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z 
dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhi-
vskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposablja-
nje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumen-
tarnim gradivom, in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo 
dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih 
storitev;

– priprava dodatnih pisnih strokovno-tehničnih navodil 
iz 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US 
in 51/14) javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhi-
vskega gradiva v digitalni obliki;

– evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gra-
diva pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvaja-
nje strokovnega nadzora nad njimi;

– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, 
strokovno svetovanje;

– pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivske-

ga gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, 
vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva 
in njihovo objavljanje ter objavljanje arhivskih virov;

– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, 
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje 
arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih 
fondov in zbirk;

– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gra-

diva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po 

svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje 

lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje 
vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;

– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje pre-
pisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi doku-
mentov;

– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim 
gradivom;

– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, 
zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;

– izdajanje publikacij.«.

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

»7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja arhiv, so v skla-

du z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R 91.012 Dejavnost arhivov,
C 18.130 Priprava za tisk in objavo,
C 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalni-

škimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane de-

javnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin,
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost v družbo-

slovju in humanistiki,
M 74.200 Fotografska dejavnost,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopol-

njevanje in usposabljanje,
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R 91.011 Dejavnost knjižnic.«.

5. člen
V prvem odstavku 10. člena se prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba 

s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena 
po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne 
ali humanistične smeri,«.

6. člen
V 15. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba 

s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena 
po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne 
ali humanistične smeri,«.

7. člen
V 22. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odsta-

vek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Arhiv upravlja naslednje nepremičnine:
– del. št. 1 stavbe z ID-znakom 400-2603-1 (del. št. 1), 

k. o. Ptuj, in
– zemljiško parcelo z ID-znakom 400-995/13-0 v deležu 

55,46 %.«.
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8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-16/2015
Ljubljana, dne 26. marca 2015
EVA 2015-3340-0003

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

POPRAVKI

847. Popravek Sklepov o imenovanju volilnih 
komisij volilnih enot in okrajnih volilnih 
komisij za volitve poslancev v Državni zbor 
Republike Slovenije

Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v Državni zbor 
(Uradni list RS, št. 109/06 – UPB1 in 54/07 – odl. US) in druge-
ga odstavka 223. člena Zakona o splošnem upravnem postop-
ku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13) v postopku poprave pomote v sklepih o 
imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih ko-
misij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, 
št. 040-35/2015-418 z dne 12. februar 2015, izdajam naslednji

P O P R A V E K
Sklepov o imenovanju volilnih komisij volilnih 

enot in okrajnih volilnih komisij za volitve 
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

V Sklepih o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in 
okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor 
Republike Slovenije, št. 040-35/2015-418 z dne 12. 2. 2015, 
ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 11/15, se popravijo 
sledeče pomote:

1. pri imenovani predsednici okrajne volilne komisije 
8. volilnega okraja V. volilne enote ZUPAN CIMPERMAN Barb-
ki se napačno zapisana pošta »3320 Velenje« popravi tako, da 
se glasi »3313 Polzela«,

2. pri imenovani predsednici okrajne volilne komisije 
2. volilnega okraja VI. volilne enote JORDAN Urški se napačno 
zapisan rojstni datum »24. 9. 1950« popravi tako, da se glasi 
»17. 8. 1970«,

3. pri imenovani namestnici članice okrajne volilne ko-
misije 4. volilnega okraja VI. volilne enote TRDINA Darinki se 
napačno zapisan naslov »Jakčeva ulica 2, 8000 Novo mesto« 
popravi tako, da se glasi »Zagorica 5, 8233 Mirna«.

Št. 040-35/2014-446
Ljubljana, dne 25. marca 2015

Dušan Vučko l.r.
Direktor

848. Popravek Sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za kamnolom Maline MST-2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10, 

106/10 popr. – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A in 109/12) in 22. člena Statuta Občine Semič (ura-
dno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 57/10) je županja 
Občine Semič sprejela

P O P R A V E K
Sklepa o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za kamnolom 
Maline MST-2,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/13, dne 16. 9. 
2013.

1. Prvi člen se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»S tem sklepom županja Občine Semič določa način in 

postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za kamnolom Maline MST-2 z dovozno cesto do kamnoloma 
MST-3, MST-4, MST-5, MST-6 (v nadaljevanju OPPN).«

2. Tretji člen se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Območje urejanja kamnoloma znaša cca 3,5 ha in sega 

na zemljišče s parc. št.: 2979, 2984, 2985, 2986, 2980, 2983 
– vse k.o. Štrekljevec. Območje dovozne ceste do kamnoloma 
meri cca 2,7 ha in sega na del zemljišča s parc. št.: 2978, 2972, 
2971, 2964, 5533, 2963, 5532, 5531, 2959, 2787, 2779, 2778, 
2988, 2991, 2994, 2997, 2998, 3002, 3001, 3015, 3014, 3026, 
3029, 3032, 3037, 3039, 3040, 3045, 5534, 3046, 3044, 3047, 
3048, 3190, 3191, 3192/1, 3193, 3226, 3227, 3228, 3249, 
3250, 5537, 3252/1, 5538/1 – vse k.o. Štrekljevec.

Skupna površina OPPN za kamnolom z dovozno cesto 
meri cca 6,2 ha.«

3. Popravek sklepa se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in v svetovnem spletu, na spletnih straneh Občine 
Semič.

4. Popravek sklepa začne veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-1/2013-13
Semič, dne 12. marca 2015

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

849. Popravek Sprememb in dopolnitev Statuta 
Mestne občine Novo mesto

V Spremembah in dopolnitvah Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/15) je bila ugotovljena 
napaka, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 
109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Sprememb in dopolnitev Statuta  

Mestne občine Novo mesto

V Spremembah in dopolnitvah Statuta Mestne občine 
Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/15) se v 1. členu črta prvi 
odstavek.

Št. 007-3/2015
Novo mesto, dne 17. marca 2015

Župan
Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni l.r.
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772. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve-
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