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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra
2004.
Št. 001-22-189/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-1A)

Cena 550 SIT

3. člen
V 1. točki prvega odstavka 69. člena se številka »25«
nadomesti s številko »20«.
4. člen
V 84. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

Leto XIV

»Podtočka c) 2. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona se ne uporablja za obresti iz pogodb, sklenjenih po dnevu
uveljavitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.«.
5. člen
V prvem odstavku 88. člena se na koncu doda besedilo,
ki se glasi:
»Prvi odstavek 23. člena, kolikor se nanaša na zavarovalno tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, in prvi
odstavek 43. člena se ne uporabljata za leto 2004.«.
6. člen
V prvem odstavku 89. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi:
»in razen določb drugega odstavka 27. člena, ki se
uporablja že za obračun (davka od dobička pravnih oseb)
za leto 2004.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ne glede na določbe 1. in 3. člena tega zakona, v
1. točki prvega odstavka 18. člena in v 2. točki prvega odstavka 69. člena zakona od 1. januarja 2007 dalje velja stopnja
»15%« in od 1. januarja 2009 dalje stopnja 10%.
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 435-01/90-3/59
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 41-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

1. člen
V 1. točki prvega odstavka 18. člena Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 40/04, 54/04
– ZDavP-1 in 70/04 – popr.) se številka »25« nadomesti s
številko »20«.
2. člen
V 2. točki prvega odstavka 68. člena se doda nova podtočka c), ki se glasi:
»c) od kreditov, ki jih najemajo banke od drugih
bank;«.
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Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2004.
Št. 001-22-190/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-1A)
1. člen
V celotnem besedilu Zakona o davčnem postopku
(Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odl.
US) se besedilo »ime in priimek«, »priimek in ime«, »ime, priimek«, »polno ime« oziroma »ime« v primerih, ko se nanaša
na osebno ime nadomesti z besedilom »osebno ime«.

si:

2. člen
Tretji odstavek 29. člena se spremeni tako, da se gla-

»(3) Če pobrani znesek ne zadostuje za poplačilo posamezne vrste davka s pripadajočimi dajatvami, se davek in
pripadajoče dajatve plačajo po naslednjem vrstnem redu:
1. stroški postopka pobiranja davka,
2. obresti,
3. davek,
4. denarne kazni in globe.«.
3. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(obračunavanje obresti v postopku davčnega nadzora)
V primeru, ko davčni organ v postopku davčnega nadzora ugotovi davčno obveznost, se za čas od nastanka
davčne obveznosti do izdaje odločbe obračunajo obresti po
medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, ki je pretekel od nastanka davčne obveznosti, v višini, ki je veljala na
dan nastanka davčne obveznosti. Za čas od izdaje odločbe
do njene izvršljivosti ne tečejo zamudne obresti.«.
4. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Od davkov, ki jih zavezanec za davek ni plačal v
predpisanem roku, se plačajo zamudne obresti po 0,04247
odstotni dnevni obrestni meri.
(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) lahko spremeni višino obrestne mere iz prvega odstavka tega člena, če se spremenijo gospodarske razmere
v državi.
(3) Od zamudnih obresti, ki jih zavezanec za davek ni
plačal, se ne zaračuna zamudnih obresti.
(4) Davčni organ zavezancu za davek ne zaračuna
zamudnih obresti, dokler znesek obresti ne preseže 2.500
tolarjev.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru pobiranja
članskih prispevkov zbornic in prispevka za programe RTV
Slovenija znesek iz četrtega odstavka tega člena določajo
prejemniki teh prispevkov.«.
5. člen
Za tretjim odstavkom 39. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v primeru
pobiranja prispevka za programe RTV Slovenija, javni zavod RTV Slovenija sam določi zneske iz prvega odstavka
tega člena.«.
6. člen
V prvem odstavku 52. člena se v 3. točki in v drugem
odstavku za besedilom »zavezancu za davek« doda besedilo
»omeji ali«.
7. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »treh delovnih«
nadomesti z besedo »osmih«.
8. člen
V dvanajstem odstavku 99. člena se beseda »prvega«
nadomesti z besedo »drugega«.
9. člen
V prvem odstavku 115. člena se v 5. točki črta beseda
»zamudnih«, v 7. točki se črta beseda »zamudne«, v 8. točki
pa se črta beseda »zamudnih«.
10. člen
V prvem odstavku 122. člena se črta 2. točka, dosedanji
3. in 4. točka pa postaneta 2. in 3. točka.
11. člen
Drugi odstavek 135. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primerih izterjave
članskih prispevkov zbornic in prispevka za programe RTV
Slovenija prejemniki prispevkov sami določajo znesek iz
prvega odstavka tega člena.«.
12. člen
V 162. členu se za besedo »rubež« doda vejica in besedilo »cenitev in prodajo zarubljene«.
13. člen
V tretjem odstavku 174. člena se črta besedilo »v obliki
in na način, ki ga določi minister, pristojen za ﬁnance«.
190. člen se črta.

14. člen

15. člen
V četrtem delu se naslov I. poglavja, ki se glasi »Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri
izterjavi davščin« nadomesti z naslovom, ki se glasi: »Medsebojna upravna pomoč med državami članicami EU pri
pobiranju davščin«.
16. člen
V 199. členu se beseda »izterjavi« nadomesti z besedo
»pobiranju«.
17. člen
V naslovu 4. podpoglavja I. poglavja četrtega dela se
beseda »izpolnitve« nadomesti z besedo »plačila«.
V naslovu in besedilu 218. člena, v 221. členu, v drugem
odstavku 226. člena ter v naslovu in besedilu 227. člena se
beseda »izpolnitev« v ustreznem sklonu in številu nadomesti
z besedo »plačilo« v ustreznem sklonu in številu.
18. člen
V naslovu II. poglavja četrtega dela se za besedilom
»pri izmenjavi podatkov« doda besedilo »in vročanju dokumentov«.
Na koncu prvega odstavka 229. člena se črta pika in
doda besedilo »ter medsebojno pomoč med državami čla-
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nicami EU pri vročanju dokumentov, povezanih z odmero
davkov iz 230. člena tega zakona.«
19. člen
Za drugim odstavkom 236. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pristojni organ v skladu s tem poglavjem ni dolžan
poslati podatkov, katerih razkritje bi pomenilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali razkritje poslovnega
procesa oziroma podatkov, katerih razkritje bi bilo v nasprotju
s pravnim redom Slovenije.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda »podobnih« nadomesti z besedo »enakovrstnih«.
20. člen
Naslov 237. člena se spremeni, tako da se glasi: »izmenjava uradnih oseb in sočasen davčni nadzor«
Za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek, se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pristojni organ lahko na podlagi posebnega dogovora z organom ene ali več držav prosilk določi, da davčni
organ sodeluje v sočasnem davčnem nadzoru zavezancev
za davek, ki hkrati poteka v več državah članicah EU, z namenom, da si pristojni organi držav članic EU, sodelujočih v
sočasnem nadzoru, izmenjajo tako pridobljene informacije.
Davčni organ izvršuje naloge v okviru sočasnega davčnega
nadzora na območju Slovenije v skladu s tem zakonom in
zakonom, ki ureja davčno službo.«.
21. člen
Za 238. členom se doda nov 238.a člen, ki se glasi:
»238.a člen
(vročanje)
(1) Davčni organ v skladu s tem zakonom in na podlagi
zaprosila organa države prosilke vroči naslovniku akt ali odločbo, ki jo je izdal pristojni organ države prosilke in zadeva
izvajanje predpisov o davkih iz 230. člena tega zakona v
državi prosilki.
(2) Organ države prosilke mora v zaprosilu za vročitev
navesti vsebino akta ali odločbe, ki naj se vroči ter opredeliti osebno ime oziroma ﬁrmo ter naslov oziroma sedež
naslovnika, vključno z vsemi ostalimi informacijami, ki lahko
pomagajo identiﬁcirati naslovnika.
(3) Organ zaprošene države nemudoma obvesti organ
države prosilke o ukrepih, ki jih je davčni organ sprejel v zvezi
z vročitvijo, še posebej pa o datumu vročitve akta ali odločbe
naslovniku.«.
22. člen
V prvem odstavku 244. člena se beseda »rezidenti«
nadomesti z besedo »nerezidenti«.
23. člen
Za 305. členom se doda nov 305.a člen, ki se glasi:
»305.a člen
(uveljavljanje natečenih nedospelih obresti do dneva
pridobitve kupona)
(1) V primeru iz prvega odstavka 303. člena tega zakona
lahko davčni zavezanec uveljavlja natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona za izplačilo obresti, dosežene
ob unovčitvi kupona, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
v napovedi za odmero dohodnine, razen nerezidenta, ki jih
lahko uveljavlja v 30 dneh od unovčitve kupona pri pristojnem
davčnem organu. Nerezident uveljavlja natečene nedospele
obresti do dneva pridobitve kupona s pisnim zahtevkom, ki
ga predpiše minister, pristojen za ﬁnance.
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(2) V primerih iz drugega odstavka 303. člena tega
zakona lahko davčni zavezanec uveljavlja natečene nedospele obresti do dneva pridobitve kupona za izplačilo obresti,
dosežene ob odsvojitvi ali unovčitvi kupona, v napovedi iz
drugega odstavka 303. člena tega zakona.«.
24. člen
V desetem odstavku 329. člena se besedilo »šteje da
dohodka od prihrankov ni« nadomesti z besedilo »šteje, da
dohodek od prihrankov je«.
25. člen
V prvem odstavku 391. člena se 2., 4. in 32. točka črtajo. Dosedanja 3. točka postane 2. točka, dosedanje 5. do
31. točka postanejo 3. do 29. točka, dosedanje 33. do
36. točka pa postanejo 30. do 33. točka.
26. člen
Za 391. členom se doda nov 391.a, ki se glasi:
»391.a člen
(posebno hudi davčni prekrški)
(1) Z globo v višini 20 odstotkov od premalo plačanega
davka, če ta znaša manj kot 100.000 tolarjev, se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali druga ﬁzična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348.
člen);
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične
ali nepravilne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto
(šesti odstavek 18. člena);
3. v obračunu prispevkov za socialno varnost navede
neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem
spravi davčni organ v zmoto (334. člen).
(2) Z globo v višini 40 odstotkov od premalo plačanega
davka, če ta znaša od 100.000 do 1.000.000 tolarjev, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali druga ﬁzična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348.
člen);
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične
ali nepravilne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto
(šesti odstavek 18. člena);
3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede
neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem
spravi davčni organ v zmoto (334. člen).
(3) Z globo v višini 60 odstotkov od premalo plačanega
davka, če ta znaša več kot 1.000.000 tolarjev, se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
ali druga ﬁzična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. v davčnem obračunu navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi v zmoto davčni organ (peti odstavek 14. člena, 277. člen, 339. do 348.
člen);
2. v obračunu davčnega odtegljaja navede neresnične
ali nepravilne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto
(šesti odstavek 18. člena);
3. V obračunu prispevkov za socialno varnost navede
neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem
spravi davčni organ v zmoto (334. člen).
(4) Z globo v višini 20.000 tolarjev se za prekrške iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
(5) Z globo v višini 400.000 tolarjev se za prekrške iz
drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
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pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika
posameznika.
(6) Z globo v višini najmanj 600.000 tolarjev se za prekrške iz tretjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.«.
27. člen
Besedilo 406. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zadeve, glede katerih je postopek ob začetku uporabe
tega zakona v teku oziroma glede katerih je bila ob začetku
uporabe tega zakona že vložena zahteva stranke ali pravno
sredstvo, se končajo po določbah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99,
97/01, 105/03 – odločba US, 16/04 – odločba US, 42/04
– odločba US in 109/04 – odločba US).«.
28. člen
V drugem odstavku 409. člena se besedilo »IV. poglavja
četrtega dela« nadomesti z besedilom »240. člena«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
S členi od 18. do 21. tega zakona se v slovenski pravni
red prevzema vsebina Direktive Sveta 2004/56/ES z dne
21. aprila 2004, ki spreminja Direktivo 77/799/EGS o medsebojni pomoči pristojnih organov držav članic na področju
neposredne obdavčitve, določenih trošarin in davkov na zavarovalne premije, UL L 127 z dne 29. aprila 2004.
30. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005.
Št. 432-01/94-8/36
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 42-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

5982.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčni službi (ZDS-1A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 16. decembra 2004.
Št. 001-22-191/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-1A)
1. člen
V Zakonu o davčni službi (Uradni list, RS, št. 57/04) se
v 38. členu beseda »prekinitve« nadomesti z besedo »odpovedi«.
2. člen
V drugem odstavku 41. člena se za besedo »pravne«
doda besedilo »osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so
brez pravne osebnosti«.
3. člen
V 42. členu se za 7. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda 8. točka, ki se glasi:
»8. združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti.«.
4. člen
Naslov 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(vpis pravnih oseb, združenj oseb po tujem pravu, ki so
brez pravne osebnosti, in drugih oseb v davčni register)«.
V prvem odstavku se za besedo »Pravna« doda besedilo »oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti«.
5. člen
Za 53. členom se doda 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(prehodna ureditev glede pogojev za inšpektorje)
(1) Ne glede na pogoje iz 20. člena tega zakona lahko
delo inšpektorja opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane
strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge inšpektorja,
vendar le, če do 31. 12. 2005 predloži dokazilo o začetku izobraževanja za pridobitev univerzitetne ali visoke strokovne
izobrazbe in do 31. 12. 2009 dokazilo o uspešnem zaključku
izobraževanja.
(2) Inšpektor, ki ne predloži dokazila o začetku izobraževanja oziroma dokazila o uspešnem zaključku izobraževanja
v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, se razreši naziva
inšpektor in opravljanja nalog, ki so vezana na delovno mesto
inšpektorja, ter se razporedi na delovno mesto, ki ustreza
njegovi strokovni izobrazbi in delovnim izkušnjam, zahtevanim za zasedbo delovnega mesta.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delo inšpektorja izjemoma opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane
strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge inšpektorja,
če ima na dan začetka uporabe tega zakona višjo strokovno
izobrazbo ter največ 5 let delovne dobe do upokojitve.«.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005.
Št. 020-05/91-11/21
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 43-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
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Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-1B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah
Zakona o dohodnini (ZDoh-1B)

Št.

139 / 28. 12. 2004 /

Stran

16517

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2005 dalje.
Št. 435-01/90-4/231
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 66-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

Razglašam Zakon o o spremembi in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 16. decembra 2004.

Št. 001-22-192/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-1B)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04
– popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr. in 80/04) se za četrtim
odstavkom 90. člena doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Davčna osnova od dobička iz kapitala, ki je dosežen z odsvojitvijo kapitala iz 2. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, se v primeru, če je od pridobitve do
odsvojitve kapitala ali njegovega dela preteklo najmanj tri
leta, zmanjša za 60%.«.
2. člen
Za 147. členom se doda nov 147.a člen, ki se glasi:
»147.a člen
(obdavčitev dohodkov, izplačanih na podlagi odločb
iz leta 2004)
Ne glede na določbo drugega odstavka 58. člena tega
zakona se dohodnine ne plača od izplačil v letu 2005, ki se
nanašajo na denarne pomoči zaradi naravnih nesreč ali na
posamezne istovrstne ukrepe kmetijske politike, če so bile
odločbe za tovrstna izplačila izdane v letu 2004, plačila pa
nekaterim upravičencem izvedena v letu 2004, drugim pa v
letu 2005.«.
3. člen
Za 148. členom se doda nov 148.a člen, ki se glasi:
»148.a člen
(davčna obravnava dohodkov iz delovnega razmerja javnih
uslužbencev in funkcionarjev, napotenih na delo v tujino v
letu 2005)
Ne glede na določbi 30. in 31. člena tega zakona se
v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja v letu
2005 javnemu uslužbencu in funkcionarju po zakonu, ki
ureja razmerja plač v javnem sektorju, napotenemu na delo
v tujino, vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka iz
delovnega razmerja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo dohodkom iz delovnega razmerja, katera bi prejemal za enaka
dela v Sloveniji.«.

5984.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-H)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2004.
Št. 001-22-193/04
Ljubljana, dne 24. decembra 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-H)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99
– ZFPPod, 31/00 – ZP-L, 36/00, 45/01, 59/01 – popr., 93/02
– odločba US in 57/04) se za 1. členom doda nov 1.a člen,
ki se glasi:
»Prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske skupnosti
1.a člen
(1) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive Evropske skupnosti: Prva
direktiva Sveta 68/151/EGS z dne 9. marca 1968 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in
tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih
družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe, zato
da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej
Skupnosti (UL L št. 65 z dne 14. 3. 1968, str. 8) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 68/151/EGS), Druga
direktiva Sveta 77/91/EGS z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in
tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih
družb v skladu z drugim odstavkom člena 58 Pogodbe glede
ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja
njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z
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enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L št. 26 z dne 31. 1.
1977, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 77/91/EGS), Tretja direktiva Sveta 78/855/EGS z dne
9. oktobra 1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu
54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 295 z dne 20. 10. 1978, str. 36)
s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 78/855/
EGS), Četrta direktiva Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija
1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb,
ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 222 z dne
14. 8. 1978, str. 11) s spremembami (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 78/660/EGS), Šesta direktiva Sveta 82/891/EGS z
dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških družb, ki temelji
na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 378 z dne 31. 12. 1982,
str. 47) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
82/891/EGS), Sedma direktiva Sveta 83/349/EGS z dne
13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki
temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L št. 193 z dne 18. 7.
1983, str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 83/349/EGS), Osma direktiva Sveta 84/253/EGS z dne
10. aprila 1984 o revizijah bilanc, ki temelji na členu 54(3)(g)
Pogodbe o dovoljenjih za osebe pooblaščene za izvajanje
obvezne revizije računovodskih listin (UL L št. 126 z dne
12. 5. 1984, str. 20) s spremembami (v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 84/253/EGS), Enajsta direktiva Sveta 89/666/EGS
z dne 21. decembra 1989 o razkritjih podružnic, ki jih v
državi članici odprejo nekatere oblike družb za katere velja
zakonodaja druge države (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989,
str. 36) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
89/666/EGS) in Dvanajsta direktiva Sveta na področju prava
družb 89/667/EEC z dne 21. decembra 1989 o družbah z
omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (UL L št. 395
z dne 30. 12. 1989, str. 40) s spremembami (v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 89/667/EGS).
(2) S tem zakonom se podrobneje ureja izvajanje naslednjih uredb Evropske skupnosti: Uredba Sveta 2137/85/
EGS z dne 25. julija 1985 o Evropskem gospodarskem združenju (EGIZ) (UL L št. 199 z dne 31. 7. 1985 str. 1)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2137/85/EGS), Uredba Evropskega
parlamenta in Sveta 1606/2002/ES z dne 19. julija 2002 o
uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št.
243 z dne 11. 9. 2002; str. 1)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1606/2002/ES) in Uredba Komisije 1725/2003/ES z dne
29. september 2003 o sprejemu določenih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 1606/2002/EC (UL L št. 261 z dne 13. 10.
2003 str. 1) s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1725/2003/ES).
2. člen
V prvem odstavku 50. člena se črta 3. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za podjetnika, katerega podjetje ustreza merilom
za srednje oziroma velike družbe, veljajo vse določbe tega
poglavja, razen določb 54. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
V tretjem odstavku se besedilo »51. člena in 55. člena« nadomesti z besedilom »51. člena, 55. člena in 55.a
člena«.
V četrtem odstavku se dodata novi 6. in 7. točka, ki se
glasita:
»6. Slovenski računovodski standardi so računovodski
standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu
s tem zakonom.
7. Mednarodni standardi računovodskega poročanja so
standardi, ki so kot mednarodni računovodski standardi določeni z Uredbo 1606/2002/ES in Uredbo 1725/2003/ES.«.
3. člen
V prvem odstavku 51. člena se besedilo »letne računovodske izkaze« nadomesti z besedama »letno poročilo«.

Uradni list Republike Slovenije
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji do deseti odstavek postanejo drugi do
deveti odstavek.
V sedmem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da
se glasi:
»Podrobnejša pravila o računovodenju določijo Slovenski računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut
za revizijo, v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in ﬁnance.«. V drugem stavku se besedilo »Minister,
pristojen za ﬁnance, mora« nadomesti z besedilom »Ministra,
pristojna za gospodarstvo in ﬁnance, morata«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Slovenski računovodski standardi morajo povzemati vsebino Direktive 78/660/EGS in Direktive 83/349/EGS
in v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.«.
Dodata se nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Ne glede na določbe sedmega odstavka tega člena, morajo družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na
katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske unije in so zavezane h konsolidaciji na
podlagi 53. člena tega zakona, sestaviti konsolidirano letno
poročilo iz petega odstavka 53. člena tega zakona v skladu z
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
(11) Poleg družb iz prejšnjega odstavka sestavljajo računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena tega zakona v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega
poročanja tudi:
1. banke;
2. zavarovalnice in
3. druge družbe, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za obdobje petih let.«.
4. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 52. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(1) Družbe se zaradi uporabe določb tega zakona
razvrščajo na majhne, srednje in velike družbe z uporabo
naslednjih meril na bilančni presečni dan letne bilance stanja
zadnjega poslovnega leta:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu,
– čisti prihodki od prodaje,
– vrednost aktive.
(2) Majhna družba je družba, ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne
presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 1.700.000.000
tolarjev,
– vrednost aktive ne presega 850.000.000 tolarjev.
(3) Srednja družba je družba, ki ni majhna družba po
prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne
presega 250,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo 6.800.000.000
tolarjev,
– vrednost aktive ne presega 3.400.000.000 tolarjev.«.
5. člen
V prvem odstavku 53. člena se za besedama »kapitalske družbe« doda besedilo »ali kot dvojne družbe«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega
poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo.
Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidirane bilance stanja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, prilog h konsolidiranim izkazom, konsolidiranega izkaza
ﬁnančnega izida in konsolidiranega izkaza gibanja kapitala.
Ti sestavni deli konsolidiranega računovodskega poročila
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tvorijo celoto. Za obliko, vsebino in sprejem konsolidiranega
letnega poročila se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o letnem poročilu.«
Na koncu šestega odstavka se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »in dvojne družbe.«
V osmem odstavku se v 2. točki besedilo »zunaj Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »v Republiki Sloveniji«, v 2., 3. in 4. točki se črtata besedi »in poslovnega«,
na koncu 4. točke pa se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »razen za družbe iz desetega in enajstega odstavka
51. člena tega zakona.«
6. člen
Prvi in drugi odstavek 54. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb,
dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, s katerih
vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, mora
pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodsko poročilo ter pregledati poslovno poročilo v obsegu,
potrebnem, da preveri ali je njegova vsebina v skladu z
drugimi sestavinami letnega poročila. Vse to velja tudi za
konsolidirana letna poročila.
(2) Revizorjevo poročilo mora vsebovati:
– uvod, v katerem je navedeno računovodsko poročilo,
ki je bilo revidirano, skupaj z računovodskim okvirom, ki je bil
uporabljen pri sestavljanju,
– opis namena in obsega revidiranja, ki vsebuje tudi
navedbo, na podlagi katerih revizijskih standardov je bila
opravljena revizija,
– revizijsko mnenje, v katerem mora biti jasno navedeno, ali računovodsko poročilo kaže resničen in pošten prikaz
ﬁnančnega položaja, v skladu z ustreznim računovodskim
okvirom poročanja in, kjer je to potrebno, ali je računovodsko poročilo v skladu s predpisi; revizijsko mnenje je lahko
pritrdilno mnenje, mnenje s pridržkom ali odklonilno mnenje,
ali pa revizor, če mnenja ne more izraziti, izjavo mnenja zavrne,
– pojasnjevalni odstavek, v katerem revizor na poseben
način opozarja oziroma se sklicuje na katerokoli zadevo, za
katero meni, da je to potrebno, ne da bi pri tem izrazil mnenje
s pridržkom,
– mnenje o usklajenosti ali neusklajenosti poslovnega
poročila z računovodskim poročilom istega poslovnega leta,
– na koncu mora revizorjevo poročilo vsebovati datum
in revizorjev podpis.«.
V tretjem odstavku se za besedo »delničarjem« dodata
besedi »oziroma družbenikom«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »oziroma konsolidiranega letnega poročila iz drugega odstavka
tega člena«. V drugem stavku se beseda »revizijskim« nadomesti z besedo »revizorjevim«, beseda »revizijskega« pa
se nadomesti z besedo »revizorjevega«.
V petem odstavku se v drugem stavku beseda »revizijskim« nadomesti z besedo »revizorjevim«, beseda »revizijskega« pa se nadomesti z besedo »revizorjevega«.
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se črta besedilo »iz drugega odstavka 54. člena tega zakona«, beseda »mnenjem«
se nadomesti z besedo »poročilom«, na koncu pa se doda
besedilo:
»Družbe iz prvega odstavka 50. člena tega zakona morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev
dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega
poročila.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo:
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»Družbe iz prvega odstavka 50. člena tega zakona morajo v skladu s prejšnjim stavkom predložiti tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube ter razporeditev
dobička ali obravnavanje izgube, če to ni razvidno iz letnega
poročila.«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo:
»V skladu s prejšnjim stavkom je potrebno za družbe
iz prvega odstavka 50. člena tega zakona hkrati objaviti
tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube
ter razporeditev dobička ali obravnavanje izgube, če to ni
razvidno iz letnega poročila.« V drugem stavku se beseda
»prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »mnenjem« nadomesti z besedo »poročilom«.
V sedmem odstavku se beseda »mnenje« nadomesti z
besedo »poročilo«.
V osmem odstavku se četrti in peti stavek spremenita
tako, da se glasita:
»Objavi povzetka ne sme biti priloženo celotno revizorjevo poročilo, ampak se razkrije samo revizijsko mnenje in
morebiten pojasnjevalni odstavek. Lahko pa se objavi povzetka priloži revizorjevo poročilo o povzetku.«.
V enajstem in dvanajstem odstavku se v prvem stavku
beseda »ﬁnance« nadomesti z besedo »gospodarstvo«.
8. člen
V prvem odstavku 56. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Računovodski izkazi iz prvega in drugega odstavka
tega člena in priloga s pojasnili k izkazom kot celota tvorijo
računovodsko poročilo.«.
9. člen
V drugem odstavku 57. člena se za besedo »standardov« doda besedilo »oziroma mednarodnih standardov
računovodskega poročanja«.
10. člen
V drugem odstavku 58. člena se beseda »dodatku«
nadomesti z besedilom »prilogi s pojasnili«.
V četrtem odstavku se za besedo »standardi« doda
besedilo »oziroma mednarodni standardi računovodskega
poročanja«.
11. člen
V petem odstavku 61. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Družbe, ki na bilančni presečni dan letne bilance
stanja presežejo ali nehajo presegati meje dveh od treh meril
iz drugega odstavka 52. člena tega zakona, lahko, če te meje
ne presežejo v dveh zaporednih poslovnih letih, pri členitvi
bilance stanja po drugem odstavku tega člena to razčlenijo
samo na postavke, označene s črkami in rimskimi številkami,
pri čemer pa morajo:«.
V sedmem odstavku se v drugem stavku besedilo
»srednje družbe (55. člen) zadošča« nadomesti z besedilom
»družbe (55. člen), ki na bilančni presečni dan letne bilance
stanja preseže ali neha presegati meje dveh od treh meril iz
tretjega odstavka 52. člena tega zakona, zadošča, če te meje
ne preseže v dveh zaporednih poslovnih letih«.
Dodata se nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po
mednarodnih standardih računovodskega poročanja, izkazujejo pridobljene lastne delnice kot del lastnega kapitala v
postavki A) VII. Lastne delnice (kot odbitna postavka).
(9) Družbe, ki sestavljajo računovodske izkaze po mednarodnih standardih računovodskega poročanja, predstavljajo postavke bilance stanja na podlagi razlikovanja med
kratkoročnimi in nekratkoročnimi postavkami. Pri tem mora
biti zagotovljeno, da so v bilanci stanja izkazane najmanj vse
postavke iz drugega odstavka tega člena.«.
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12. člen
V petem odstavku 62. člena se beseda »Srednje« nadomesti z besedilom »Majhne in srednje«.
V osmem odstavku se besedi »bilanci stanja« nadomestita z besedilom »izkazu poslovnega izida«.

ukrepi za zavarovanje vseh najpomembnejših vrst načrtovanih transakcij, za katere se posli zavarovanja računovodsko
posebej prikazujejo, ter izpostavljenost družbe cenovnim,
kreditnim, likvidnostnim tveganjem in tveganjem v zvezi z
denarnim tokom.«.

13. člen
V prvem odstavku 63. člena se v napovednem stavku
črta beseda »letnih«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. treba je upoštevati načelo previdnosti, na način,
določen z računovodskimi standardi iz 51. člena tega zakona;«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. treba je upoštevati načelo poštene vrednosti, na
način, določen z računovodskimi standardi iz 51. člena tega
zakona;«.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 5., 6. in 7. točka.
V drugem odstavku se besedilo »Slovenskih računovodskih standardih« nadomesti z besedilom »računovodskih
standardih iz 51. člena tega zakona«.

17. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »Davčni upravi
Republike Slovenije priglasi začetek opravljanja dejavnosti«
nadomesti z besedilom »je pri Agenciji Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve vpisan v Poslovni register Slovenije«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije mora
podjetnik navesti:
– ﬁrmo podjetnika in podatke o sedežu,
– podatke o skrajšani ﬁrmi,
– podatke o podjetniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
– podatke o zastopniku: ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčno številko,
– navedbo dejavnosti, ki jih bo podjetnik opravljal,
– podatke o drugih delih podjetnika kot enotah poslovnega registra v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register
Slovenije, in
– izjavo podjetnika, da ni neporavnanih dospelih davčnih obveznosti iz njegovih prejšnjih poslovanj kot podjetnika.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ima za potrebe vodenja podatkov o podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije brezplačen neposredni
dostop in možnost prevzema podatkov iz Centralnega registra prebivalstva in iz drugih javnih registrov in evidenc.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Način in postopek vpisa ter vodenja podatkov o
podjetnikih v Poslovnem registru Slovenije predpiše minister,
pristojen za gospodarstvo.«.

si:

14. člen
Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki na podlagi združitve oziroma delitve preidejo na prevzemno družbo,
mora ta ovrednotiti v skladu z računovodskimi standardi iz
51. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se črta.
15. člen
V prvem odstavku 65. člena se v napovednem stavku
za besedo »standardih« dodajo besede »oziroma po mednarodnih standardih računovodskega poročanja«.
V 1. točki se črta beseda »letnih«.
V 5. točki se v tretji alinei za besedo »dan« dvakrat doda
besedilo »letne bilance stanja«.
16. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovno poročilo
66. člen
(1) Poslovno poročilo mora vsebovati vsaj pošten prikaz
razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega ﬁnančnega
položaja, vključno z opisom bistvenih tveganj in negotovosti,
ki jim je družba izpostavljena.
(2) Pošten prikaz mora biti uravnotežena in celovita analiza razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega
ﬁnančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti
njenega poslovanja. Analiza mora v obsegu, ki je potreben
za razumevanje razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega ﬁnančnega položaja, vsebovati ključne računovodske,
ﬁnančne in, če je to potrebno, druge kazalce, kazalnike in
druge pokazatelje, ki vključujejo tudi informacije, povezane z varstvom okolja in delavci. Analiza vključuje ustrezno
sklicevanje na zneske v računovodskih izkazih in potrebna
dodatna pojasnila.
(3) V poslovnem poročilu morajo biti prikazani tudi:
– vsi pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po
koncu poslovnega leta;
– pričakovani razvoj družbe;
– aktivnosti družbe na področju raziskav in razvoja in
– obstoj podružnic družbe.
(4) Če je to pomembno za presojo premoženja in obveznosti družbe, njenega ﬁnančnega položaja ter poslovnega
izida, morajo biti v poslovnem poročilu prikazani tudi cilji
in ukrepi upravljanja ﬁnančnih tveganj družbe, vključno z

18. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprememba in prenehanje opravljanja dejavnosti
76. člen
(1) Podjetnik mora vsako spremembo podatkov iz drugega odstavka 75. člena tega zakona v 15 dneh po nastanku
spremembe prijaviti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Prijaviti mora tudi prenehanje
opravljanja dejavnosti.
(2) Podjetnik mora, vsaj tri mesece pred prijavo prenehanja opravljanja dejavnosti, na primeren način (s pismi
upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, v poslovnih prostorih) objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost ter ob tem
navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po uradni dolžnosti izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije na podlagi obvestila pristojnega
organa, da je s pravnomočnim aktom:
– ugotovil smrt podjetnika, če podjetnikov dedič v skladu s četrtim odstavkom 73. člena tega zakona ne nadaljuje
zapustnikovo podjetje,
– odločil o stečaju podjetnika,
– izgnal podjetnika iz Republike Slovenije,
– prepovedal podjetniku opravljati dejavnosti, ugotovil,
da podjetnik ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti
ali da dejavnosti ne opravlja, ali
– ugotovil, da je podjetnik dal neresnično izjavo iz sedme alinee drugega odstavka 75. člena tega zakona.
(4) Način in postopek prenehanja opravljanja dejavnosti
podjetnika predpiše minister, pristojen za gospodarstvo.
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(5) Določbe o prenehanju poslovanja se smiselno uporabljajo tudi, če podjetnik namerava podjetje prodati ali ga
vložiti v družbo.«.
19. člen
V prvem odstavku 188.a člena se za besedama »sklene
družba« doda besedilo »z ustanovitelji ali delničarji, ki so v
osnovnem kapitalu udeleženi z več kot 10%«.
Na koncu trinajstega odstavka se pred piko doda besedilo »ali na organiziranem trgu vrednostnih papirjev«.
20. člen
V drugem odstavku 198. člena se v četrti alinei besedi
»revizijska poročila« nadomestita z besedilom »poročila o
reviziji ustanovitve«.
21. člen
V prvem odstavku 240. člena se na koncu pete alinee
pred podpičjem doda besedilo »bank, zavarovalnic in drugih
ﬁnančnih organizacij«.
22. člen
V 244. členu se v prvem stavku za besedo »šeste« dodata besedi »in osme«.
23. člen
V tretjem odstavku 256. člena se beseda »revizijskim«
nadomesti z besedo »revizorjevim«.
24. člen
V drugem odstavku 274.a člena se v tretjem stavku beseda »revizijsko« nadomesti z besedo »revizorjevo«, beseda
»revizijskega« pa z besedo »revizorjevega«.
25. člen
V 316. členu se beseda »revizije« nadomesti z besedama »o reviziji«.
26. člen
V prvem odstavku 336. člena se beseda »potrdilom«
nadomesti z besedama »pritrdilnim mnenjem«.
27. člen
Prvi odstavek 509.a člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) V Republiki Sloveniji se lahko ustanovi Evropsko
gospodarsko interesno združenje (v nadaljnjem besedilu:
evropsko združenje) v skladu z določbami Uredbe 2137/85/
EGS.«.
V drugem odstavku se besedilo »uredbo iz prejšnjega
odstavka« nadomesti z besedilom »Uredbo 2137/85/EGS«.
28. člen
V tretjem in v četrtem odstavku 565. člena se besedilo
»Četrto direktivo Sveta 78/660/EGS z dne 25. julija 1978
o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb (UL
L 222, 14. 8. 1978, s spremembami), ki temelji na členu
54(3)(g) Pogodbe« nadomesti z besedilom »Direktivo
78/660/EGS«, besedilo »Sedmo direktivo Sveta 83/349/EGS
z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih (UL L 193, 18. 7. 1983, s spremembami), ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe« pa z besedilom »Direktivo
83/349/EGS«.
V tretjem odstavku se besedilo »Osmo direktivo Sveta
84/253/EGS z dne 10. aprila 1984 o revizijah bilanc (UL
L 126, 12. 5. 1984, s spremembami), ki temelji na členu
54(3)(g) Pogodbe« nadomesti z besedilom »Direktivo
84/253/EGS«.
29. člen
Enajsto poglavje se spremeni tako, da se glasi:
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»Enajsto poglavje: NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA
569. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona opravljajo Agencija Republike Slovenije za javnopravne
evidence, Davčna uprava Republike Slovenije, Inšpektorat
Republike Slovenije za delo in Tržni inšpektorat Republike
Slovenije.
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je pristojna za nadzor nad izvajanjem določb prvega in drugega odstavka 55. člena, prvega odstavka
55.a člena, drugega in tretjega odstavke 565. člena v zvezi s
55. členom, 75. člena in prvega in drugega odstavka 76. člena tega zakona.
(3) Davčna uprava Republike Slovenije je pristojna za
nadzor nad izvajanjem določb tretjega odstavka 51. člena
tega zakona.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za delo je pristojen
za nadzor nad izvajanjem določb drugega odstavka 10. člena
tega zakona.
(5) Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za
nadzor nad izvajanjem določb 19. člena, prvega odstavka
45. člena, 157. člena, drugega odstavka 564. člena, petega
in šestega odstavka 73. člena in 128. člena tega zakona.«.
30. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 570. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje družba:«.
5. do 7. točka se črtajo.
Dosedanje 8. do 10. točka postanejo 5. do 7. točka.
11. točka se črta.
Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 8. in 9. točka.
14. do 17. točka se črtajo.
Dosedanja 18. točka postane 10. točka.
19. točka se črta.
Dosedanja 20. točka postane 11. točka.
21. do 23. točka se črtajo.
31. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 571. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje družba:«.
Doda se nova 1. točka, ki se glasi:
»1. če na sporočilih, ki jih pošilja družba, ni podatkov iz
prvega odstavka 45. člena tega zakona;«.
Dosedanja 1. točka postane 2. točka.
Dodajo se nove 3. do 5. točka, ki se glasijo:
»3. če ne predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov, v treh mesecih po koncu poslovnega leta (drugi
odstavek 55. člena);
4. če ne predloži podatkov iz letnih poročil o svojem
premoženjskem in ﬁnančnem poslovanju ter poslovnem izidu organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje
podatkov, v treh mesecih po koncu koledarskega leta (prvi
odstavek 55.a člena);
5. če na poslovnih listinah poleg ﬁrme dvojne družbe ni
označeno ime poslovodij oziroma članov uprave komplementarja v dvojni družbi (prvi odstavek 157. člena);«.
Dosedanje 2. do 7. točka postanejo 6. do 11. točka.
Doda se nova 12. točka, ki se glasi:
»12. če v register delnic ne vpiše imenskih delnic (prvi
odstavek 232. člena);«.
Dosedanja 8. točka postane 13. točka.
9. točka se črta.
Dosedanja 10. točka postane 14. točka.
11. točka se črta.
Dosedanja 12. točka postane 15. točka.
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13. točka se črta.
Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. če družba ne objavi listin oziroma ne omogoči
njihovega brezplačnega prepisa (drugi odstavek 188.a člena, tretji odstavek 282.a člena, drugi in tretji odstavek 398.h
člena, tretji odstavek 398.s člena, četrti odstavek 516. člena,
drugi in peti odstavek 533.f člena).«.
V drugem odstavku se besedilo »150.000 do
1.000.000« nadomesti z besedilom »75.000 do 1.000.000«.
32. člen
572. člen se spremeni tako, da se glasi:
»572. člen
(1) Z globo od 5.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico, če
ob vpisu v register ne prijavi vseh podatkov, ki se po določbah
tega zakona vpisujejo v register (562. člen in 566. člen).
(2) Z globo od 1.500.000 do 10.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico,
če podružnica:
1. ne predloži letnega poročila zaradi javne objave organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov,
v osmih mesecih po koncu poslovnega leta (drugi in tretji
odstavek 565. člena v zvezi s 55. členom);
2. pri svojem poslovanju ne uporablja ﬁrme in drugih
podatkov iz 564. člena tega zakona.«.
33. člen
V 573. členu se četrta alinea spremeni tako, da se
glasi:
»– če ne prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije
sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja v skladu z
določbami 76. člena tega zakona;«.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– če v prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije navede napačne podatke (drugi odstavek 75. člena).«.
34. člen
V 574. členu se v napovednem stavku za besedo »družbeniki« doda besedilo »oziroma družbeniki ustanovitelji«.
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(4) Zavarovalnice iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja za poslovno
leto, ki ga ob upoštevanju določb prvega odstavka tega člena
določi Agencija za zavarovalni nadzor v dveh mesecih po
uveljavitvi tega zakona, vendar najkasneje za poslovno leto,
ki se začne 1. januarja 2007 ali kasneje.
37. člen
(1) Davčna uprava Republike Slovenije mora v 15 dneh
po uveljavitvi tega zakona Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve izročiti aplikacijo in pripadajočo tehnično dokumentacijo za vodenje vpisnika podjetnikov
ter do 1. julija 2005 nanjo prenesti celotno bazo vpisnika
podjetnikov.
(2) Podjetniki, ki so v poslovnem letu 2004 v skladu s
predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, v poslovnem letu 2005 niso dolžni voditi
poslovnih knjig in evidenc, ki jih določa ta zakon.
38. člen
(1) Ministra, pristojna za pravosodje in gospodarstvo,
morata izdati predpis iz dvanajstega odstavka 55. člena zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, mora izdati
predpis iz 17. in 18. člena tega zakona 1. julija 2005.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
138. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01).
40. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 17., 18. in
33. člena, ki začnejo veljati 1. julija 2005.
Št. 001-03/92-1/63
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
EPA 67-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

35. člen
V 576. členu se besedilo »oseba, ki je dolžna« nadomesti z besedilom »posameznik, ki je dolžan«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(1) Družbe iz desetega odstavka 51. člena zakona, pri
katerih so na katerega od organiziranih trgov vrednostnih
papirjev v državah članicah Evropske unije uvrščeni samo
dolžniški vrednostni papirji, kot jih določa zakon, ki ureja trg
vrednostnih papirjev, prvič sestavijo računovodska poročila v
skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja
najkasneje za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali
kasneje.
(2) Družbe iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič
sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja za poslovno leto, ki se
začne 1. januarja 2006 ali kasneje.
(3) Banke iz enajstega odstavka 51. člena zakona prvič
sestavijo računovodska poročila v skladu z mednarodnimi
standardi računovodskega poročanja za poslovno leto, ki
ga ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka določi Banka
Slovenije v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona, vendar
najkasneje za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2007
ali kasneje.

USTAVNO SODIŠČE
5985.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in
sodbe Okrožnega sodišča v Kopru

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe A. A. iz Ž., Z. Z., in B. B. iz V., ki ju zastopa C. C.,
odvetnik v U., na seji dne 2. decembra 2004

odločilo:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 202/2001 z dne
19. 12. 2001, sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 97/2000
z dne 9. 1. 2001 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št P
412/97 z dne 23. 11. 1999 se razveljavijo in se zadeva vrne
Okrožnemu sodišču v Kopru v novo sojenje.
2. Ustavna pritožba A. A. se v delu, v katerem izpodbija
sodbe, navedene v prejšnji točki, zaradi ugoditve tožbenemu
zahtevku iz nasprotne tožbe, zavrže.
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Obrazložitev
A)
1. Ustavna pritožnica A. A. je kot zemljiškoknjižna
lastnica s tožbo od Občine Piran ter od štirih najemnikov
zahtevala izročitev v posest 1/4 hiše v U., ki so jo sicer
zasedali najemniki te občine. Zahtevala je tudi najemnino
oziroma uporabnino za oddane prostore. Ker je občina
štirim najemnikom stanovanja v hiši prodala, je pritožnica
med pravdo zahtevala tudi, naj sodišče ugotovi, da prodajne
pogodbe nimajo pravnega učinka. Kasneje je v to pravdo
vstopila tudi druga ustavna pritožnica, ki je navedeni delež
hiše kupila od prve ustavne pritožnice in se kot lastnica
vpisala v zemljiški knjigi. Sodišče prve stopnje je zahtevek
za izročitev nepremičnine v posest zavrnilo, ugodilo pa je
zahtevku Občine Piran iz nasprotne tožbe, s katerim je zahtevala odločitev sodišča o tem, da je lastnica tistega dela
hiše, kjer je v zemljiški knjigi kot lastnica vknjižena B. B., to
je druga ustavna pritožnica.
2. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev utemeljilo s
tem, da je bila hiša, za katero ustavni pritožnici trdita, da sta
(v časovnem zaporedju) na njej imeli solastninsko pravico,
po letu 1955 le ruševina, ki jo je med leti 1962 in 1965 v celoti
adaptirala takratna Občina Piran in tako zgradila nov objekt,
pri čemer je bilo zemljišče, ker se je nahajalo v mestu, v času
gradnje glede na določbe Zakona o nacionalizaciji najemnih
zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 52/58 in
3/59. – ZNNZGZ) družbena lastnina. V nadaljevanju je navedlo, da sta sodna praksa in pravna teorija še pred uveljavitvijo
Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (Uradni list
SFRJ, št. 6/80 in nasl. – v nadaljevanju: ZTLR) izoblikovali
pravna pravila, ki so uporabljiva v tem sporu in ki so bila
kasneje vnesena v ZTLR. Sodišče je kot tako opredelilo načelo, da v primeru gradnje na tujem zemljišču graditelj lahko
postane lastnik zemljišča in zgradbe, če vrednost gradnje
bistveno presega vrednost prej obstoječega objekta. Kot izoblikovano pravno pravilo je sodišče štelo tudi pravilo, da ima
lastnik zgradbe v mestu, kjer je zemljišče družbena lastnina,
lastninsko pravico na njej, dokler zgradba stoji.
3. Višje sodišče je pritožbo ustavnih pritožnic zavrnilo.
Strinjalo se je z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da je pravna prednica sedanje Občine Piran gradila na zemljišču v
družbeni lastnini (pri čemer je pritožbeno sodišče ruševino
opredelilo kot nezazidano stavbno zemljišče) ter da je s tem
pridobila lastninsko pravico na spornem deležu hiše. Prav
tako se je strinjalo s stališčem sodišča prve stopnje, da je
zaradi take odločitve treba kot neutemeljene zavrniti vse zahtevke ustavnih pritožnic.
4. Vrhovno sodišče je revizijo ustavnih pritožnic zavrnilo. Ocenilo je, da sta nižji sodišči pri odločanju pravilno
uporabili materialno pravo. Pri tem je štelo, da tožeča stranka ni izgubila lastninske pravice na delu zemljišča, vendar
ni upravičena do izročitve dela nepremičnine v posest, ker
se zemljiškoknjižni vpis nanaša na stanovanje v objektu, ki
ga ni več. Zavrnitev tožbenih zahtevkov je zato v skladu s
pravnimi pravili Občega državljanskega zakonika (v nadaljevanju: ODZ) in s pravili, ki jih je oblikovala sodna praksa, ter
materialnopravno pravilna.
5. Ustavni pritožnici očitata sodiščem kršitev pravice do
enakega varstva pravic (22. člen Ustave), pravice do zasebne lastnine (33. člen Ustave) ter kršitev pravice do mirnega
uživanja lastnine (1. člen Prvega protokola h Konvenciji o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Uradni list
RS, št. 33/94, MP št. 7/94 – EKČP). Navajata, da sodišča
niso ocenila in pravno presodila nekaterih izvedenih dokazov.
Menita, da izvedeni dokazi nikakor ne morejo utemeljiti zaključka, da je Občina Piran na podlagi gradnje pridobila lastninsko pravico na spornem deležu hiše, ker parcela, na kateri
naj bi občina gradila, ni bila nikoli ruševina. Sodiščem očitata,
da niso obrazložila, na kakšni pravni podlagi je lahko občina
pridobila lastninsko pravico na spornem deležu stanovanjske
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hiše. Ker odgovora na to, kljub njunim opozorilom v pritožbi
in reviziji, nista dobili, menita, da jima je bila kršena pravica
do enakega varstva pravic. Zatrjujeta, da je bilo zato sojenje
nepošteno, odločitev pa arbitrarna. Pritožnici menita, da ODZ
ni omogočal pridobitve lastninske pravice z gradnjo na tujem
svetu. Tega tudi ni omogočal italijanski civilni kodeks (Codice civile – CC), ki se je po zatrjevanju ustavnih pritožnic na
območju Pirana uporabljal še po razširitvi veljavnosti jugoslovanskih predpisov na to območje. Pritožnici sklicevanje sodišč na pravila ODZ in sodno prakso kot podlago za priznanje
lastninske pravice še posebej izpodbijata glede na stališče
Vrhovnega sodišča, da nista izgubili lastninske pravice na
zemljišču, ki ga pokriva stavba.
6. Senat Ustavnega sodišča je dne 29. 6. 2004 odločil,
da se ustavna pritožba sprejme v obravnavo. Ustavno pritožbo je Ustavno sodišče v skladu s 56. členom Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju:
ZUstS) poslalo Vrhovnemu sodišču ter v skladu z 22. členom Ustave toženim strankam iz pravdnega postopka in jim
omogočilo, da na ustavno pritožbo odgovorijo, česar pa niso
storili. Ustavno sodišče je pridobilo pravdni spis, na katerega
se nanaša ta ustavna pritožba in vanj vpogledalo.
B)
7. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo A. A. v delu, v
katerem izpodbija odločitev sodišč iz nasprotne tožbe, zavrglo. V tem delu postopka ustavna pritožnica ni bila pravdna
stranka. Zato ne more biti upravičena za vložitev ustavne
pritožbe.
8. Glavni očitek vsem trem sodbam je, da ne dajejo odgovora na vprašanje, na podlagi česa so sodišča štela, da
je bila hiša, na kateri sta (v časovnem zaporedju) pritožnici
imeli solastninsko pravico, porušena, ter da je pravna prednica Občine Piran na istem mestu zgradila nov objekt, kakor
tudi, da ni jasno, na kakšni pravni podlagi naj bi graditeljica
pridobila z gradnjo lastninsko pravico.
9. Z navedbo, da iz sodnih odločb ni mogoče ugotoviti,
na kakšni pravni podlagi je Občina Piran pridobila lastninsko
pravico na spornem solastniškem deležu, zaradi česar je to
pravico ustavna pritožnica B. B. izgubila, pritožnica zatrjuje,
da so sodbe neobrazložene in zato arbitrarne. Sodišče prve
stopnje se je ob ugotovitvi, da je pravna prednica Občine
Piran z gradnjo na svojem zemljišču pridobila lastninsko
pravico na celotnem novozgrajenem objektu, torej tudi na
solastniškem deležu ustavne pritožnice, pri utemeljitvi sklicevalo na materialno pravo, ki se nanaša na pridobitev lastninske pravice z gradnjo na tujem zemljišču. Višje sodišče
se je z odločitvijo sodišča prve stopnje strinjalo. Očitno je,
da je med dejansko podlago za odločitev obeh nižjih sodišč
in med materialnim pravom, ki sta ga uporabili, takšno neskladje, ko ne gre več zgolj za vprašanje pravilne uporabe
materialnega prava, temveč za nejasnosti, zaradi katerih je
sodbama mogoče očitati, da nimata razumne obrazložitve.
Vrhovno sodišče je ocenilo, da sta obe nižji sodišči pravilno
uporabili materialno pravo, vendar v nadaljevanju to svoje
stališče utemeljuje samo v delu, ko pojasnjuje pravilnost odločitve nižjih sodišč glede zavrnitve zahtevka tožeče stranke
za izročitev nepremičnine v soposest. Ni pa obrazložilo,
zakaj je štelo materialnopravno odločitev obeh nižjih sodišč
glede zahtevka iz nasprotne tožbe za pravilno. Ker je bila
odločitev o tožbenem zahtevku odvisna od odločitve o zahtevku iz nasprotne tožbe, bi Vrhovno sodišče, tudi zaradi
revizijskih opozoril, moralo pojasniti, katera pravna podlaga
je v času gradnje in pred uveljavitvijo ZTLR omogočala
Občini Piran, da je pridobila lastninsko pravico na spornem
deležu hiše. Sodba Vrhovnega sodišča na ta vprašanja ne
daje odgovora. Glede na ugotovitev Vrhovnega sodišča, da
tožeča stranka ni izgubila lastninske pravice na zemljišču,
na katerem je Občina Piran zgradila hišo, ki je v nasprotju s
stališčem, ki sta ga do tega vprašanja zavzeli nižji sodišči,
ostaja vsekakor še nadalje nepojasnjen odgovor na vpra-
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šanje, na kakšni pravni podlagi je bilo ugodeno zahtevku iz
nasprotne tožbe.
10. Kot je bilo povedano, je odločitev o tožbenem zahtevku, povezana z odločitvijo o zahtevku iz nasprotne tožbe.
Ustavno sodišče je glede na navedeno v celoti razveljavilo
sodbe Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Kopru ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje
v novo sojenje. Ker je sodbe razveljavilo zaradi kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, se ni
spuščalo v vprašanje utemeljenosti drugih zatrjevanih kršitev
človekovih pravic.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in tretje alineje prvega odstavka
55. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter
sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija
Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr.
Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Prvo
točko izreka je sprejelo z osmimi glasovi proti enemu. Proti je
glasovala sodnica Krisper Kramberger, ki je dala odklonilno
ločeno mnenje. Drugo točko izreka je sprejelo soglasno.
Št. Up-53/02-24
Ljubljana, dne 2. decembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.

5986.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi
zadeve Upravnemu sodišču v novo sojenje

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. A. in B. B., obeh iz Ž., ki ju zastopa C. C., odvetnica
v Z., na seji dne 16. decembra 2004

odločilo:
Sodba Vrhovnega sodišča št. I Up 1237/2004 z dne
10. 11. 2004 in sodba Upravnega sodišča št. U 1625/2004 z
dne 23. 9. 2004 se razveljavita in se zadeva vrne Upravnemu
sodišču v novo sojenje.

Obrazložitev
A)
1. Vrhovno sodišče je z izpodbijano sodbo zavrnilo pritožbo ustavnih pritožnikov zoper sodbo Upravnega sodišča.
Z njo je prvostopenjsko sodišče zavrnilo tožbo zoper odločbo
Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: Ministrstvo),
s katero je Ministrstvo zavrnilo vlogi pritožnikov za priznanje
azila v Republiki Sloveniji in odločilo, da morata v roku treh
dni od pravnomočno končanega azilnega postopka zapustiti
državo.
2. V ustavni pritožbi pritožnika zatrjujeta kršitev načela
enakosti iz drugega odstavka 14. člena, pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena in pravice do pribežališča
iz 48. člena Ustave. Navajata, da sta že v postopku pred
upravnim organom predložila v spis dva časopisna članka,
objavljena novembra 2003 v časopisu Č., ki naj bi potrdila
njune navedbe o stanju v V. V., kjer sta živela pred odhodom
iz matične države, vendar Ministrstvo teh člankov sploh ni
presojalo. Upravnemu organu očitata, da pri izdaji odločbe
ni upošteval navodil Upravnega sodišča o tem, da je treba
v ponovljenem postopku pridobiti aktualna poročila iz doline
V. in preveriti stanje v U. po padcu D. Menita, da je odločba
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upravnega organa arbitrarna, saj razlogi o odločilnih dejstvih
niso obrazloženi. Navajata, da sta v tožbi Upravnemu sodišču predlagala izvedbo glavne obravnave, vendar je sodišče
ni opravilo, čeprav je, da bi se prepričalo o pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja, sámo pridobilo še druge vire
o stanju v U. (za informacijo o stanju razseljenih oseb v U. je
zaprosilo Visoki komisariat Združenih narodov za begunce).
Pritožnika zatrjujeta, da mora sodišče opraviti glavno obravnavo kadar samo izvaja dokaze, saj imajo stranke pravico
seznaniti se s tako zbranimi dokazi in morajo imeti možnost,
da se o njih izjavijo. Upravnemu sodišču pritožnika očitata
tudi, da ni opravilo presoje pogojev za azil iz drugega odstavka 1. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 134/03 – Uradni
p.b. – v nadaljevanju: ZAzil), temveč le presojo pogojev za
azil iz humanitarnih razlogov, čeprav sta v tožbi to zahtevala.
Dalje pritožnika oporekata ugotovitvi Vrhovnega sodišča, da
v tožbi in pritožbi nista grajala ugotovljenega dejanskega
stanja. Vrhovnemu sodišču očitata kršitev načela enakosti
in pravice do poštenega sojenja, saj naj bi v drugih primerih,
ko so stranke izrecno zahtevale izvedbo glavne obravnave,
pa je prvostopenjsko sodišče ni izvedlo, sodbo Upravnega
sodišča vedno razveljavilo. Razlaga 50. in 51. člena Zakona
o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in nasl.), ki jo je
v izpodbijani sodbi navedlo Vrhovno sodišče, je po mnenju
pritožnikov nezdružljiva s pravico iz 22. člena Ustave. Poleg
tega pritožnika izpodbijanima sodbama očitata še, da sta
arbitrarni, saj naj bi bili razlogi, navedeni v obrazložitvi, v
nasprotju z izvedenimi dokazi. Upravno sodišče je namreč
ugotovilo, da sta prosilca notranje razseljeni osebi ter da
so te osebe v U. diskriminirane. Kljub temu sta obe sodišči
zaključili, da jima ne pripada pravica do pribežališča, ker se
lahko vrneta v U. brez strahu za njuni življenji, če ne v T. ali
dolino V., pa kam drugam. Ker bi z zapustitvijo Republike
Slovenije prosilcema nastale težko popravljive posledice,
pritožnika Ustavnemu sodišču predlagata začasno zadržanje
izvršitve odločbe Ministrstva.
3. Ustavno sodišče je na podlagi prve alineje drugega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr. – v nadaljevanju: Poslovnik)
zadevo obravnavalo prednostno. Senat Ustavnega sodišča
je s sklepom št. Up-778/04 z dne 29. 11. 2004 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadržal izvršitev izpodbijane odločbe Ministrstva.
V skladu z določbo 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) je bila
ustavna pritožba vročena Vrhovnemu sodišču, ki nanjo ni
odgovorilo.
B)
4. Po ustaljeni ustavnosodni presoji Ustavno sodišče v
postopku z ustavno pritožbo ne presoja, ali je odločitev sodišča sama po sebi pravilna, temveč izpodbijano odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove
pravice ali temeljne svoboščine. Pritožnika med drugim zatrjujeta kršitev 22. člena Ustave, ki jo utemeljujeta z dejstvom,
da Upravno sodišče ni izvedlo predlagane glavne obravnave,
čeprav je samo izvajalo dokaze.
5. V obravnavanem primeru sta pritožnika vložila tožbo
zoper odločitev Ministrstva, ki je zavrnilo njuni vlogi za priznanje azila v Republiki Sloveniji, ker je ugotovilo, da ne izpolnjujeta niti pogojev za priznanje statusa begunca, ki jih določata Konvencija o statusu beguncev in Protokol o statusu
beguncev (Uradni list FLRJ, MP, št. 7/60 in 17/67, Uradni list
RS, št. 35/92, MP, št. 9/92),1 niti pogojev za priznanje azila iz
humanitarnih razlogov, določenih v tretjem odstavku 1. člena
ZAzil. Pritožnika sta v tožbi med drugim zatrjevala zmotno
in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje. Ministrstvu sta
očitala, da ni pridobilo aktualnih poročil o stanju v U. oziroma
v dolini V., kot mu je bilo naloženo s sodbo Upravnega so1
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dišča. Navedla sta, da je Ministrstvo zavrnilo presojo njunega
dokaza glede stanja v U. (članek v Č. z dne 25. 11. 2003),
ker naj bi bil zastarel, sámo pa je odločilo na podlagi poročil,
ki so starejša od predloženega članka. Zahtevala sta, naj
sodišče opravi glavno obravnavo in na njej zasliši pritožnika,
opravi dokaz s poizvedbami o stanju v dolini V. na Ministrstvu
za zunanje zadeve ter vpogleda v članek, objavljen v Č. dne
13. 8. 2004. Upravno sodišče ni opravilo glavne obravnave,
temveč je odločitev sprejelo na seji. Tako je ravnalo, čeprav
sta pritožnika izvedbo glavne obravnave izrecno zahtevala in
čeprav iz obrazložitve sodbe Upravnega sodišča izhaja, da je
sodišče zaradi napak Ministrstva pri izvedbi dokazov, z namenom, da bi »preverilo« v upravnem postopku ugotovljeno
dejansko stanje, sámo izvajalo dokaze.
6. Očitek o neizvedbi glavne obravnave bi lahko pomenil kršitev 22. člena Ustave. V okviru pravice do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave se namreč od upravnih
sodišč zahteva, da v upravnem sporu zagotovijo obravnavo,
torej kontradiktoren postopek, kjer stranke lahko ponujajo
dokaze in spodbijajo navedbe, kar je element javnega sojenja. Upravno sodišče je v izpodbijani sodbi utemeljilo, zakaj
ni izvedlo glavne obravnave in se pri tem oprlo na stališče
Ustavnega sodišča, vsebovano v odločbi št. Up-422/03 z dne
10. 7. 2003 (Uradni list RS, št. 73/03). Zato v obravnavanem
primeru zgolj s tem, da kljub izrecni zahtevi pritožnikov glavne obravnave ni izvedlo, ni kršilo 22. člena Ustave. Vendar pa
iz obrazložitve sodbe izhaja, da je sodišče v upravnem sporu
zaprosilo za informacijo o stanju razseljenih oseb v U. Visoki
komisariat Združenih narodov za begunce v Ljubljani, vpogledalo v poslana poročila in dve poročili tudi vložilo v spis. To
pomeni, da je sodišče sámo izvajalo dokaze in s tem sámo
ugotavljalo dejansko stanje. Zato bi moralo razpisati glavno
obravnavo in pritožnikoma dati možnost, da se izjavita. V
okviru pravice do enakega varstva pravic po 22. členu Ustave
mora biti namreč stranki zagotovljena pravica, da se lahko
izjavi o celotnem procesnem gradivu, ki je v sodnem spisu
in ki lahko vpliva na odločitev sodišča. Ker Upravno sodišče
v obravnavanem primeru ni opravilo glavne obravnave, je s
tem kršilo 22. člen Ustave.
7. Očitek neizvedbe glavne obravnave sta pritožnika
uveljavljala tudi v pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča,
vendar Vrhovno sodišče kršitve ni odpravilo. Glede na navedeno je Ustavno sodišče sodbi Vrhovnega in Upravnega
sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo v novo sojenje Upravnemu sodišču. Ker je ustavni pritožbi ugodilo že iz tega
razloga, se Ustavno sodišče ni spuščalo v presojo drugih
zatrjevanih kršitev.
C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika v sestavi: predsednik dr. Janez
Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam
Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.
Št. Up-778/04–11
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5987.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra
2004

Na podlagi 150. in 150.a člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS,
št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 2004
I
V skladu s 150. in 150.a členom zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS,
št. 20/04) se pokojnine ter nadomestila za invalidnost in
delne invalidske pokojnine, odmerjene po predpisih, ki se
uporabljajo od 1. januarja 2003 dalje, od 1. decembra 2004
uskladijo tako, da se povečajo za 0,4%.
II
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2002, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih
pravic (Uradni list RS, št. 92/03).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2003, odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
(Uradni list RS, št. 17/04), se uskladijo tako, da se na novo
odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. decembra 2004.
Pokojnine, uveljavljene od 1. decembra 2004 dalje, se s
1. decembrom 2004 odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od
dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami
nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od
1. decembra 2004.
III
Za odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2002, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu
o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 92/03).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2003, odmerjene
od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o najvišji
pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 17/04), se uskladijo
tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove,
veljavne od 1. decembra 2004.
Pokojnine, uveljavljene od 1. decembra 2004 dalje,
se s 1. decembrom 2004 odmerijo od najvišje pokojninske
osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od
dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami
presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske
osnove, veljavne od 1. decembra 2004.
IV
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89
in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska naj-
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nižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni
list RS, št. 65/00).
V
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo v skladu s 390. členom ZPIZ-1-UPB2 tudi vse
pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10.
1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89
in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI
Za odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa
se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih, osnova za odmero dodatka k pokojnini po zakonu o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni
list RS, št. 45/92 in 18/01), akontacije pokojnin, ki jih zavod
izplačuje po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile
v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) in nadomestila iz invalidskega zavarovanja, odmerjena po predpisih,
ki so se uporabljali do 31. decembra 2002.
VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega
sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne
od 1. decembra 2004.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo
odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od
1. decembra 2004.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine,
odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih
o socialni varnosti.
IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in
drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom
pripadali za mesec november 2004, po opravljeni uskladitvi
po sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004 (Uradni
list RS, št. 17/04).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev v mesecu decembru 2004.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
5988.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi
za odmero dodatnih pravic

Na podlagi 48. in 57. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS,
št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi
za odmero dodatnih pravic
I
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 48. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2
(Uradni list RS, št. 20/04) se od 1. decembra 2004 dalje na novo
določi najnižja pokojninska osnova in znaša 99.052,86 SIT.
II
V skladu s prvim in drugim odstavkom 57. člena
ZPIZ-1-UPB2 se od 1. decembra 2004 dalje določi nova
osnova za odmero dodatnih pravic in znaša 82.281,33 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

5989.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi
I
V skladu s prvim odstavkom 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se od 1. decembra 2004 dalje določi najvišja pokojninska osnova v višini 396.211,44 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
5990.

Št.

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in
postrežbo

Stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na podlagi 141. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št.
20/04), sklepa o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje
prizadete upravičence (Uradni list RS, št. 77/98) ter 2. točke
drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00,
37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 12. 2004
sprejel

SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
I
V skladu s tretjim odstavkom 141. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2
(Uradni list RS, št. 20/04) in sklepom o dodatku za pomoč in
postrežbo za najtežje prizadete upravičence (Uradni list RS,
št. 77/98) se od 1. decembra 2004 na novo določi dodatek
za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence in
znaša 82.281,33 SIT.
V skladu s prvim odstavkom 141. člena ZPIZ-1-UPB2
se od 1. decembra 2004 dalje na novo določi dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih
potreb in znaša 57.596,93 SIT.
V skladu z drugim odstavkom 141. člena ZPIZ-1-UPB2
se od 1. decembra 2004 dalje na novo določi dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih
potreb in znaša 28.798,46 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Stopnja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Na podlagi 146. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
V skladu s prvim odstavkom 146. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se od 1. decembra 2004 dalje na novo
določijo zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in znašajo:

16527

Znesek SIT
19.747,52
18.101,89
16.456,27
14.810,64
13.165,01
11.519,39
9.873,76
8.228,13

Telesna okvara
v%
100
90
80
70
60
50
40
30

Znesek SIT
13.823,26
12.671,32
11.519,39
10.367,45
9.215,51
8.063,57
6.911,63
5.759,69

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

5992.
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Telesna okvara
v%
100
90
80
70
60
50
40
30

Stran

II
V skladu z drugim odstavkom 146. člena ZPIZ-1-UPB2
se od 1. decembra 2004 dalje na novo določijo zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela
ali bolezni, in znašajo:

Srečko Čater l. r.
Predsednik

5991.
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Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
V skladu s prvim odstavkom 431. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se od 1. decembra 2004 na novo določi
starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK – in znaša
42.097,46 SIT.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

V skladu z drugim odstavkom 431. člena ZPIZ-1-UPB2
se prejemnikom pokojnine, kmetom borcem NOV pred 9. 9.
1943 oziroma pred 13. 10. 1943, ali njihovim zakoncem od
1. decembra 2004 na novo določi starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o SZK, in znaša
84.194,92 SIT.

I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. decembra 2004 dalje uskladi
tako, da se poveča za 0,4%.

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

II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec november 2004 po izvedeni uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 17/04).

Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

5993.

Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o znesku državne pokojnine
I
V skladu z 59. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
se od 1. decembra 2004 na novo določi znesek državne pokojnine in znaša 32.984,60 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 16. decembra 2004.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

5994.

Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 2. točke drugega
odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in
29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu
o preživninskem varstvu kmetov

Srečko Čater l. r.
Predsednik

5995.

Znesek minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne uslužbence

Na podlagi petega odstavka 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 73/03) ter na podlagi 31. člena Kolektivne
pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04), 33. člena Pravil zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in na
podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora
sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega
sklada za javne uslužbence objavlja

ZNESEK MINIMALNE PREMIJE
kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence
I
Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, določen v tretjem
odstavku 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
73/03) in Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 77/04), se v skladu s petim odstavkom
Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji uskladi tako, da se znesek iz 301. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 20/04, uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-1-UPB2,
ZDDPO-1, Uradni list RS, št. 40/04, ZDoh-1, Uradni list RS,
št. 54/04, ZZRZI, Uradni list RS, št. 63/04) v zvezi z Zneskom
premije in zneskom davčne olajšave za prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 133/03) valorizira, in za leto 2005 znaša 4.595 SIT.
II
Usklajeni zneski skupne pokojninske premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in dodatne premije,
po premijskih razredih znašajo:

Uradni list Republike Slovenije

Premijski
razred

Minimalna
premija od
1. januarja
2005

Št.

5996.
Dodatna premija glede na
dopolnjena leta delovne dobe

Skupna premija od
1. januarja 2005

SIT

leta
delovne
dobe
na dan
01.08.2003

SIT

SIT

1

4.595

0

0

4.595

2

4.595

1

142

4.737

3

4.595

2

284

4.879

4

4.595

3

426

5.021

5

4.595

4

568

5.163

6

4.595

5

710

5.305

7

4.595

6

852

5.447

8

4.595

7

994

5.589

9

4.595

8

1.136

5.731

10

4.595

9

1.278

5.873

11

4.595

10

1.420

6.015

12

4.595

11

1.562

6.157

13

4.595

12

1.704

6.299

14

4.595

13

1.846

6.441

15

4.595

14

1.988

6.583

16

4.595

15

2.130

6.725

17

4.595

16

2.272

6.867

18

4.595

17

2.414

7.009

19

4.595

18

2.556

7.151

20

4.595

19

2.698

7.293

21

4.595

20

2.858

7.453

22

4.595

21

3.018

7.613

23

4.595

22

3.178

7.773

24

4.595

23

3.358

7.953

25

4.595

24

3.538

8.133

26

4.595

25

3.718

8.313

27

4.595

26

3.918

8.513

28

4.595

27

4.118

8.713

29

4.595

28

4.318

8.913

30

4.595

29

4.548

9.143

31

4.595

30

4.778

9.373

32

4.595

31

5.008

9.603

33

4.595

32

5.268

9.863

34

4.595

33

5.528

10.123

35

4.595

34

5.788

10.383

36

4.595

35 in
več

6.078

10.673

III
Znesek minimalne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in usklajeni zneski
skupne premije se začnejo uporabljati z obračunom in vplačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje
za javne uslužbence za januar 2005.
Ljubljana, dne 21. decembra 2004.
Miran Kalčič l. r.
Predsednik
Odbora sklada
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Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
letnem poročilu in trimesečnih računovodskih
izkazih zavarovalnic – SKL 2002

Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena, tretjega odstavka
158.a člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo)
(ZZavar – UPB1) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem
poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih
zavarovalnic – SKL 2002
1. člen
V sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št.
111/02, 129/03 in 74/04) se v tretjem stavku prvega odstavka
in drugem odstavku 4. člena, 5. člena in tretjem odstavku
6. člena beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
2. člen
V tretjem stavku prvega odstavka in drugem odstavku
4. člena se besedilo »v drugem stolpcu pa podatki na zadnji
dan predhodnega obdobja« nadomesti z besedilom »v drugem stolpcu podatki na zadnji dan predhodnega obdobja, v
tretjem stolpcu pa indeks rasti«.
3. člen
V tretjem stavku prvega odstavka in drugem odstavku
5. člena se besedilo »v drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta« nadomesti z besedilom »v drugem stolpcu podatki predhodnega poslovnega leta, v tretjem
stolpcu pa indeks rasti«.
4. člen
V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »v drugem
stolpcu pa uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju« nadomesti z besedilom »v drugem stolpcu uresničeni
podatki v prejšnjem obračunskem obdobju, v tretjem stolpcu
pa indeks rasti«.
5. člen
V 12. členu se prvi stavek nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam
izkaza poslovnega izida za pomembne zneske prikaže vsa
razkritja, ki so opredeljena v zakonu, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, in slovenskih računovodskih standardih,
poleg tega pa razkrije naslednje:«
Za 4. točko 12. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Za namene tega člena se kot pomemben šteje znesek,
ki presega 2 % vrednosti obračunane kosmate zavarovalne
premije.«
6. člen
Za 12. členom se doda IIA. poglavje z naslovom:
»IIA. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE«, z
12.a, 12.b in 12.c členi, ki se glasijo:
»1. Vsebina poslovnega poročila zavarovalnice
12.a člen
Poslovno poročilo mora vsebovati uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja zavarovalnice ter
njenega ﬁnančnega položaja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti njenega poslovanja.
Poslovno poročilo zavarovalnice mora vsebovati poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto ter izbrane
računovodske in ﬁnančne kazalnike poslovanja.

Stran

16530 /

Št.

139 / 28. 12. 2004

2. Poročilo o poslovanju zavarovalnice
za poslovno leto
12.b člen
Poročilo o poslovanju zavarovalnice obsega najmanj
opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve,
pregled poslovanja, ﬁnančni rezultat, ﬁnančni položaj, opis
glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se zavarovalnica
sooča, podatke o delniškem kapitalu in delničarjih oziroma
kapitalu in številu članov družbe za vzajemno zavarovanje,
opis dosedanjega razvoja in pričakovani razvoj zavarovalnice, druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne
osebe in vse podatke oziroma opis vseh pomembnejših dogodkov, ki so nastopili po koncu poslovnega leta.
Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega okolja
oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali
na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi v državah članicah in tretjih državah, mora predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v
teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi
dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Zavarovalnica
navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v poslovnem
letu uresničila.
V pregledu poslovanja zavarovalnica podrobno oriše
posamezne zavarovalne vrste ter navede število zavarovancev in število sklenjenih zavarovanj v okviru zavarovalne
vrste.
V predstavitvi ﬁnančnega rezultata zavarovalnica razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po zavarovalnih
vrstah.
Zavarovalnica prikaže ﬁnančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev ter pojasni spremembe
posameznih postavk v primerjavi s predhodnim letom.
V opisu glavnih tveganj in negotovosti, s katerimi se
sooča, zavarovalnica prikaže izpostavljenost najmanj tržnim,
kreditnim, likvidnostnim in operativnim tveganjem, ostalim
tveganjem pa, če je to pomembno za presojo premoženja in
obveznosti zavarovalnice, njenega ﬁnančnega položaja ter
poslovnega izida. Poleg tega zavarovalnica v navedenem
opisu prikaže tudi ukrepe in cilje na področju upravljanja z
navedenimi tveganji.
Zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba,
prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.
Nadalje zavarovalnica v poročilu o poslovanju opiše dosedanji razvoj in pričakovani razvoj zavarovalnice, v okviru
katerega prikaže tudi aktivnosti zavarovalnice na področju
raziskav in podatke o investicijskih vlaganjih.
Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi druge podatke, ki so pomembni za delovanje pravne osebe,
kot so organizacijska shema, podatki o poslovni mreži, shematičen prikaz poslovne mreže, aktivnosti podružnic zavarovalnice v državah članicah in tretjih državah, podatki o
zaposlenih in izobrazbeni strukturi, podatki o članih uprave
in članih nadzornega sveta, podatki o informacijski podpori
ter druge podatke, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši
predstavitvi.
Zavarovalnica v poročilu o poslovanju prikaže tudi vse
pomembnejše dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega
leta.
3. Izbrani računovodski in ﬁnančni kazalniki poslovanja
12.c člen
Zavarovalnica prikaže naslednje kazalnike poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
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– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz
stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od
zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od
čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od
povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od
povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na
delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega
kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega
kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz
pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje,
– čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno- tehničnih rezervacij,
– čista zavarovalna premija glede na povprečno stanje
kapitala,
– povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij,
– kapital glede na čisto prenosno premijo,
– kapital glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev,
– čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije,
– obračunana kosmata zavarovalna premija glede na
število redno zaposlenih.
V poslovnem poročilu se prikažejo kazalniki za zadnje
zaključeno poslovno leto in predhodno poslovno leto.
Izračun kazalnikov je sestavni del tega sklepa (Priloga
2). Agencija z navodili predpiše enotno metodologijo za izračun kazalnikov.«.
7. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III.
KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO«.
8. člen
Pred 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
»1. Konsolidirano letno poročilo
13.a člen
Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila družb, ki so vključene v konsolidacijo.
Za pripravo konsolidiranega letnega poročila je zadolžena zavarovalnica, ki je nadrejena družba eni ali več družbam
(v nadaljevanju: nadrejena zavarovalnica).
Nadrejena zavarovalnica lahko konsolidirano letno poročilo vključi v letno poročilo.«.
9. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»2. Konsolidirano računovodsko poročilo
13. člen
Konsolidirano računovodsko poročilo sestoji iz konsolidiranih računovodskih izkazov, sestavljenih po predpisanih
shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni
del (Priloga 1) in priloge s pojasnili h konsolidiranim računovodskim izkazom.
Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov
nadrejena zavarovalnica upošteva določbe zakona, ki ureja
poslovanje gospodarskih družb, določila slovenskih računovodskih standardov in tega sklepa.
Metoda konsolidacije, ki jo izbere nadrejena zavarovalnica, je odvisna od deleža v kapitalu posamezne družbe v
skupini ali deleža v glasovalnih pravicah drugih družb v skupini oziroma od drugega načina povezanosti zavarovalnice
z drugimi družbami v skupini.
Nadrejena zavarovalnica pripravi konsolidirane računovodske izkaze po metodi popolne konsolidacije na osnovi
svojih računovodskih izkazov in računovodskih izkazov odvisnih družb.
Nadrejena zavarovalnica je dolžna poskrbeti, da vse
zavarovalnice in druge družbe v skupini uporabljajo enotne računovodske usmeritve za podobne poslovne dogodke, enake metode vrednotenja postavk in da so postavke
v izvirnih oziroma samostojnih računovodskih izkazih vseh
zavarovalnic in drugih družb v skupini enako formalno predstavljene, oziroma, da v nasprotnem primeru odvisne in
pridružene zavarovalnice in druge družbe v skupini sestavijo
posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se
razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov.
Vse pridružene družbe, v katerih je udeležena zavarovalnica, se vključijo v konsolidirane računovodske izkaze
skupine tako, da se naložbe vanje obračunavajo po kapitalski
metodi.«.
10. člen
V III. poglavju se naslov 2. podpoglavja spremeni tako,
da se glasi:
»3. Priloga s pojasnili h konsolidiranim računovodskim
izkazom«.
11. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen ki se glasi:
»4. Konsolidirano poslovno poročilo
14.a člen
Konsolidirano poslovno poročilo mora vsebovati vsaj
pošten pregled razvoja ter predstavitev poslovanja skupine in
njenega položaja z opisom temeljnih tveganj in negotovosti,
ki jim je skupina podvržena. Kolikor je potrebno za razumevanje takega razvoja, uspešnosti ali položaja, analiza vključuje
tako ﬁnančne, in kjer je to ustrezno, neﬁnančne kazalnike
uspešnosti.
V okviru navedenega mora nadrejena zavarovalnica
predstaviti tudi osnovne podatke o družbah v skupini. Podatki o družbah v skupini morajo obsegati naziv družbe,
vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic,
nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na zadnji
dan poslovnega leta ter organe upravljanja.«.
Črta se IV. poglavje.

12. člen

13. člen
V prilogi 1 k temu sklepu se v izkazu »I. Bilanca stanja«
besedilo »E. Rezervacije za druge nevarnosti in stroške«
nadomesti z besedilom »E. Druge rezervacije«.
V prilogi 1 k temu sklepu, v izkazu »V. Izkazi izida kritnih skladov«, besedilo točke a), v katerem se za besedilom
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»7. točke drugega odstavka 127. člena« doda besedilo »ter
za kritni sklad za zavarovanja iz 4. in 5. točke drugega odstavka ZZavar – UPB1«, postane prvi odstavek, za njim pa
se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izkaz izida kritnega sklada za zdravstvena zavarovanja iz 6. točke drugega odstavka 127. člena se uporablja
računovodska shema C. Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj.«.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

5997.

Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede
nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov
za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s
posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja
univerzalne storitve

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04)
izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije

SPLOŠNI AKT
o načinu upoštevanja meril glede nudenja
cenovnih opcij in za določitev paketov za
potrošnike z nizkimi dohodki oziroma
s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja
univerzalne storitve
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt določa način upoštevanja razmerja cen
storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev v primerjavi s
povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji in razmerja
povišanja cen storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev
v primerjavi z indeksom cen življenjskih potrebščin glede
nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike
z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami s strani
posameznega izvajalca univerzalne storitve.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
Kategorije potrošnikov, ki štejejo za osebe z nizkimi
dohodki oziroma s posebnimi potrebami, so tiste kategorije,
ki so določene z aktom ministra, pristojnega za elektronske
komunikacije, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne
zadeve.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo
enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04).
3. člen
(spremljanje drobnoprodajnih cen)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) spremlja
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posamezne drobnoprodajne cene storitev, ki se izvajajo kot
univerzalna storitev. Agencija pri tem ugotavlja povišanje posamične drobnoprodajne cene v primerjavi z indeksom cen
življenjskih potrebščin in povprečno povišanje cen storitev,
ki se izvajajo kot univerzalna storitev, kjer so uteži prodane
količine za obdobje od 1. januar – 31. december.
4. člen
(sporočanje podatkov)
(1) Izvajalec univerzalne storitve je agenciji dolžan sporočiti podatke o cenah storitev, ki se izvajajo kot univerzalna
storitev, po posameznih cenovnih razredih na dan 1. januar
preteklega leta in 31. december preteklega leta ter o prodanih količinah teh storitev po posameznih cenovnih razredih
za obdobji 1. januar – 31. december predpreteklega leta in
1. januar – 31. december preteklega leta, in sicer najkasneje
do 31. marca tekočega leta.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec
univerzalne storitve pošlje agenciji na obrazcu, ki je priloga
tega splošnega akta in je del tega splošnega akta.
5. člen
(izvedba raziskave)
(1) Agencija najmanj enkrat letno za mesec marec, maj
ali oktober izvede raziskavo o izdatkih gospodinjstev za
storitve, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, kjer ugotavlja
zlasti delež povprečnega mesečnega izdatka za storitve, ki
se izvajajo kot univerzalna storitev, glede na povprečno mesečno plačo v Republiki Sloveniji in frekvenčno porazdelitev
mesečnega izdatka za storitve, ki se izvajajo kot univerzalna
storitev, kot odstotek povprečne mesečne plače.
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(2) Agencija lahko raziskavo izvede preko zunanjega
izvajalca, ki v ta namen pridobi podatke uporabnikov storitev
izvajalca univerzalne storitve.
6. člen
(rezultat)
Če agencija na podlagi spremljanja drobnoprodajnih
cen iz 3. člena tega splošnega akta in na podlagi raziskave
iz prejšnjega člena tega splošnega akta ugotovi, da so se
cene storitev, ki se izvajajo kot univerzalna storitev, v enem
letu v povprečju ali posamično povišale za več kot 5 odstotnih
točk več kot indeks cen življenjskih potrebščin in da se je
povišal delež povprečnega mesečnega izdatka za storitve,
ki se izvajajo kot univerzalna storitev glede na povprečno
mesečno plačo tekočega leta v primerjavi s prejšnjim letom,
lahko z odločbo naloži posameznemu izvajalcu univerzalne
storitve, da ponudi cenovne opcije ali pakete za kategorije
potrošnikov, ki štejejo za osebe z nizkimi dohodki oziroma s
posebnimi potrebami.
7. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
EVA 2004-2812-0020
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

Cena brez DDV Cena brez DDV
Prodana koli�ina
1.jan.
31.dec.
1.jan.-31.dec. preteklo leto

Prodana koli�ina
1.jan.- 31.dec.
Opomba*
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PRILOGA

PRIKLJU�NINA
analogni priklju�ek
Centreks/Geocentreks PSTN
NARO�NINA
analogni enoj�ni
analogni dvoj�ni
Centreks PSTN
Geocentreks PSTN
KLICI
Klici v notranjem prometu
ve�ja prometna obremenitev
manjša prometna obremenitev
Klici v mednarodnem prometu
ve�ja prometna obremenitev
obmo�je I
obmo�je II
obmo�je III
obmo�je IV
obmo�je V
mobilni dodatek
manjša prometna obremenitev
obmo�je I
obmo�je II
obmo�je III
obmo�je IV
obmo�je V
mobilni dodatek

Podatki za leto: ___________

Obrazec za spremljanje drobnoprodajnih cen storitev, ki se izvajajo v okviru univerzalne storitve

PRILOGA
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Prodana koli�ina
1.jan.- 31.dec.
Opomba*

PRILOGA

Obrazec je takse prost.
Stran 4 od 4

Izpolnjen obrazec je potrebno poslati Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana priporo�eno po pošti in hkrati po elektronski
pošti na naslov info.box@apek.si.
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Žig

__________________________________
(podpis)

__________________________________
(ime in priimek)

Zakoniti zastopnik ali pooblaš�ena oseba:

Št.

Datum:
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*Pod opombo obvezno vpišite datum spremembe cene in spremenjeno ceno. Po potrebi tudi dodajte nove vrstice v okviru posamezne kategorije.

Klici v maloobmejnem prometu
ve�ja prometna obremenitev
manjša prometna obremenitev
INFORMACIJE O TELEFONSKIH NARO�NIKIH
Informacije o št. naro�niških
telefonov na obmo�ju Slovenije
Informacije o št. naro�niških
telefonov v mednarodnem prometu
UNIVERZALNI IMENIK
knjižna izdaja
elektronska izdaja
JAVNE TELEFONSKE GOVORILNICE
cena telekartice

Cena brez DDV Cena brez DDV
Prodana koli�ina
1.jan.
31.dec.
1.jan.-31.dec. preteklo leto

Stran
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Akt o določitvi omrežnine za prenosno
omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA,
110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US, 51/04), 10. člena Akta o
določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev
za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
(Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja
sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št.
15-03/P1, P2/AE-s, z dne 20. 12. 2004, Geoplin plinovodi
d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina
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1. člen
S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina ter
Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina, določa osnovna
cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju,
omrežnina za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega
plina, ki je sestavljena iz cene za prenos zemeljskega plina
glede na odjemne skupine, cene za izvajanje meritev ter
cene zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih
odstopanj in posebnih sistemskih storitev.
2. člen
a) Osnovna cena za prenos zemeljskega plina po prenosnem omrežju je: 1.034,38 SIT/((Sm3/dan)/leto),
b) cena za prenos zemeljskega plina glede na zakupljeno zmogljivost (po odjemnih skupinah) v skladu z Aktom o
določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina znaša:

Tabela 1:
CPKi

CPK1

Zakupljena zmogljivost
na letni ravni
Cena za prenos
(SIT/(Sm3/dan/leto))

CPK2

CPK7

CPK8

od 0
od 5.000 od 10.000 od 25.000 od 50.000 od 100.000
do 4.999 do 9.999 do 24.999 do 49.999 do 99.999 do 199.999
(Sm3/dan) (Sm3/dan) (Sm3/dan) (Sm3/dan) (Sm3/dan) (Sm3/dan)

od
200.000
Distribucija
naprej
3
(Sm /dan)

1.551,57

951,63

982,66

1.300,22

CPK3

1.137,82

c) cena za izvajanje meritev (ZM): 100.000 SIT/leto (za
f1=1 in f2=1),
d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):
37,210 SIT/Sm3.

CPK4

CPK5

1.086,10

CPK6

1.013,69

982,66

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust
2004 – oktober 2004 je znašala 268.869 SIT.
Št. 9611-35/04
Ljubljana, dne 15. decembra 2004.

3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2005.

mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

Ljubljana, dne 14. decembra 2004.
Direktor
Geoplin plinovodi d.o.o.
Marjan Eberlinc, univ. dipl. inž. str. l. r.

5999.

Poročilo o gibanju plač za oktober 2004

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za oktober 2004
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2004 je znašala 270.303 SIT in je bila za
0,7 odstotka višja kot za september 2004.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2004 je znašala 169 508 SIT in je bila za
0,5 odstotka višja kot za september 2004.

6000.

Aneks (12/04) k tarifni prilogi kolektivne
pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma
Slovenije

Na podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97), Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni
list RS, št. 55/04, v nadaljnjem besedilu: dogovor), Zakona o
izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04, v nadaljevanju:
zakon) in Aneksa h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva
in turizma (Uradni list RS, št. 87/04) sklepata pogodbeni
stranki:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za turizem in gostinstvo
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Konfederaciji sindikatov 90 kot predstavnika delojemalcev
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A N E K S (12/04) K T A R I F N I P R I L O G I
KOLEKTIVNE POGODBE
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki tega aneksa se v skladu s 4. in 5. členom
Aneksa k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije z dne 6. avgusta 2004 (v nadaljevanju: aneks) dogovorimo, da se dodatek, dogovorjen
z aneksom, poveča za 1.000 SIT bruto mesečno za plače
obračunane od vključno meseca decembra 2004 dalje.
Dodatek na plačo vsakega zaposlenega, izplačano po
KP GiT, znaša v skladu z aneksom z dne 6. avgusta 2004
in povišanjem dodatka za 1000 SIT po tem aneksu skupaj
8.000 SIT bruto mesečno. Obračunavati in izplačevati se začne s plačo za mesec december 2004 in dalje.
Dodatek v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma mora
prejeti vsak zaposleni po KP GiT ob mesečnih izplačilih
plače.
2. člen
Podpisniki tega aneksa ugotavljamo, da ostanejo ostale
določbe aneksa nespremenjene.
3. člen
Ta aneks začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne z obračunom in izplačilom plač za mesec december 2004. Aneks se
objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 15. decembra 2004.
Delojemalci
Sindikat delavcev gostinstva in
turizma Slovenije, pri ZSSS
Predsednik
Iztok Bratož l. r.

Delodajalci
Združenje za turizem in gostinstvo
pri GZS
Predsednik
Danilo Daneu l. r.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma
Slovenije pri Konfederaciji sindikatov 90
Predsednik
Anton Kambič l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za gostinstvo
Predsednica
Alenka Iskra l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi KP, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 21. 12. 2004 pod zap. št. 42/9, številko spisa
02047-9/2004/2.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
6001.

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in
Uradni list RS, št. 2/02) je Svet Občine Ajdovščina na 19. seji
dne 16. 12. 2004 sprejel

Skupina/Podskupina kontov
II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2005
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na območju 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
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
2,884.994
Tekoči prihodki (70+71)
1,772.801
70 Davčni prihodki
1,502.193
700 Davki na dohodek in dobiček
1,123.331
703 Davki na premoženje
191.986
704 Domači davki na blago in storitve
186.876
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
270.608
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
164.203
711 Takse in pristojbine
10.331
712 Denarne kazni
2.937
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.887
714 Drugi nedavčni prihodki
88.250
72 Kapitalski prihodki
94.465
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
51.700
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
42.765
73 Prejete donacije
250.030
730 Prejete donacije iz domačih virov
50
731 Prejete donacije iz tujine
249.980
74 Transferni prihodki
767.698
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
767.698

42
43

III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2005

Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti 384
409 Rezerve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
430 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
431 Invest. transf.pravn.
in ﬁz. osebam, ki niso pror. upor.
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)

3,258.833
485.557
126.004
20.102
328.067
11.000
957.278
15.500
483.029
66.071
392.678
–
1,482.451
1,482.451
333.547
190.439
143.108
-373.839

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila
in povečanja kapitalskih
deležev (440+441+442+443)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

–
–
–
–
–
5.000
5.000
–
5.000
–

–
-5.000

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
–
50 Zadolževanje
–
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)
1.096
55 Odplačila dolga 1.096
550 Odplačilo domačega dolga
1.096
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
-379.935
X. Neto zadolževanje
(VII.-VIII.)
-1.096
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Skupina/Podskupina kontov
XI. Neto ﬁnanciranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih
dne 31.12. preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije

v tisoč tolarjev
Proračun leta 2005
373.839
379.935

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in
načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so:
1. donacije,
2. prihodki lastne dejavnosti,
3. prihodki od prodaje in zamenjave občinskega ﬁnančnega in stvarnega premoženja,
4. odškodnine iz naslova zavarovanj,
5. prihodki požarne takse,
6. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
7. sredstva od spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč pri gradnji hitre ceste,
8. sredstva takse za obremenjevanje vode.
4. člen
Na predlog predlagatelja ﬁnančnega načrta občinske
uprave župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med
konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi
postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna in sicer tekoče odhodke in
tekoče transfere do zgornje meje 500.000 SIT in investicijske
odhodke in transfere do zgornje meje 3,000.000 SIT, vendar
ne več kot 30 % proračunske postavke.
Na predlog predlagatelja ﬁnančnih načrtov krajevnih
skupnosti predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske
postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu
proračuna in sicer tekoče odhodke in tekoče transfere do
zgornje meje 100.000,00 SIT in investicijske odhodke in
transfere do zgornje meje 500.000 SIT.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Financiranje javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih gospodarskih služb se izvede tako, da se jim
sredstva za plače nakazuje največ en dan pred izplačilom
le-teh, sredstva za materialne izdatke pa do dvajsetega v mesecu za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih ﬁnancah. Proračunska rezerva
se v letu 2005 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve iz

drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. OSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
7. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200.000 tolarjev, če bi bili stroški postopka izterjave dolga pravne ali ﬁzične osebe v nesorazmerju z
višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
8. člen
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je Občina Ajdovščina, v letu 2005 ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov v letu 2005.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/2004
Ajdovščina, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

6002.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in št. 8/03 – popr.), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi s 58. do 63. členi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in
Uradni list RS, št. 24/92), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 7/03 in št. 86/04) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št.
2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 16. 12.
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča se beseda »izvedenim« pravilno glasi »izvedbenim«.
2. člen
V 6. členu odloka se:
– besedna zveza »ureditvenega območja« zamenja z
besedno zvezo »poselitvenega območja«,
– besedilo »III. Območje – stavbna zemljišča v naseljih:
Col, Črniče, Dobravlje, Budanje, Vrtovin, Lokavec, Selo, Cesta, Vipavski Križ, Kamnje, Skrilje« nadomesti z besedilom:
»III. Območje – stavbna zemljišča v naseljih: Budanje, Cesta,
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Col, Črniče, Dobravlje, Kamnje, Lokavec, Selo, Skrilje, Vipavski Križ, Vrtovin in stavbna zemljišča v Obrtni coni Pod Batujami, Obrtni coni Mlake in Poslovno obrtni coni Gojače«,
– drugi odstavek spremeni, tako da se glasi: »Meje
območij iz prejšnjega odstavka so razvidne iz kartografskega dela družbenega plana Občine Ajdovščina za območje
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04), DKN v merilu
1:5000, medtem ko so meje 1. in 5. območja razvidne iz
graﬁčnih kart DKN v merilu 1:5000, ki so priloga tega odloka
(priloga 1).«
3. člen
Za naslovom tretjega poglavja, pred 7. členom odloka
se doda podnaslov: »Odsek A: za zazidana stavbna zemljišča«.
Členi 7., 8., 9. in 10. se nanašajo samo na zazidana
stavbna zemljišča, zato se:
– besedilo 7. člena odloka do vejice spremeni, tako da
se glasi: »Višina nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se določi z metodo točkovanja«
– na vseh mestih v 8. členu črta besedilo: »oziroma
zemljišča, na katerih je dopustna taka gradnja«
– v 8., 9. in 10. členu odloka besedna zveza »stavbno
zemljišče« zamenja za besedno zvezo »zazidano stavbno
zemljišče« v vseh sklonih in številih.
4. člen
Za besedilom 10. člena odloka se doda podnaslov:
»Odsek B: za nezazidana stavbna zemljišča«.
Pred 11. člen odloka se doda nov 11. člen, ki se glasi:
»Višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi z metodo točkovanja, pri kateri se
točkuje samo merilo lege in podrobnejše namenske rabe
zemljišča in sicer z naslednjim številom točk:
Podrobnejša namenska raba:
I.
1. gradnja stanovanjskih objektov
– individualna gradnja
65
– strnjena gradnja
60
2. mešana gradnja
(gradnja stanovanjskih
225
ali poslovnih objektov)
3. gradnja poslovnih objektov 300

II.

III.

IV.

40
35

25
20

10
7

150

75

35

200

100

50

Dosedanji 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člen
postanejo 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člen.
5. člen
Prvi odstavek dosedanjega 11. člena, ki postane prvi
odstavek 12. člen, se spremeni, tako da se glasi:
»Mesečna višina nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča se po merilih 8., 9. in 10. člena tega
odloka določi tako, da se skupno število točk pomnoži s
stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega objekta
in vrednostjo točke za izračun nadomestila.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mesečna višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se po merilu iz 11. člena tega
odloka določi tako, da se točke pomnožijo s površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke za izračun
nadomestila.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se besedna zveza »iz prejšnjega odstavka« zamenja
za besedno zvezo »iz prejšnjih dveh odstavkov«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
Besedilo drugega stavka dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi stavek četrtega odstavka se spremeni,
tako da se glasi:
»Za leto 2005 znaša mesečna vrednost točke za 1 m2
zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča 0,03605
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SIT, letna vrednost točke za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča pa znaša 0,4326 SIT.«
6. člen
V drugem odstavku dosedanjega 13. člena, ki postane
drugi odstavek 14. člena se za vejico besedilo spremeni tako,
da se glasi: »pri čemer se pri obračunu nadomestila za zazidana stavbna zemljišča upošteva zadnja namembnost, ki
se je odvijala na stavbnem zemljišču.«
7. člen
Dosedanjemu 14. členu odloka, ki postane 15. člen, se
doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Oprostitve oziroma delne oprostitve iz prve, druge in
tretje alineje prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za nezazidana stavbna zemljišča.«
8. člen
Za besedilom 14. člena, ki postane 15. člen, pred naslovom sedmega poglavja in 15. členom, ki postane 16. člen
se doda nov 16. člen, ki se glasi:
»Če zavezanec poda pisni predlog, da se določenemu
nezazidanemu stavbnemu zemljišču odvzame status stavbnega zemljišča in občinska uprava po predhodnem mnenju
odbora za urejanje prostora in varstvo okolja presodi, da
je ta predlog utemeljen, se zavezanca za to nezazidano
stavbno zemljišče oprosti plačila nadomestila. Zavezanci
morajo utemeljene predloge vložiti pri občinski upravi Občine
Ajdovščina do 31. januarja za tekoče leto. O oprostitvi izda
občinska uprava ustrezno odločbo.
Kolikor se na nezazidanem stavbnem zemljišču, za
katerega je bil podan predlog za odvzem statusa stavbnega zemljišča in se ni obračunavalo nadomestilo, pridobiva
gradbeno dovoljenje, je investitor dolžan za celotno obdobje
oprostitve poravnati nadomestilo za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«
Dosedanji 15., 16., 17., 18. in 19. člen postanejo 17.,
18., 19., 20. in 21. člen.
9. člen
Spremeni se dosedanji 17. člen, ki postane 19. člen,
tako da se glasi:
»Z globo v znesku 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če v določenem roku ne sporoči nastale spremembe pristojnemu
organu, če na zahtevo pristojnega organa ne sporoči zahtevanih podatkov ali če sporoči netočne podatke.
Z globo v znesku 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe kot tudi posameznik, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
uprava«
10. člen
Pred 18. člen odloka, ki postane 20. člen se doda novi
20. člen, ki se glasi:
»Prve štiri leta od uveljavitve sprememb in dopolnitev tega odloka se nadomestilo za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča odmerja v določenem% od izračunane
višine nadomestila, ki odpade na posamezno nezazidano
zemljišče, in sicer:
– leta 2005 in 2006 v višini 30 %
– leta 2007 v višini 50 % in
– leta 2008 v višini 70 %.
Po preteku zgoraj navedenega prehodnega obdobja se
nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča
odmerja v celotni višini.
Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov se lahko
na območjih stavbnih zemljišč, ki jih Občina Ajdovščina na
podlagi izvedbenih prostorskih aktov prioritetno razvija, z
odlokom določi višji procent odmere nadomestila za upo-
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rabo nezazidanega stavbnega zemljišča, pri čemer se na
območjih con »Servisna cona«, »Na Gmajni« in »Pod Obvoznico I« nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča že v navedenem štiri letnem prehodnem obdobju
odmerja v celotni višini – 100%, na območjih con »Mirce«,
»Pod Letališčem«, »V talih«, »Pod Obvoznico II«, »Poslovno
obrtni coni Gojače«, »Obrtni coni Črniče« in »Obrtni coni Pod
Batujami« pa se v letih 2005 in 2006 nadomestilo za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča odmerja v višini 70% od
izračunane višine nadomestila, ki odpade na posamezno
nezazidano zemljišče, v letih 2007 in 2008 pa v celotni višini
– 100%.
Meje območij con iz prejšnjega odstavka tega člena so
razvidne iz graﬁčnih kart DKN v merilu 1:5000 in so priloga
tega odloka (priloga 2, 3, 4 in 5).
Dosedanja 18. in 19. člen postaneta 21. in 22. člen
odloka.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začnejo 1. 1. 2005.
Št. 414-119/2004
Ajdovščina, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Ajdovpčine
Marjan Poljšak l.r.
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107 4/ 2

/41372 2/ 38
372 2/ 35
372 0/ 40
372 0/ 35
372 0/ 39
372 0/ 34

78/ 18
705 /6

632 /1 8
632 /1 9
632 /2 0
282 /2

330 /5 330 /3

107 4/ 10

352 1

122 /6
123 /8
123 /9 123 /3
123 /4

172 4/ 3
297 /4

350 5/ 1
350 5/ 3
350 8
350 3350 4
350 6 350 9/ 1 351 0 351 2
351 7
350 5/ 2
350 9/ 2351 1 351 4
6 351 8 351 9
351 3 355 7/351
352 0
2

122 /1 0

632 /1 3
632 /1 4
632 /1 7
632 /1 5
632 /1 6

259 /3

362 /1

107 4/ 35

281 6/ 1

97/ 3

632 /1 2

169 2/ 1

257 /4
297 /3

72/ 79
72/ 68
72/ 7572/ 78
69/ 1
72/ 54
72/ 67
71/ 4 71/ 3
72/ 53
72/ 72
72/ 66
72/ 52
71/ 5
72/ 73
72/ 74
72/ 49
72/ 65
72/ 76
72/ 47 72/ 44
72/ 55
78/ 8 78/ 24
72/ 45 72/ 43
72/ 56
72/ 3
72/ 57
72/ 4
78/ 9
72/ 42
72/ 58
78/ 10
72/ 6
72/ 4172/ 40
72/ 7
78/ 11
72/ 6372/ 59
78/ 12
72/ 38
78/ 22
72/ 9
79/ 5
72/
77
72/ 37
78/
13
78/ 21
72/ 10
72/ 60
72/ 64
78/ 20
79/ 6
72/ 35
72/ 12
78/ 19
78/ 14
72/ 61 72/ 34
72/ 33
72/ 13
86/ 3
72/ 32 72/ 62
744 /4 744 /3 78/ 15
72/ 31
72/ 14
72/
30
744 /5
78/ 16
72/ 15
78/ 17 72/ 29
97/ 1

78/ 7

147 /6 131 /8
131 /1 0
131 /1 2
131 /1 1
131 /9

169 3/ 5

350 /2

107 4/ 28

278 6/ 4
281 6/ 3

78/ 6

54/ 6 54/ 4

218 /1

107 7

108 2

78/ 5

63/ 12

131 /6

108 7

72/ 70
78/ 4 72/ 71

73/ 1

63/ 11

63/ 4
63/ 5

131 /5

177 /2

107 5/ 13
107 5/ 7
107 5/ 14

210 3/ 14
199 0/ 2

135 0

190 2/ 1

210 3/ 23

198 9/ 2
198 6/ 2
198 5/ 2

210 4/ 5
210 3/ 17

190 6/ 1
190 7/ 1
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Priloga 2
350 /2

107 4/ 28

2786/ 4
281 6/ 3

1100/ 1

330 /6

709 /7
709 /9
709/1 4
709 /1 2714 /4
709 /6 714 /2 1714/7 714 /
714/8714/1
714/5
714 /

367 /2

282 /2

497 /4

1724/ 6

371 /1 0

333/2

172 4/ 7

2786/ 3

439 /5 439 /4

435/1

1001/ 3

107 4/ 36
107 0/ 336
448/4
107 0/ 248
278 7/ 4
448 /2
*425
1070/ 251
107 4/ 371074/ 40
107 0/ 717
107 0/ 249
107 0/ 634
3716/ 3
458 /8
387/1
107 0/ 647
371 6/ 34
457 /3 458/1 7458 /5 458 /6 458 /14
107 0/ 246
1070/ 158
455 /7 457 /4
1070/ 505
371 6/ 4
392 /2
371 6/ 1
1070/ 245
107 0/ 583
3716/ 30
3716/ 2
107 0/ 614
455 /4
1070/ 548 1070/ 244 1070/ 516 107 0/ 715 107 0/ 335
390 /2 6390/2 7 392 /3 392 /4
458 /1 1
371 6/ 6
107 0/ 334 387 /2
458 /4
458/1 9
371 6/ 5 107 0/ 665
1070/ 615
390 /28
458 /9
3716/ 29
392 /5
107 0/ 550 1070/ 243 1070/ 517 1070/ 253
386 /3
458/2 1458 /1 0
1070/ 157 1070/ 663 1070/ 677
107
0/
617
107
0/
716
386/4
107 0/ 616
390 /1 4
107 0/ 552
371 6/ 7107 0/ 82 107 0/ 156 107 0/ 666
371 6/ 17
390 /23
1703/ 2170 3/ 1
107 0/ 332 389 /9 389/7
1070/ 255
107 0/ 554
107 0/ 161
371 6/ 13 371 6/ 12 3716/ 10 3716/ 8
107 0/ 712
390/1
3
1070/ 155
107
0/
525
110 6/ 2
1070/ 573 389 /1
107 0/ 518 107 0/ 256
170 4/ 2
107 0/ 555
390 /16
371 6/ 11
371 5/ 23
390 /1 7
107 0/ 713 107 0/ 670 107 0/ 662
2
371 6/ 19
145 8/ 5
107 0/ 556 107 0/ 2421070/ 622
107 0/ 160
107 0/ 83
107 0/ 571 1070/ 331 389/6
390 /1 5
107 0/ 53
371 6/ 23
170 5/ 1
1070/ 659
1070/ 620
107 0/ 238
371 6/ 14
1070/ 681
107 0/ 705
390 /1 2 390 /2 4
107 0/ 523
/1
3715/ 22
389 /2
107 0/ 609
371 6/ 16
1070/ 672
389 /3
1070/ 241 107 0/ 524
371 6/ 21 372 4/ 18
1450/ 5
390 /1 9
107 0/ 673107 0/ 679 1070/ 683
38
390 /22
107 0/ 85
1458/ 3
107 0/ 559
371
6/
24
1070/
693
374 0/ 27
3740/ 33
389/5
107
0/
522
107
0/
54
390/1
8
371
5/
21
390/2
0
1070/ 567
107 0/ 706 107 0/ 678 107 0/ 541
3716/ 22
390 /21
3724/ 19
371 5/ 24
278 7/ 11
107 0/ 330
1458/ 4
106 1/ 1
170 9/ 1
107 0/ 152
1070/ 655
390 /2 5
1070/ 560 107 0/ 262
371 5/ 15
1459/ 2
371 5/ 18
107 0/ 37
*8 0/2
107 0/ 328
169 5/ 1
107 0/ 56
107 0/ 656
371 5/ 12
1070/ 570
107 0/ 260
1061/ 4 106 1/ 3
3724/ 17
121 0/ 1
120 5/ 3
1070/ 526
145 3/ 1
107 0/ 329 389 /4
107 0/ 557
107 0/ 4
1210/ 4
1070/ 569 1070/ 568
06/ 11
107 0/ 588
107 0/ 57 107 0/ 375 107 0/ 86 107 0/ 527
107 0/ 652
1210/ 3
1061/ 5
107 0/ 533 107 0/ 534
372 4/ 21 107 0/ 5
107 0/ 643 1070/ 592
121 0/ 11
107 0/ 589
107 0/ 542
107 0/ 59
1
278 8/ 1
371 5/ 10
107 0/ 327
281 7/ 1
1739/ 2
107 0/ 378
106 1/ 6
107 0/ 593
144 3/ 5
121 0/ 12
107 0/ 646
120 6/ 10
372 4/ 14
106 1/ 7
107 0/ 561
107 0/ 263
1070/ 60
107 0/ 146
171 3/ 1
106 1/ 8
1070/
577
107 0/ 14
107 0/ 661
372 4/ 13
107 0/ 6
121 0/ 6
106 1/ 9
1070/ 645
107 0/ 266
1471/ 9
107 0/ 41
1070/ 544
147 1/ 8
107 0/ 520
107 0/ 13 107 0/ 11
1443/ 2
107 0/ 61
106 1/ 10
107 0/ 540
1070/ 9
372 4/ 12
173 9/ 1
107 0/ 660 371 5/ 9
107 0/ 381 107 0/ 10
107 0/ 15
107
0/
566
372 4/ 10
372 4/ 11
1070/ 594
1070/ 91
107 0/ 562
107 0/ 62
1070/ 535 371 5/ 8
106 1/ 21 107 0/ 383 1070/ 384107 0/ 16
287 5
1070/ 7
371 5/ 7
107 0/ 63
107 0/ 44
107 0/ 144
285 2
371 5/ 5
143 0/ 1
145 9/ 3
107 0/ 391107 0/ 64
146 5/ 1
107 0/ 536
335 4/ 2
1431/ 7
107 0/ 94
371 5/ 4
351 5/ 2
336 4/ 2
371 5/ 6
107 0/ 392
337 7/ 2 338 0/ 2
144 3/ 6
147 1/ 5147 0/ 5
14 337 5
3381/ 2
371 9/ 4 371 8/ 16 3525/ 2
144 3/ 7
3722/ 60
142 7/ 7
372 2/ 59
3718/ 12
147 0/ 4
338 2/ 23383/ 2 338 5/ 2
146 5/ 5
143 1/ 6
3390/ 2
143 1/ 19 1427/ 6
371 8/ 11
146 5/ 6
3720/ 77 372 2/ 55 372 2/ 52
350 5/ 1
62
3384/ 2 338 7/ 2
1431/ 11
352 6/ 2 352 9/ 2
371 9/ 2
147 3/ 1
143 1/ 9
142 7/ 4
146 9/ 3
350 1
372 4/ 3
372 0/ 61 372 0/ 59
350 5/ 3
3718/
10
3502
372 2/ 51
3389/ 3
143 1/ 10 142 7/ 14
352 8/ 2
372 4/ 2
372 0/ 57
350 8
1465/ 4
3503350 4
143 1/ 5
72 3/ 26
3720/ 54
352 7/ 2 353 0/ 2
142 7/ 10
3506 3509/ 1 351 0 351 2
372 2/ 50
143 1/ 12
372 0/ 55
3723/ 24
3511
372 2/ 49
353
2/
3
142 7/ 21
351
7
372
0/
53
350 9/ 2
143 1/ 20
143 1/ 13
3505/ 2
372 3/ 47372 3/ 44
351 4
353 3/ 2
351 8 351 9
372 3/ 18
372 0/ 52
3720/ 49 372 2/ 43
1436/ 4 143 6/ 2
3513 3557/3516
371 8/ 9
352 0
2
372 4/ 9
352
1
372
2/
41
372 3/ 17
143
1/
21
372 0/ 51
3720/ 47
3524
143 1/ 16
147 9/ 3
372 2/ 40
372 0/ 50 372 0/ 45
352 3
143 1/ 18
3723/ 16
371 8/ 8
3720/ 41372 2/ 38
372 0/ 43
372 3/ 15
143 1/ 17
352 5/ 1
3722/ 35
371 8/ 7
372 0/ 42
1473/ 2
372 3/ 11
3720/ 40
372 0/ 35
3377/ 1
372 3/ 7
37 3/ 1
191 4/ 36
372 0/ 39
338 0/ 1
372 0/ 34 3720/ 32
3718/ 5
353 4/ 2
3500 372 3/ 6
3526/ 1
338 1/ 1
337 9/ 1
371 8/ 4
372 2/ 24
147 3/ 3
1906/ 42
372 0/ 27
338 2/ 1
371 8/ 3
352 8/ 1
349 9
338 3/ 1 3385/ 1
372 3/ 5
372 0/ 21 372 2/ 19
372 0/ 26
3551/ 2
353 0/ 1
338 4/ 1 3387/ 1
190 6/ 33
372 0/ 23
354 9/ 2
3720/ 18 372 2/ 17
191 4/ 12
3529/ 1
3717/ 3 371 8/ 2
3723/ 4
190 6/ 29 165 5/ 8
372 2/ 16 354 8/ 2 354 5/ 2
3720/ 19
1740/
2
371 8/ 1
371 7/ 2
354 7/ 2 3544/ 2
3717/ 8
180 0/ 2
3723/ 23720/ 20
372 0/ 17
3720/ 15
339 7
354 3/ 2
190 6/ 6
179 1/ 4
372 2/ 13
191 4/ 13
1492/ 2 149 2/ 1
371 7/ 1 1904/ 50
372 2/ 10
349 7
372 0/ 16
179 3/ 3
354 2/ 2
191 4/ 14
371 7/ 4 190 4/ 48
190 6/ 36
1794/ 2
3540/ 2
372 2/ 9
190 4/ 47
3720/ 14 372 0/ 11
353 9/ 2
191 4/ 32
190 6/ 41906/ 38
1904/
46
3538/
3
3720/
13
3722/
8
191 8/ 4
372 0/ 10
1904/ 44
3554
179 9/ 2
1720/ 10
3495
353 7/ 2
372 2/ 6
353 8/ 4
372 0/ 9
372 0/ 12
355 3/ 1
190 4/ 43 190 4/ 39
191 8/ 3
3722/ 5
1906/ 24
1906/ 40
353 6/ 3
349 4
355 2/ 1
372 0/ 86
190 4/ 42 1904/ 38
3720/ 8
191 8/ 6
190 6/ 5
165 5/ 1
372 2/ 3
3551/ 1
372 0/ 6
1904/ 37
190 6/ 22
191 8/ 7
3720/ 5
372 2/ 2
1906/ 3
354 9/ 1
180 1/ 2
1918/ 8
349 3
372 0/ 3
190 4/ 36
354 8/ 1 354 5/ 1
180 2/ 2
1906/ 21
3720/ 4
340 0 3399
372 0/ 2
3722/ 1
3398
354 7/ 1
372 1/ 1
339 6 339 5 3394
152 9/ 2
1
3393
1904/ 35
3544/ 1
190 6/ 18
372 1/ 2
372 0/ 1
354 3/ 1
190 4/ 34
1912/ 12
190 6/ 14
191 2/ 11
354 2/ 1
1720/ 4
3720/ 79
180 0/ 1
1906/ 13
190 4/ 14
354 0/ 1
190 7/ 53
1906/ 15 1816/ 2
349 2
190 7/ 54
190 7/ 52
353 9/ 1
181 8/ 2
190 4/ 31
180 1/ 1
190 7/ 56
353 8/ 1
152 9/ 5
191 8/ 2
191 5/ 16
1907/ 51
1904/ 33 190 4/ 29 181 7/ 2
182 1/ 2
353 8/ 2
191 5/ 15
190 4/ 27
353 7/ 1
190 4/ 56
182 2/ 2
191 2/ 10
3389/ 1
190 7/ 50
190 4/ 28
191 5/ 14
3561356 0
190 7/ 49
1904/ 25

987 /1 988 /5
988/4

1001/ 4

938 /6
172 9/ 2

938/5

947/5

448 /3
448 /6

291 4

947/3

912/1
912 /7

172 9/ 1
935 /4 935/6
935 /7

105 1

105 2/ 4
104 4/ 6
1303/ 14

1045/ 9
1045/ 14 130 3/ 11
104 5/ 21
1045/ 25 1303/ 12

103 3
132 6/ 1

Pod Letališ�em

130 3/ 9
1303/

130 3/ 13
1303/ 2
130 3/ 1

132 6/ 2

131 0/ 1

133 8

1303/ 4

131 0/ 6

1310/ 7

1
1296/
129 6/ 17
129 6/ 18

348 9
3488
3487
3486
11

341 0

356 3

340 7

348 4

3558/ 1
355 7/ 1
355 6/ 1

184 7

3570

348 2

129 6/ 7

1907/ 78

357 1

175 2/ 2

1907/ 4

190 8/ 6
190 7/ 5
190 7/ 6

1907/ 2

1907/ 33

190 7/ 62

442

162 8

3477

191 4/ 7

169 7

163 0

1907/ 59190 7/ 66
190 7/ 37
191 4/ 44

Pod obvoznico II
190 3/ 19

178 1/ 2

210 3/ 8

1903/ 27

2104/ 1 210 3/ 7

190 3/ 28
1907/ 83

177 1/ 1

1907/ 84

1

210 3/ 6
199 1/ 2
199 2/ 2
210 3/ 24
199 3/ 2

190 3/ 26
1903/ 20
2102/ 3

210 2/ 4
210 2/ 5
210 1/ 4
210 1/ 5

1903/ 25
1903/ 21

190 3/ 23
1903/ 22 210 1/ 62
2100/ 1

1765/ 1

2102/ 70
2

210 2/ 6

210

210 1/ 6

210 1/ 7

199 2/ 1

177 0

345 2

978 /7

210

190 3/ 18

190 7/ 11

1920/ 3

172 0/ 7

191 4/ 40
191 4/ 41

170 9

167 0/ 4

177 2/ 4

192 0/ 1
1762/ 1

1914/ 3

1632

17

190 3/ 14190 3/ 10

190 3/ 15
190 3/ 17

177 1/ 2

1920/ 2

1914/ 5 191 4/ 46
191 4/ 6
191 4/ 45

3476
345 1

190 3/ 6
1903/ 7
1910/ 6
1910/ 4

190 4/ 4

1750/ 2

1908/ 7

1920/ 4

190 7/ 72
190 7/ 67190 7/ 69190 7/ 71

191 4/ 4

186 6
170 1

344 9

978 /8

1311/ 7

190 7/ 9

190 7/ 35

191 5/ 2
186 4

1627

347 8

19
190 2/ 1
1902

137 6/ 1

129 6/ 30

190 4/ 3 190 3/ 12

190 8/ 8
190 7/ 7 190 7/ 8

1756/ 2

190 7/ 34

1623

347 9

345 0

190 3/ 3

190 2/ 17
138 6/ 4 190 2/ 20 190 2/ 27
190 2/ 28
190 2/ 22
190 3/ 4
190 2/ 51383/ 6
190 3/ 11
190 3/ 5

1655/ 2

190 7/ 75

338 9/ 2

3441

134 0/ 3

1908/ 5

190 7/ 38
190 7/ 76

129

129 6/ 26
140 5/ 3

190 7/ 32
1907/ 3

183 8
357 2

162 1

1296/ 24
129 6/ 25

141 7

190 8/ 4

348 1

129 6/ 9

1296/ 8

Pod obvoznico I

356 9

3480

8/6

190 7/ 42
1915/ 5

184 6

129 6/ 22

131 1/ 5

191 1/ 9
1904/ 23
1911/ 3 190 8/ 19
190 4/ 24 190 4/ 22
190 5/ 6
191 1/ 2
190 4/ 21 190 5/ 5
191 1/ 4 1908/ 18
1911/ 6
165 5/ 7
182 2/ 1
190 4/ 18
1908/ 17
190 7/ 24
190 4/ 6
190 7/ 20 1908/ 20
190 4/ 12 190 4/ 17
1904/ 5
190 7/ 21 190 7/ 181908/ 26
190 4/ 9 190 4/ 8
174 7/ 5
190 7/ 80
1904/ 20
190 7/ 16
174 7/ 1
190 7/ 85
1397/ 2
190 8/ 28
1904/ 19
1907/ 41
190 7/ 14
1747/ 3
1907/ 30
190 8/ 13
190 7/ 40
1907/ 55
1915/ 4
1747/ 4
1907/ 28
190 7/ 31
190 8/ 3

1915/ 6

356 6
3567/ 1
356 7/ 2

129 6/ 21

134 0/ 1

191 8/ 11

190 7/ 45
190 7/ 43
190 7/ 44

191 5/ 9

348 5
340 9

1296/ 19 129 6/ 1
129
129 6/ 20

131 1/ 6

134 1

V talih

190 7/ 46

1

1691/ 1

Mirce

1907/ 48
1915/ 13
190 7/ 47
191 5/ 12
191 5/ 11
191 5/ 10

10

104 5/ 7 130 3/ 10

Na Gmajni

353 6/ 2
184 9

9

925/5
925 /3
925 /4

Servisna cona

353 6/ 1

8
861/1
861

901 /1
439 /7
439/6

426 /2
426 /1
434 /4

356 2

861 /7

877 /7

335 /8

107 4/ 33

110 6/ 1

349 1

860/4860/8
860 /5 8

877 /6

632/1 1

971 /3

373/5

370

1074/ 15

1074/ 18

658 /6
658 /5

632/2 7

872/1

872 /3 871 /1
870 /1 871/2
870 /2
867 /2
867 /3

632 /22

965/4965/6
965 /5

535 /3
535 /1

872 /2

632 /2 3632 /25
632 /2 6

965 /3
330 /7

706 /3714 /3

632 /2 1

621 /3

345
1724/ 5

107 4/ 2

110 0/ 3

705/7

632/1 8
632 /1 9
632 /20

330 /5 330 /3

107 4/ 10

110 9/ 5

705/6

172 4/ 3

362/1

107 4/ 35

1109/ 11

122 /6
123 /8
123 /9 123/3
123 /4

632 /1 4
632 /1 7
632 /15
632 /1 6

259 /3

297/4

281 6/ 1

122 /10

632 /13

1692/ 1

257 /4
297 /3

111 7

199 1/ 1

210 1/ 63

199 0/ 1
978 /1
981 /4

198 9/ 1

1914/ 2
142 8/ 5

171 7/ 2
171 7/ 1
171 8

3454

981/3

345 5

198 6/ 1
1984

191 4/ 38

Priloga 3
894
947/2
947/1

922/1
924/1

*37/4
220/2

858

1288/2

*246
866

829/2

1308/1

325/4

35/3

1300

*26/2
841/3

278/1
278/3

841/2
255/1

663/2
663/1

1497/1

1493/4

273/5

273/4
273/2

689/5

/1
83/7

276/3
275/3

689/4

886/1

689/2

679

349

689/3
716

806

1497/2

693

650/4
650/3
361/1

83/22
700

178/4
718/1
1 83/20

1500/1

738/5

792/1

187/4
182/3

1591/4
1591/6

160/2
158/2

1594/3

9/1
1590/1 1591/1
1591/3

720/3

792/2

183/3

172/4
590/3

654/3

720/2

183/5
789/1
782/1
788/3
187/5 788/5
788/4
787/4 786/3
786/4
786/2782/3
779/3
1550/5
207/5
1545/7
203/4
203/7

37/9
37/10

725/2

1493/6

738/6
37/7
37/8

617/2
738/8
621

35/5

760/1

35/6

1495/1
610/1
617/1

766/3

738/7

33/3

738/9
624/3
626/5 626/3
1493/7
1493/5 626/4

761/5

1558/1

760/5
752/4 748/2
761/6 756/3
752/5
748/4
760/6
752/6
747/5
744/1
745/3

23/5

22/4

18

747/1

1558/2

1496/4

747/3
1344/1
1577

21/7
21/5 21/6

*38/3

*11/3

549/2

624/1
624/6
624/7
624/9
624/8

562/6

*243
*242

563/4

573/4

521/7
624/11610/3

602/4
601/4

565/1
567/3

567/1
1326/10

501/4

588

587/3

595/3
609/3

723/1

496/3

561/3

1326/7 723/461
723/456 723/455723/450
723/458 723/454

520/6

723/476

723/460
723/128

723/479
723/478

723/124

723/485 723/487
723/484

723/488

723/127 723/129
723/130 723/134

1600/14
1600/3

1601/2

723/141

723/135

723/143

723/138
723/139
723/142

1600/1
1600/4
1600

1600/1

723/140

723/486

723/125
1671/2
1646/2

497/3

1496/6

564/6564/9

565/4 564/5 558/4
564/4

1326/8
575/5
723/463

549/3
584

565/5

516/1
516/2
515/1 515/3
723/132
723/448 723/440 723/438
723/435
723/449
723/123 723/466
723/436
723/473 723/451 723/447 723/131 723/133
723/136
1328/7
723/469 723/453 723/474
723/496
723/482 723/499
723/468
723/497 723/494
723/452 723/481
723/471 723/475
723/444 723/443
723/446
723/493
723/483 723/498 723/441
723/492 723/495
723/470 723/477 723/480
723/445 723/442 723/489723/490 723/137

566/3

573/5

575/2

90/9

1496/7483/3
485/3

624/12
1496/3
562/4

564/3
565/7 565/8565/2

483/4

554/1

562/8

575/3

549/6

1324/2

560/4

573/6571/5
*121/1 565/3
*121/2
571/4
573/3

*16
*25/2
*25/3*25/5
*25/4

626/6
626/2

1326/11

1326/3

1595

1592

473/1

37/6

31/3
31/4

1556

580/1
588/2

POC Goja�e

1554/2

1609/1

1590/2

633/2

724

738/1

1545/437/18 37/20
37/19
37/21
37/3

1566

730/1

1550/6 37/1737/16 37/5

1606/3

378/2

628/2
730/2

1601/3
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1505/3

1149/41

1450/4

1441/1

1068/4
1068/5

1476/5

1500/3

1092/1

1433/1

1149/49 1149/48

1095/2
1450/3

448

1102/2

1149/20

1149/68

1149/89
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6003.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina

Na podlagi tretjega odstavka 146. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št 7/99,
Uradni list RS, št. 2/02) je Svet Občine Ajdovščina na seji dne
16. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
(Uradni list RS, št. 11/00, 109/01 in 79/03), se druga alinea
drugega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»neto površina stavbe pod točko 5.1.5 slovenskega
standarda SIST ISO 9836, oziroma ¼ površine objekta, ki
ni stavba,«.
V tretjem odstavku istega člena se besedilo »upošteva
50% višine teh stroškov« nadomesti z besedilom »upošteva
45% višine teh stroškov«.
2. člen
Za prvim odstavkom 4. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri obstoju komunalne infrastrukture različne kapacitete oziroma kvalitete, na katero se investitor priključuje, se
za obračun komunalnega prispevka upošteva komunalno
infrastrukturo višjega ranga, če se ta nahaja v oddaljenosti
do vključno 30 m od gradbene parcele.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za izračun komunalnega prispevka za gradnjo poslovnih objektov znotraj obstoječih območij, v katerih je že
zgrajena komunalna infrastruktura, se pri izračunu oddaljenosti gradbene parcele od mesta priključitve za vsak priključek individualne in kolektivne komunalne rabe, ne upošteva
dolžine priključka, ki ni v javni lasti.«.
4. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Oprostitev iz prejšnjega odstavka velja le za individualno stanovanjsko gradnjo.«.
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Na območjih, ki niso komunalno opremljena, se komunalna infrastruktura zgradi skladno z občinskimi izvedbenimi
prostorskimi akti, s projektno in tehnično dokumentacijo, s
sprejetim proračunom in skladno z načrti razvojnih programov občine.
Investitorju, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s
projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen
plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega
objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, se naknadno
zaračuna oproščeni komunalni prispevek.«.
7. člen
Za 12.a. členom se doda se nov 12.b. člen, ki se glasi:
»12.b člen
V letu 2006 se majhna in srednje velika podjetja, ki bodo
investirala v izgradnjo poslovnih objektov, z izjemo poslovnih
objektov za storitvene dejavnosti na področju trgovine, in
bodo gradila na naslednjih lokacijah:
– v Ajdovščini: na območjih con Mirce, Pod letališčem,
Servisna cona in Na gmajni,
– v Gojačah: na območju Poslovne obrtne cone Gojače,
– v Črničah: na območju Obrtne cone Črniče,
– v Batujah: na območju Obrtne cone Pod Batujami,
oprosti plačila dela komunalnega prispevka, ki odpade na
javno cesto v makadamski izvedbi, na vodovodno omrežje
za sanitarno pitno vodo in na električno razdelilno omrežje, v
višini in na način, ki je določen s tem členom. Razliko do celotne višine komunalnega prispevka se investitorjem obračuna
skladno z določili tega odloka.
Občina v navedenih conah zagotavlja vsem investitorjem možnost priključitve na naslednjo komunalno infrastrukturo: javno cesto v makadamski izvedbi, vodovodno omrežje
za sanitarno pitno vodo in električno razdelilno omrežje,
izgradnjo katere bo zagotovila skladno z njenimi izvedbenimi
prostorskimi akti, s projektno in tehnično dokumentacijo, s
sprejetim proračunom in skladno z načrti razvojnih programov.
Meje območij con Mirce, Servisna cona, Na Gmajni,
Pod letališčem, Poslovno obrtna cona Gojače, Obrtna cona
Črniče in Obrtna cona Pod Batujami, so razvidne iz graﬁčnih
kart DKN v merilu 1:5000, ki so priloga tega odloka.
Investitorju, ki ne zgradi poslovnega objekta v skladu s
projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil oproščen
plačila komunalnega prispevka, in z izgradnjo drugačnega
objekta ne izpolnjuje več pogojev za oprostitev, se naknadno
zaračuna oproščeni komunalni prispevek.«.

5. člen
Spremeni se naslov V. poglavja, tako da se glasi:
»V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.

8. člen
Za 12.b. členom se doda se nov 12.c. člen, ki se glasi:
»12. c. člen
Oprostitve iz 12.a. in 12.b. člena tega odloka ne veljajo
za področje kmetijstva, ribištva in transporta.«.

6. člen
Za 12. členom se na začetku V. poglavja doda nov
12.a. člen, ki se glasi:

9. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.

»12.a člen
V letu 2005 se majhna in srednje velika podjetja, ki bodo
investirala v izgradnjo poslovnih objektov, z izjemo poslovnih objektov za storitvene dejavnosti na področju trgovine,
oprosti plačila komunalnega prispevka na območju celotne
občine.

Št. 353-138/99-2004
Ajdovščina, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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Ajdovš�ina: Mirce, Pod letališ�em, Servisna cona in Na gmajni
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ČRNA NA KOROŠKEM

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina
– Pod obvoznico«

Na podlagi 23. člena, v povezavi s 175. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03)
ter na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02), je Svet Občine Ajdovščina na seji dne 16. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina
– Pod obvoznico«
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina
– Pod obvoznico« (Uradni list RS, št. 87/99), se spremeni
in dopolni po Zazidalnem načrtu za območje Pod obvoznico
– Ajdovščina – sprememba, ki ga je izdelal Arhikon Atelje za
projektiranje in inženiring d.o.o. iz Ajdovščine, pod številko
0410/04 v decembru 2004.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo: », transformatorsko postajo, skladišče jeklenk gospodinjskega plina«.
V drugem odstavku istega člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Sanitarije morajo biti prilagojene uporabi invalidnih
oseb, oziroma morajo biti projektirane v skladu s predpisi.«.

6005.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03 in 127/03) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 16. redni seji dne 16. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi Odloka o določitvi predmeta
in pogojev za opravljanje gospodarske javne
službe s podelitvijo koncesije za dejavnost
oskrbe s pitno vodo
1. člen
S tem sklepom se razveljavi Odlok o določitvi predmeta
in pogojev za opravljanje gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za dejavnost oskrbe s pitno vodo, katerega je
sprejel občinski svet na 5. redni seji, dne 31. 5. 1999 (Uradni
list RS, št. 61/99).
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 414-06-01/04
Črna na Koroškem, dne 16. decembra 2004.

3. člen
V 9. členu se pika na koncu pete alinee prvega odstavka spremeni v vejico, za peto alineo se dodata nova šesta in
sedma alinea, ki se glasita:
»– transformatorska postaja se izvede kot samostojni
objekt,
– kontejner z jeklenkami gospodinjskega plina se izvede kot samostojni objekt.«.
4. člen
V prvem odstavku 22. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Transformatorska postaja se predvidi kot samostojni
objekt v skladu s požarno varnostnimi predpisi.«.
5. člen
V 29. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Vzhodni priključek bo služil za dovoz in izvoz na parkirišče tovornjakov 2, za izvoz iz bencinskega servisa in za
dovoz in izvoz v Obrtno cono Pod obvoznico II.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek, postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
6. člen
Zazidalni načrt za območje Pod obvoznico – Ajdovščina
– sprememba iz 1. člena tega odloka, je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Ajdovščina.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
osmi dan po objavi.
Št. 352/01-64/98
Ajdovščina, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

Sklep o razveljavitvi Odloka o določitvi
predmeta in pogojev za opravljanje
gospodarske javne službe s podelitvijo
koncesije za dejavnost oskrbe s pitno vodo

Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.

GORNJI PETROVCI
6006.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in
16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št.
26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 12. redni
seji, ki je bila dne 22. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto
2004 (Uradni list RS, št. 17/04) se spremeni prvi odstavek
3. člena tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov
I.
70

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček

Rebalans 2004
v SIT
333,650.000,00
84,112.026,67
71,729.078,41
54,525.508,29
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Skupina/podskupina kontov

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

III.
B)
IV.
75

V.

VI.

Rebalans 2004
v SIT
703 Davki na premoženje
14,538.826,50
704 Domači davki na blago in storitve 2,664.743,62
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
12,382.948,26
710 Udeležba na dobičku
in doh.od premoženja
1,812.074,16
711 Takse in pristojbine
913.795,14
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 96.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
9,561.078,96
Kapitalski prihodki
2,766.546,00
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
1,300.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
1,466.546,00
Prejete donacije
5,028.116,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 5,028.116,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
Transferni prihodki
241,743.311,33
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁn. institucij
198,109.503,90
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
43,633.807,43
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
562,900.000,00
Tekoči odhodki
94,934.898,38
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 22,360.333,10
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
3,589.901,60
402 Izdatki za blago in storitve
61,964.663,68
403 Plačila domačih obresti
7,020.000,00
409 Rezerve
0,00
Tekoči transferi
145,781.907,72
410 Subvencije
14,707.535,37
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
66,911.191,14
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
19,104.901,45
413 Drugi tekoči domači transferi
45,058.279,76
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
311,100.672,45
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
311,100.672,45
Investicijski transferi
11,082.521,45
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam
4,140.000,00
432 Investicijski transferi
6,942.521,45
Proračunski presežek
(primanjkljaj) I.-II.
-229,250.000,00

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
–
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje kap. deležev
–
(440+441+442+443)
431 Dana posojila in povečanje kap. deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
Prejete minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)
–
Račun ﬁnanciranja

Št.

139 / 28. 12. 2004 /

Skupina/podskupina kontov

Stran

16547

Rebalans 2004
v SIT

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
240,000.000,00
500 Domače zadolževanje
240,000.000,00
VIII. Odplačila dolga (550)
–
55 Odplačila dolga
–
550 Odplačilo domačega dolga
–
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
10,750.000,00
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
240,000.000,00
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
229,250.000,00
XII. Stanje sredstev na računih dne 31.12.
Preteklega leta
2,705.379,28
9009 Splošni sklad za drugo
2,705.379,28
2. člen
Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu na občinskem
svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 403-02/2004-11
Gornji Petrovci, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

KOBILJE
6007.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobilje
v letu 2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99,
70/00 in 51/02), 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 37. člena
Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in
65/02) je župan Občine Kobilje sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobilje
v letu 2005
1. člen
S tem sklepom se do sprejetja proračuna Občine Kobilje (v nadaljevanju: občina) za leto 2005, vendar najdalj za
prve tri mesece leta 2005, ureja način in obseg ﬁnanciranja
funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se vse do sprejetja
proračuna občine za leto 2005 ﬁnanciranje začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2004 in za iste programe kot v
letu 2004. V tem obdobju veljajo in se uporabljajo določila občinskega odloka, ki ureja izvajanje proračuna za leto 2004.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja ni možno začenjati
novih investicij.
3. člen
Ne glede na določila tega sklepa se v polnem znesku
plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2004 na osnovi proračuna za leto 2004 in v tem letu niso mogli biti plačani. Ti stroški
se vnesejo v proračun za leto 2005. Prav tako se lahko poravnajo obveznosti, ki jih ima občina do izvajalcev javnih del
po sklenjenih pogodbah v letu 2004.

Stran

16548 /

Št.

139 / 28. 12. 2004

4. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo porabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
5. člen
Po uveljavitvi proračuna občine za leto 2005 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v
proračun občine za leto 2005.
Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega
ﬁnanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2005.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 960
Kobilje, dne 15. decembra 2004.
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l. r.

LITIJA
6008.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2004

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter
16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04)
je Občinski svet občine Litija na 20. seji dne 16. 12. 2004
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Litija za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 68/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
plan 2004
Bilanca prihodkov in odhodkov
prihodki
davki na dohodek in dobiček
783.183.000
davki na premoženje
48.428.000
domači davki na blago in storitve
87.091.000
udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 15.334.000
takse in pristojbine
6.578.000
denarne kazni
1.268.000
prihodki od prodaje blaga in storitev
560.000
drugi nedavčni prihodki
256.831.000
prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.334.000
prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
50.169.000
730 prejete donacije iz domačih virov
–
740 transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
533.756.000
A)
I.
700
703
704
710
711
712
713
714
720
722

Uradni list Republike Slovenije
I.

prihodki skupaj

II.
400
401
402
403
409
410
411
412

odhodki
plače in drugi izdatki zaposlenim
prispevki delodajalcev za socialno varnost
izdatki za blago in storitve
plačila domačih obresti
rezerve
subvencije
transferi posameznikom in gospodinjstvom
transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
drugi tekoči domači transferi
nakup in gradnja osnovnih sredstev
investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

413
420
432
431

1.784.532.000
103.700.000
16.950.000
304.391.000
5.095.000
31.000.000
18.150.000
459.202.000
84.140.000
221.649.000
261.646.000
232.840.000
19.300.000

II.

odhodki skupaj

1.758.063.000

III.

proračunski presežek
(primanjkljaj) I.–II.

B)
750
751
752

račun ﬁnančnih terjatev in naložb
prejeta vračila danih posojil
prodaja kapitalskih deležev
kupnine iz naslova privatizacije

5.071.000
–
7.998.000

prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev skupaj
440 dana posojila
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb

13.069.000
–
–

26.469.000

IV.

V.

dana posojila in povečanje kapitalskih deležev skupaj

VI.

prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev IV.–V

C)
račun ﬁnanciranja
500 domače zadolževanje

–

13.069.000
–

VII. zadolževanje skupaj
550 odplačila domačega dolga

–
22.221.000

VIII. odplačila dolga skupaj

22.221.000

IX.
X.

povečanje sredstev na računih
(zmanjšanje) I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.
neto ﬁnanciranje
VI.+VII–VIII.–IX. = –III

17.317.000
26.469.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe,
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-12/03
Litija, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

Uradni list Republike Slovenije
6009.

Št.

6011.

Na podlagi 33. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdajam

I
V obdobju od 1. 1. 2005 do uveljavitve odloka o proračunu Občine Litija za leto 2005, vendar najdlje do 31. 3.
2005 se ﬁnanciranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
odloka o proračunu Občine Litija za leto 2004 in za iste programe kot v letu 2004.

Stran

16549

LUČE

Sklep o začasnem ﬁnanciranju občine

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju občine

139 / 28. 12. 2004 /

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2003

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99), 57. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 70/00, 100/00 in 51/02)in
98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) ter v skladu s 70. členom Poslovnika
o delu Občinskega sveta občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Luče na
11. redni seji dne 13. 4. 2004 sprejel

II
V obdobju, navedenem v I. točki tega sklepa, se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Litija za leto
2004.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Luče
za leto 2003

III
Po preteku obdobja, navedenega v I. točki tega sklepa,
se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun
Občine Litija za leto 2005.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Luče za
leto 2003.

Št. 401-11/04
Litija, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

LOGATEC
6010.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2005

Na podlagi 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec (LN, št.
2/99, 5/01) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99)
ter 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Logatec
(LN, št. 5/99) je Občinski svet občine Logatec na 15. redni
seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2005
I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Logatec
znaša od 1. 1. 2005 dalje 0,0334 SIT v enaki višini za vse
uporabnike.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08/04-1
Logatec, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l. r.

2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa ﬁnančnih terjatev in naložb in računa ﬁnanciranja proračuna se s tem odlokom sprejme zaključni račun proračuna
Občine Luče za leto 2003 v naslednji višini:
A)
I.
II.
III.
B)
IV.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
SKUPAJ PRIHODKI
220.019.551,58 SIT
SKUPAJ ODHODKI
181.811.505,31 SIT
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
38.208.046,27 SIT
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
PREJETA VRAČ.DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITAL.DELEŽEV
–
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
136.608,28 SIT
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREM.KAPITAL.DELEŽEV (IV.–V.)
– 136.608,28 SIT
VII. SKUPNI PRESEŽEK (I.+IV)–(II+V)
38.071.437,99 SIT
C)
RAČUN FINANCIRANJA:
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
–
IX. ODPLAČILO DOLGA
–
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)
–
XI. POVEČANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (VII.–X.)
38.071.437,99 SIT

3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za
leto 2003 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 002–05–2004
Luče, dne 14. maja 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

Stran

16550 /
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Uradni list Republike Slovenije

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Luče za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/994, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), Zakona o ﬁnanciranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi Statuta
Občine Luče (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99
in 1/03) je Občinski svet občine Luče na 15. redni seji dne
25. 10. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Luče
za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2004 (Uradni list
RS, št. 18/04) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun občine Luče za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

230,880.562
59,818.562
49,081.000
40,944.000
2,562.000
5,575.000
–
10,737.562

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in društvom
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja OS
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

266,202.000
88,001.000
16,300.000

70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

v SIT

5,837.562
800.000
–
–
4,100.000
1,415.000
1,415.000
–

III.
B)
IV.
74

431 Investicijski transferi pravnim in ﬁz.
osebam, ki niso proračunski uporabniki

9,760.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–
35,321.438
–

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV

2,950.000
68,026.000
225.000
500.000
88,393.000
20,110.000
37,020.000
13,235.000
18,028.000
–
74,758.000
74,758.000
15,150.000
5,290.000

–

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV –
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
2,750.000

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV

C)

RAČUN FINANCIRANJA

–

VII.

ZADOLŽEVANJE

–

–2,750.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA

–

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)

–38,071.438

X.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

38,071.438

Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in
znašajo 38.071.438 SIT.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 002/11-2004
Luče, dne 25. oktobra 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

–
–
169,647.000
169,647.000

–

6013.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Luče za
leto 2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96, – odločba US 39/96, odločba US 44/96 – odločba
US in 70/00), 33. člena Zakon o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 30. členom Statuta Občine Luče (Uradno
glasilo Zgornjesavinjskih občina št. 2/99 in 1/03), je župan
Občine Luče dne 18. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Luče
za leto 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2005 se
ﬁnanciranje funkcij Občine Luče ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Luče za leto 2004 in za iste programe kot
v letu 2004.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2004.
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2005.
4. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja po tem sklepu traja do
sprejetja proračuna Občine Luče za leto 2005 oziroma največ
za tri mesece, to je do 31. 3. 2005.
Župan o odločitvi o začasnem ﬁnanciranju Občine Luče
obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se
od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 002-14/2004
Luče, dne 18. decembra 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

6014.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
o povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Luče

Na podlagi 12. in 25. člena Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/78)
in na podlagi 7. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03), je Občinski svet
občine Luče na 17. redni seji dne 18. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj
in o povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Luče
1. člen
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Luče za leto 2005.

Št.
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Št. 002-12/2004
Luče, dne 18. decembra 2004.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.

6015.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2005 v Občini Luče

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44–2417/97), 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS,
št. 17/88, 25/89) in na podlagi 7. člena Statuta Občine Luče
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 2/99), je Občinski
svet občine Luče na 17. redni seji dne 18. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
v Občini Luče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Luče za leto 2005
znaša 0,280 SIT.
Za vse ﬁzične osebe, obrtnike in podjetja se za poslovne površine, kot so nepokrita skladišča, interna parkirišča,
delavnice na prostem in kampi zmanjša vrednost točke na
30% od polne vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 002–13/2004
Luče, dne 18. decembra 2004.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.

6016.

Sklep o imenovanju podžupana

2. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja
zemljišča na območju Občine Luče na dan 31. 12. 2004 znaša 167.090,00 SIT/m2.
Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na
območju Občine Luče na dan 30. 11. 2004 znašajo 14% od
povprečne gradbene cene oziroma 23.392,60 SIT/m2, od
tega:
– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v
višini 7% oziroma 11.696,30 SIT/m2
– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini
7% oziroma 11.696,30 SIT/m2.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96
– odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00
in 51/02) in 34. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo
Zgornjesavinjskih občin št. 2/99 z 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2.
2003) je Občinski svet občine Luče na predlog župana na 16.
redni seji dne 29. 11. 2004 sprejel

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

I
Za podžupana Občine Luče se imenuje svetnik Stojan
Funtek, roj. 14. 8. 1977, stanujoč Podveža 57, 3334 Luče.

SKLEP
o imenovanju podžupana
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II
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
III
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja.
Št. 002–15/2004
Luče, dne 29. novembra 2004.
Župan
Občina Luče
Ciril Rosc l. r.

MEDVODE
6017.

Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za
najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup
stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini
Medvode

Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03, 18/04), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04)
in 11., 17. in 93. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95, 82/98 in 69/04) je Občinski svet občine
Medvode na 19. seji dne 14. 12. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o subvencioniranju obrestnih mer za najeta
posojila za izgradnjo, prenovo in nakup
stanovanj ter stanovanjskih hiš
v Občini Medvode
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za subvencioniranje obrestne mere za posojila, najeta pri poslovni
banki, s katero ima občina sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer za stanovanjska posojila.
2. člen
Občina Medvode v proračunu zagotavlja ﬁnančna sredstva za spodbujanje izgradnje, prenove in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš ter jih namenja subvencioniranju obrestne
mere za posojila, najeta za stanovanjsko izgradnjo, prenovo
in nakup.
3. člen
Občina Medvode odobri subvencijo obrestne mere tistim prosilcem, ki so bili izbrani na podlagi izvedenega javnega razpisa. Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa je
zadolžena občinska uprava.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, obvestilo o javnem razpisu
pa v enem od dnevnih časopisov in na lokalni televiziji na
podlagi sklepa, ki ga izda župan.
4. člen
Javni razpis vsebuje podatke o:
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– namenih, za katere se razpisuje subvencioniranje obrestnih mer;
– višini sredstev za subvencije;
– višini posojil, katerih obrestne mere se subvencionirajo;
– najvišji možni višini odobrenih sredstev posameznemu prosilcu;
– višini obrestne mere, ki se bo subvencionirala;
– najdaljši dobi odplačevanja posojila;
– posebnih pogojih in merilih;
– osnovnih podatkih, ki jih morajo prosilci navesti v
vlogi;
– kraju in načinu zbiranja vlog;
– roku za oddajo vlog;
– dokumentaciji, ki jo morajo priložiti vlogi;
– roku, v katerem bodo posojila odobrena in banki, ki
jih odobrava;
– drugo.
5. člen
Za razdelitev proračunskih sredstev med prijavljene
na javni razpis imenuje vodja občinske uprave tričlansko
komisijo.
Razpisnik pregleda vloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da vloga ni popolna, pozove vlagatelja, da jo v roku
osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni
dopolnil, se zavržejo.
Komisija sestavi predlog prejemnikov sredstev in ga
predloži vodji občinske uprave.
Komisija odloča z večino vseh članov.
Vodja občinske uprave v roku 90 dni od zaključka razpisa s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper
ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema
sklepa. Župan najkasneje v roku 30 dni po prejemu odloči o
ugovoru. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
6. člen
Občina s proračunom določi višino sredstev, namenjenih subvencioniranju obrestnih mer posojil; vrsta posojil, katerih obrestna mera se bo subvencionirala in višina obrestne
mere, ki se bo subvencionirala, se določi v javnem razpisu.
7. člen
Za subvencijo obrestne mere lahko zaprosijo tisti občani
Občine Medvode, ki:
– so polnoletni državljani Republike Slovenije in
– bodo v letu razpisa subvencij sklenili posojilno pogodbo z banko, s katero ima Občina Medvode sklenjeno
pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer ter izpolnjujejo
enega od naslednjih pogojev:
– so lastniki ali solastniki stanovanjske hiše ali stanovanja na območju Občine Medvode in za prenovo le-tega
najemajo posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo z lastniki sklenjen dogovor za rekonstrukcijo ali
vzdrževalna dela na hiši ali stanovanju in za ta dela najemajo
posojilo pri banki ter imajo za rekonstrukcijo pravnomočno
gradbeno dovoljenje, za vzdrževalna dela pa lokacijsko informacijo;
– imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, ki se nahaja na območju Občine Medvode in za plačilo najemajo posojilo pri banki;
– nameravajo graditi stanovanjsko hišo na območju Občine Medvode in imajo veljavno
gradbeno dovoljenje ter za gradnjo najemajo posojilo
pri banki.
Občina Medvode ne subvencionira obresti za posojila,
najeta za prenovo, gradnjo ali nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, tistim občanom in njihovim družinskim članom,
ki so kupili stanovanje na podlagi Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91).

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Pri ocenjevanju vlog upravičencev se poleg pogojev iz
prejšnjega člena upoštevajo tudi kriteriji, katerih izpolnjevanje
pomeni prednost pri dodelitvi subvencij:
1. Stalno bivanje na območju Občine Medvode
nad 10 let
50 točk
2. Mlada družina
100 točk
3. Družina z večjim številom šolajočih otrok
90 točk
4. Občani, ki so brez stanovanja ali prvič
rešujejo svoj stanovanjski problem in so najemniki
ali podnajemniki
70 točk
5. Neprimernost stanovanja
20 točk
6. Utesnjenost v stanovanju:
– do 4m2 na družinskega člana
20 točk
– nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
15 točk
– nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana
10 točk
7. Dohodki na člana družine leto dni pred
razpisom ne presegajo 100% povprečnega
neto dohodka na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v letu pred razpisom
70 točk
8. Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer;
roditelj, ki sam preživlja otroka
50 točk
9. Invalidi in družine z invalidnim članom
70 točk
Razpisnik lahko za vsak razpis določi tudi dodatne kriterije, ki se upoštevajo pri ocenjevanju vlog.
V primeru, da imata dva prosilca enako število točk,
imajo prednost tisti, ki dobijo točke pod 1.točko, nato pa
sledijo 3., 4. in 7. točka.
9. člen
Na podlagi razpoložljivih sredstev za namene po tem
pravilniku se z javnim zbiranjem ponudb bank za poslovno
sodelovanje z občino izbere najugodnejšo in z njo sklene
pogodbo.
10. člen
Komisija dostavi banki, s katero ima občina sklenjeno
pogodbo, seznam odobrenih vlog.
Posojilojemalec je dolžan s posojilodajalcem skleniti
ustrezno pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja.
Posojilojemalec sklene pogodbo z banko v roku 60 dni
od prejema obvestila o uvrstitvi na prednostno listo. Po tem
roku se šteje, da prosilcu subvencionirana obrestna mera
ne pripada.
11. člen
Posojilojemalec, kateremu je občina subvencionirala
obresti, lahko odsvoji stanovanje ali stanovanjsko hišo pred
poplačilom posojila samo s soglasjem občine.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 414-288/04
Medvode, dne 14. decembra 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.
POJASNILA ZA UPORABO PRAVILNIKA:
K 8. členu pravilnika:
Kriteriji kot prednost pri subvenciji:
K 1. točki: Stalno bivanje na območju Občine Medvode nad 10 let
Točkuje se udeleženec razpisa, katerega čas stalnega
bivanja na območju sedanje Občine Medvode znaša nad 10
let (upošteva se zadnji dan javnega razpisa).
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K 2. točki: Mlada družina
Določilo velja v primerih družin z najmanj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let, pri čemer
se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske
oblike.
Za starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa.
K 3. točki: Družina z večjim številom šolajočih
otrok
Družine s tremi ali več otroki, ki so jih starši dolžni preživljati. Šteje se, da so starši dolžni preživljati svoje otroke
do polnoletnosti oziroma, če se otrok redno šola, pa tudi če
se otrok redno šola vpisan na izredni študij, do dopolnjenega
šestindvajsetega leta starosti.
K 4. točki: Občani, ki so brez stanovanja ali prvič
rešujejo svoj stanovanjski problem in so najemniki ali
podnajemniki
Točkuje se udeleženec razpisa, ki ima sklenjeno podnajemno pogodbo ali ima dokazila o plačevanju podnajemnine ali najemnine za tržno stanovanje.
Točkuje se udeleženec razpisa, ki razpolaga z dokazilom, da stanuje pri starših ali sorodnikih (potrdilo o stalnem
prebivališču in gospodinjski skupnosti).
V primeru udeleženca razpisa brez stanovanja (bivanje
v nestanovanjskih prostorih), je točkovanje pod točkami 5 in
6 izključeno.
K 5. točki: Neprimernost stanovanja
Gre za starejša stanovanja s pomanjkljivimi in dotrajanimi instalacijami, za kletna in vlažna stanovanja.
K 6. točki: Utesnjenost v stanovanju
Pri izračunu se upoštevajo podatki o površini stanovanja iz sklenjene najemne oziroma podnajemne pogodbe ali
zapisnika o točkovanju stanovanja. Kolikor gre za prosilca,
ki stanuje pri starših ali sorodnikih, se upošteva tudi izjava
prosilca o površini dela stanovanja ali stanovanjske stavbe,
ki jo ima prosilec v uporabi oziroma v souporabi.
K 7. točki: Dohodki na člana družine
Dohodek gospodinjstva se ugotavlja na način, kot ga
za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči
določajo predpisi o socialnem varstvu.
V primeru, da upravičenec nima dohodka za celotno obdobje leta dni pred razpisom, se opravi ustrezen preračun, pri
katerem se upošteva podatke o povprečni neto plači v državi,
pri čemer se deli povprečna neto plača v državi v letu pred
razpisom s povprečno neto plačo v letu razpisa (za število
mesecev, ko je prosilec prejemal plačo). Dobljeni količnik je
deﬂator, s katerim pomnožimo prosilčev dohodek in na ta
način pridobimo podatek o prosilčevih prejemkih.
K 8. točki: Ločeno življenje roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer; roditelj,
ki sam preživlja otroka
Ločeno življenje roditeljev in otrok se točkuje le v primeru, če je iz odločbe o oddaji v rejništvo, v drugo družino
ali zavod razvidno, da so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere.
Status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec)
se točkuje le v primeru, da to dokaže s potrdilom, da je preživnina neizterljiva. Točke iz tega naslova pripadajo tudi roditelju, ki uveljavlja preživnino preko preživninskega sklada.
K 9. točki: Invalidi in družine z invalidnim članom
Invalidnost se točkuje, v kolikor ni zagotovljeno institucionalno varstvo:
– družini, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težje ali težko
duševno ali telesno motnjo, ugotovljeno po pristojni komisiji
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(izvid in mnenje specialistične pediatrične službe oziroma
odločbo po pravilniku o razvrščanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77) ter pravilnika
o organizaciji in načinu dela komisije za usmerjanje otrok
s posebnimi potrebami ter kriterijev za opredelitev vrste in
stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi
potrebami (Uradni list RS, št. 54/03);
– družini, katere prosilec ali odrasli družinski član je
invalid (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje);
– družini, katere odrasli družinski člani imajo podaljšano
roditeljsko pravico.

METLIKA
6018.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Metlika
za leto 2005

Na podlagi 148. člena Ustave Republike Slovenije in
33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) izdajam

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Metlika
za leto 2005
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2005 do uveljavitve odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2005, vendar najdlje do 31. 3.
2005 se ﬁnanciranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2004 in za iste
programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja, navedenem v 1. členu tega sklepa, se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu
Občine Metlika za leto 2004.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2004.
4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge
izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
5. člen
Po sprejemu proračuna za leto 2005 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v proračun
Občine Metlika za leto 2005.
6. člen
Ta sklep o začasnem ﬁnanciranju se objavi v Uradnem
listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa
se od 1. 1. 2005.
Št. 40204-1/2004
Metlika, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.
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MIREN-KOSTANJEVICA
6019.

Odlok o pooblastitvi župana za odločanje
o pridobitvi občinskega nepremičnega
premoženja

Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 108/03) in 32. člena Statuta Občine MirenKostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 13. redni seji dne 20. 12. 2004
sprejel

ODLOK
o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi
občinskega nepremičnega premoženja
1. člen
Občinski svet občine Miren-Kostanjevica pooblašča
župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega
premoženja, če vrednost posamezne nepremičnine ne presega 2,000.000 SIT.
Župan lahko sklepa pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja v skladu s prejšnjim odstavkom v okviru zagotovljenih sredstev v proračunu.
O vsaki pridobitvi nepremičnega premoženja mora župan seznaniti občinski svet.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajst dni po objavi.
Št. 032.03/2004-6-1
Miren-Kostanjevica, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin-Marušič l. r.

6020.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe v
letu 2005

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 111. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št.
58/99) je župan občine Miren-Kostanjevica sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju javne porabe v letu
2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Miren-Kostanjevica za
leto 2005 se javna poraba Občine Miren-Kostanjevica začasno ﬁnancira na podlagi proračuna za leto 2004 in za iste
programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja znaša realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev v posameznem mesecu največ eno dvanajstino, za enake naloge
oziroma namene porabljenih sredstev v letu 2004.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
izvajanje in ﬁnanciranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2004.
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Št.

5. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2005 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
6. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za ﬁnanciranje funkcij
občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 031-01-2004
Miren-Kostanjevica, dne 21. decembra 2004.
Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin-Marušič l. r.

6021.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Miren-Kostanjevica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 58/99) in 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03)
je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica na 13. redni seji
dne 20. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Miren-Kostanjevica
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Miren-Kostanjevica
za leto 2005 znaša na mesec: 0,052 SIT.

6022.

Župan
Občine Miren-Kostanjevica
Zlatko Martin-Marušič l. r.

16555

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna
Peč za leto 2004

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
59/99, 100/00, 28/01, 16/02 ter 87/01 – Zsam-1), 3. člena
Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97
in 56/98), 11. in 29 člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 15. in 70. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je
Občinski svet občine Mirna Peč na 20. redni seji dne 15. 12.
2004 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2004
(Uradni list RS, št. 15/04) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73
74
II.
40

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 423-05-01/2004-1
Miren-Kostanjevica, dne 20. decembra 2004.

Stran

MIRNA PEČ

V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva za ﬁnanciranje investicij, ki so bile začete v letu
2004 in za katere so bila v proračunu za leto 2004 zagotovljena sredstva.
4. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v
obdobju začasnega ﬁnanciranja, so sestavni del proračuna
za leto 2005 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem
računu.
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41

Rebalans
proračuna 2004
v SIT
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
348,766.000
Tekoči prihodki (70+71)
170,006.000
Davčni prihodki
155,938.000
700 Davki na dohodek na dobiček
130,000.000
703 Davki na premoženje
11,600.000
704 Domači davki na blago in storitve
14,338.000
Nedavčni prihodki
14,068.000
710 Udeležbe na dobičku
in dohodki od premoženja
6,446.000
711 Takse in pristojbine
745.000
712 Denarne kazni
620
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1,321.000
714 Drugi nedavčni prihodki
4,936.000
Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemater. premoženja
Prejete donacije
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
Transferni prihodki
171,720.000
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
171,720.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
319,624.000
Tekoči odhodki
75,567.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
18,638.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
2,796.000
402 Izdatki za blago in storitve
53,633.000
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
500.000
Tekoči transferi
149,917.000
410 Subvencije
10,984.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
94,830.000
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
13,701.000

Stran

16556 /

Št.
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Skupina/Podskupina kontov

42
43

III.

Uradni list Republike Slovenije

Rebalans
proračuna 2004
v SIT
30,402.000

413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
Investicijski odhodki
43,122.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43,122.000
Investicijski transferi
51,018.000
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁz. osebam, ki niso PU
44.093.000
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
6,925.000
Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj)
+29,142.000

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Skupina/Podskupina kontov
IV.

Rebalans
proračuna 2004

Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
–
75 Prejeta vračila danih posojil
–
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
2,120.000
44 Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
2,120.000
440 Dana posojila in plačila zapadlih
poroštev
787.000
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
1,333.000
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
-2,120.000
C) Račun ﬁnanciranja
Skupina/Podskupina kontov

Rebalans
proračuna 2004

VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.) =III.
XII. Stanje sredstev na računih
ob koncu preteklega leta

+27,022.000
-27,022.000
-29,142.000
47,789.000

Proračunski presežek v znesku 29,142.000 SIT, zmanjšan za primanjkljaj iz računa ﬁnančnih terjatev in naložb v
znesku 2,120.000 SIT, povečuje sredstva na računih konec
leta iz preteklih let.«

6023.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv. r.,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00 ter odl. US RS, št.
6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99), 32. in
33. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
79/01), 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS,
št. 18/99, 52/01 in 40/03) ter 12. člena Odloka o proračunu
Občine Mirna Peč za leto 2004 (Uradni list RS, št. 15/04) je
župan Občine Mirna Peč dne 13. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju proračuna Občine
Mirna Peč v letu 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto 2005,
se ﬁnanciranje funkcij Občine Mirna Peč ter njenih nalog začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2004.
2. člen
Začasno ﬁnanciranje se izvaja na podlagi proračuna za
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občina Mirna Peč
ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2004.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega ﬁnanciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2005.
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.
4. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2005 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet in
nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za ﬁnanciranje funkcij
občine.
6. člen
Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 403-04/02-15
Mirna Peč, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2004.
Št. 403-02/04-14
Mirna Peč, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju iz proračuna
Občine Mirna Peč v letu 2005

MOZIRJE
6024.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2005

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98
in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 8/00) in 10. čle-
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na Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih
občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02 in 64/03)
je Občinski svet občine Mozirje na 16. redni seji dne 15. 12.
2004 sprejel

Št.

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 062-02/04-09
Mozirje, dne 15. decembra 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

6025.

Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Mozirje

Na podlagi Pravilnika o enotni metodologiji za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/78) in na podlagi 9. člena
Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03 in
29/04) je Občinski svet občine Mozirje na 16. redni seji dne
15. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča v Občini Mozirje
1. člen
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Mozirje za leto 2005.
2. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja
zemljišča na območju Občine Mozirje na dan 31. 12. 2004
znaša 188.171 SIT/m2.
Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na
območju Občine Mozirje znašajo na dan 31. 12. 2004, 14%
od povprečne gradbene cene oziroma 26.344 SIT/m2, od
tega:
– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v
višini 7% oziroma 13.172 SIT/m2;
– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini
7% oziroma 13.172 SIT/m2.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

Stran

16557

Št. 062-02/04-09
Mozirje, dne 15. decembra 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

SKLEP
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Mozirje v letu 2005
znaša 0,3239 SIT.
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MURSKA SOBOTA
6026.

Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe
zazidalnega načrta za del območja obrtne cone
Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in
OMV)

Na podlagi 12., 31., 34. in 77. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popravek 8/03), 22. in
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02
in 108/03 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je
župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga spremembe
zazidalnega načrta za del območja obrtne cone
Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV)
I
Javno se razgrne predlog spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever
(Cestno podjetje in OMV), ki ga je v novembru 2004 izdelal
ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska
Sobota, Staneta Rozmana 5, pod številko LN 23/04 MS.
II
Predlog se razgrne v prostorih Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje
in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota,
Trg zmage 4. Javna razgrnitev traja 15 dni, in sicer od 6. 1.
2005 do 21. 1. 2005. Ogled razgrnjenega predloga je možen
v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti.
V času javne razgrnitve predloga spremembe zazidalnega
načrta bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska
Sobota v sredo 12. 1. 2005 ob 17. uri. Predlog bo na vpogled
tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III
V času javne razgrnitve lahko k predlogu spremembe
zazidalnega načrta dajo pisne pripombe vse pravne ali ﬁzične
osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se lahko
vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma v
pisni obliki naslovijo na Oddelek za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.
Št. 35005-0007/2004/182
Murska Sobota, dne 16. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Stran
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ODRANCI
6027.

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Odranci za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03),
je Občinski svet občine Odranci na 11. seji dne 10. 12. 2004
sprejel

ODLOK
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Odranci
za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2004
(Uradni list RS, št. 41/04) se spremeni 2. člen, tako da se
glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanci prihodkov in odhodkov

v tisoč SIT
Rebalans
prorač. 2004
247.078
61.682
47.002
37.176
4.800
5.026
–
14.680

Konto Naziv
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitev
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

1.264
500
508
–
12.408
1.858
1.858
–
183.538
183.538

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
301.591
40 TEKOČI ODHODKI
44.546
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
13.047
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.248
402 Izdatki za blago in storitve
28.111
403 Plačila domačih obresti
500
409 Rezerve
640
41 TEKOČI TRANSFERI
67.106
410 Subvencije
3.877
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
23.135
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam
7.361
413 Drugi tekoči domači transferi
32.733
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
170.375
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
170.375
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
19.564
430 Investicijski transferi
19.564
III. PRORAČUNSKI – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-54.513

v tisoč SIT
Rebalans
Konto Naziv
prorač. 2004
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VII. –IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

–
–
2.667
2.667
2.667
-57.180
-2.667
54.513
59.724.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 96-11/2004
Odranci, dne 10. decembra 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

6028.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Odranci
v letu 2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 63/99), 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 34. člena Statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) izdajam

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Odranci
v letu 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2005
se ﬁnanciranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na
podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2004 in za iste
programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se dovoljuje ﬁnanciranje investicij v teku.
Obdobje začasnega ﬁnanciranja traja od 1. 1. 2005
do sprejetja proračuna za leto 2005 oziroma najkasneje do
31. 3. 2005.
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Št.

4. člen
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 386/2004
Odranci, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

PIVKA
6029.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za
leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in
24/01) je Občinski svet občine Pivka na 19. seji dne 16. 12.
2004 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2004 (Uradni list RS, št. 7/04 z dne 27. 1. 2004) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v 000 SIT

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.131.436
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
623.689
70 DAVČNI PRIHODKI
504.800
700 Davki na dohodek in dobiček
330.964
703 Davki na premoženje
94.191
704 Davki na blago in storitve
79.645
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
118.889
710 Udelež. na dobičku in dohod. od premož. 27.934
711 Takse in pristojbine
2.543
712 Denarne kazni
150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.062
714 Drugi nedavčni prihodki
85.200
72 KAPITALSKI PRIHODKI
148.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
61.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nem. premoženja
87.000
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
359.747
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
359.747
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Skupina/Podskupina kontov
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.139.408
40 TEKOČI ODHODKI
333.054
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
57.965
401 Prispevki delodajalcev
9.791
402 Izdatki za blago in storitve
249.141
403 Plačila domačih obresti
380
409 Rezerve
15.777
41 TEKOČI TRANSFERI
330.359
410 Subvencije
22.403
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
124.682
412 Trasferi neproﬁtnim organizacijam in
ustanovam
36.294
413 Drugi tekoči domači transferi
146.980
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
408.791
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
409.916
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
67.204
430 Investicijski transferi
67.204
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)7.972
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
–
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
1.370
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
– 1.370
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI. +VII. – VIII. –IX.) =-III
XII. STANJE NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA

–
–
–
– 9.342
–
– 9.342
9.342

Pregled odhodkov sestavljen po področjih funkcionalne
klasiﬁkacije ter načrt razvojnih programov je priloga k temu
odloku.
2. člen
V odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 7/04) se doda nov člen, ki se glasi:
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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3. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu Občine Pivka za leto
2004 (Uradni list RS, št. 7/04) ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2-19/2004
Pivka, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

6030.

Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in
24/01) je Občinski svet občine Pivka na 19. seji dne 16. 12.
2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Pivka za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Pivka za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1,237.706
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
622.988
70 DAVČNI PRIHODKI
541.322
700 Davki na dohodek in dobiček
344.062
703 Davki na premoženje
113.934
704 Davki na blago in storitve
83.326
707 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
81.676
710 Udelež. na dobičku in dohod. od premož 30.613
711 Takse in pristojbine
3.397
712 Denarne kazni
16
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.450
714 Drugi nedavčni prihodki
45.200
72 KAPITALSKI PRIHODKI
220.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
723 Prihodki od prodaje zemljišč in
nem. premoženja
150.000
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
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v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
74 TRANSFERNI PRIHODKI
394.708
741 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
394.708
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1,327.706
40 TEKOČI ODHODKI
292.430
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
60.086
401 Prispevki delodajalcev
10.250
402 Izdatki za blago in storitve
204.378
404 Plačila domačih obresti
1.000
409 Rezerve
16.716
41 TEKOČI TRANSFERI
338.284
410 Subvencije
23.480
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
129.754
412 Trasferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
37.854
413 Drugi tekoči domači transferi
147.196
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
651.142
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
651.142
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
45.850
430 Investicijski transferi
45.850
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)
-90.000
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
V. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
–
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750 Prejeta vračila danih posojil
–
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
VII. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
–
45 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
443 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
444 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
VIII. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
90.000
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
90.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA0
550 Odplačila domačega dolga
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII. - II. - V. - VIII.)
–
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
90.000
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI. +VII. – VIII. – IX.) =-III
90.000
Pregled odhodkov sestavljen po področjih funkcionalne
klasiﬁkacije ter načrt razvojnih programov je priloga k temu
odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Pivka Robert Smrdelj. Odredbodajalec proračuna je župan,
oziroma od njega pooblaščena oseba.
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4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), prispevki občanov za posamezne investicije in drugi namenski prejemki, ki
niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo
zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša
realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija. O prerazporeditvah župan obvesti občinski svet.
Župan s polletnim poročilom in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
6. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov
se nakazujejo praviloma kot mesečne dotacije v odvisnosti
od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.
7. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunske
sklade, ki se v letu 2005 oblikujejo v višini 16,617.000 SIT
najkasneje do 31. 12. 2005.
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
– rezervni sklad za stanovanja, oblikovanje po Stanovanjskem zakonu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3,000.000 SIT
odloča župan in o tem obvesti občinski svet.
8. člen
Postavke v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se ne bodo
deloma ali v celoti realizirale v proračunu za leto 2004 se
lahko prenesejo v proračun za leto 2005.

Št.

139 / 28. 12. 2004 /

Stran

16561

Ne glede na prejšnjih odstavek se občina lahko zadolži
za ﬁnanciranje stanovanjske izgradnje, oskrbe z vodo ter odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem
letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Pivka. Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega
proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega
za ﬁnance.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 03201-2-19/2004
Pivka, dne:17. decembra 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

6031.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za stanovanjske in poslovne prostore na
območju Občine Pivka za leto 2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01 in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št.
24/99, 24/01, 3/02 in 59/03) je Občinski svet občine Pivka na
17. seji, dne 15. 11. 2004 sprejel naslednji

SKLEP
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore
na območju Občine Pivka za leto 2005 znaša mesečno
0,01859 SIT.

9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

2
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju
Občine Pivka za leto 2005 znaša mesečno 0,00037 SIT.

10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Pivka za leto
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2005.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

Št. 03201-17/2004
Pivka, dne 15. novembra 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

11. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
a) sredstva rezerv občine
b) najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna. O kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
12. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do višine 90,000.000 tolarjev.

PUCONCI
6032.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta za območje Keme v Puconcih

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek)
župan Občine Puconci sprejme
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za območje Keme v Puconcih
I
Župan Občine Puconci odreja javno razgrnitev:
1. Predloga lokacijskega načrta za območje Keme v
Puconcih.
II
Gradivo iz prejšnje točke bo v dneh od 3. 1. 2005 do
3. 2. 2005 javno razgrnjeno v prostorih Občine Puconci,
Puconci 80, Puconci.
Javna obravnava bo potekala dne: 26. 1. 2005 ob 15. uri
v sejni sobi občinske zgradbe, Puconci 80, 9201 Puconci.
III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeni
predlog lokacijskega načrta za območje Keme v Puconcih
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda
pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov do konca javne razgrnitve.
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, odloči pripravljavec po predhodnem mnenju pobudnika
izdelave lokacijskega načrta.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na krajevno običajen način.
Št. 35005-2/2004
Puconci, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

ROGAŠOVCI
6033.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto
2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 22. člena
Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in
29/03) je Občinski svet občine Rogašovci na 16. redni seji,
dne 18. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2005
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Uradni list Republike Slovenije
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Proračun leta 2005
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
344.655
Tekoči prihodki (70+71)
85.875
70 Davčni prihodki
78.183
700 Davki na dohodek in dobiček
70.425
703 Davki na premoženje
1.580
704 Domači davki na blago in storitve
6.178
706 Drugi davki
–
71 Nedavčni prihodki
7.692
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
1.695
711 Takse in pristojbine
2.284
712 Denarne kazni
6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
240
714 Drugi nedavčni prihodki
3.467
72 Kapitalski prihodki
2.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
–
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
2.000
73 Prejete donacije
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 Transferni prihodki
256.780
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
256.780
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
344.947
40 Tekoči odhodki
73.057
400 Plače in dodatki – zaposleni
17.194
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.717
402 Izdatki za blago in storitve
50.846
403 Plačila domačih obresti
1.100
409 Rezerve
1.200
41 Tekoči transferi
135.220
410 Subvencije
300
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
52.520
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
10.940
413 Drugi tekoči domači transferi
71.460
414 Tekoči tranferi v tujino
–
42 Investicijski odhodki
126.770
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
126.770
43 Investicijski transferi
9.900
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso pr. upor.
8.900
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
1.000
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I-II)
-292
B)
IV.
75

V.
44

VI.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
–
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
780
Prejeta vračila danih posojil (750+751+752)
780
750 Prejeta vračila danih posojil
780
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
–
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
780

Uradni list Republike Slovenije
C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
Stanje sredstev na računih
dne 31.12. preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

–
–
–
–
2.688
2.688
2.688
-2.200
-2.688
292
2.200
2.200

Zmanjšanje sredstev na računih v višini 2,200.000 SIT
se pokrije iz sredstev na računih ožjih delov lokalne skupnosti
prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
Proračun povzema tudi ﬁnančne načrte neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki

16563

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Rogašovci v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 02-3/2004-5
Rogašovci, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. oec. l. r.

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

5. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
200.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2,000.000 tolarjev župan in o tem obvešča občinski svet.

Stran

v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 10 % realiziranih prihodkov
občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5 % zagotovljene porabe.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Rogašovci, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic
10 % realiziranih prihodkov preteklega leta.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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6034.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Rogašovci za leto 2004

Skladno določilom Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67-97 – odl. US, 56/98
in 61/99 – odl. US), na podlagi 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 22. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS,
št. 66/99, 76/02 in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci
sprejel na 16. redni seji dne 18. 12. 2004

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004
(Uradni list RS, št. 133/03, 106/04) se 2. člen spremeni in
dopolni, da se glasi:
A)
I.
70

71

v tisoč tolarjev
Rebalans proračuna
za leto 2004
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
336.078
Tekoči prihodki (70+71)
89.366
Davčni prihodki
80.379
700 Davki na dohodek in dobiček
66.561
703 Davki na premoženje
7.525
704 Domači davki na blago in storitve
6.293
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
8.987
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
2.243
711 Takse in pristojbine
1.736
712 Denarne kazni
33
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
280
714 Drugi nedavčni prihodki
4.695
Bilanca prihodkov in odhodkov

Stran
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72

Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
Prejete donacije

73

74
II.
40

41

42
43

III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.

Št.
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191
191
–
–

730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki
246.521
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
246.521
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
350.428
Tekoči odhodki
81.408
400 Plače in dodatki – zaposleni
16.490
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 2.690
402 Izdaki za blago in storitve
60.928
403 Plačila domačih obresti
1.200
409 Rezerve
100
Tekoči transferi
152.584
410 Subvencije
100
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
59.257
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
10.445
413 Drugi tekoči domači transferi
82.782
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki
107.580
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
107.580
Investicijski transferi
8.856
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso pr. upor.
5.056
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
3.800
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I-II)
-14.350
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
–
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
2.950
Prejeta vračila danih posojil (750+751+752)
2.950
750 Prejeta vračila danih posojil
2.950
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
–
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
2.950

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
Stanje sredstev na računih
dne 31.12. preteklega leta
9009 Splošni sklad za drugo

–
–
–
–
2.688
2.688
2.688
-14.088
-2.688
14.350
–
14.088

2. člen
Ocenjeni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti (ožjih
delov), ki so zajeti v 1. členu, se namenijo izključno za njihovo neposredno porabo.

3. člen
Zmanjšanje sredstev na računih v višini 14,088.000 SIT
se pokrije iz sredstev na računih občine in ožjih delov lokalne
skupnosti prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Prerazporejanje sredstev proračunskih postavk mora
biti v skladu z določili 38. in 39. člena ZJF zaradi zagotavljanja zakonskih nalog in nemotenega izvrševanja proračuna
oziroma neusklajenosti med prihodki in odhodki za posamezne namene.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z
dnem sprejetja, objavijo pa se v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 403 02-1/2004-9
Rogašovci, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. oec. l. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
6035.

Odlok o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2005

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99,
16/99, 59/99, 70/00 in 51/02), Zakona o ﬁnanciranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99
in 89/99), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št.
130/03) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
list RS, št. 33/0 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno
pri Litiji na 17. redni seji, dne 16. 12. 2004, sprejel

ODLOK
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto
2005 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
določa v naslednjih zneskih:

Uradni list Republike Slovenije
Bilanca prihodkov in odhodkov
Splošni del proračuna
Občine Šmartno pri Litiji
Konto
za leto 2004

Št.

A)

A)
I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43
III.
B)
75

44

VI.

Proračun 2005
(v tisoč SIT)

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
636.655
Tekoči prihodki (70+71)
306.762
Davčni prihodki (700+703+704+706)
283.254
700 Davki na dohodek in dobiček
213.872
703 Davki na premoženje
48.108
704 Domači davki na blago in storitve
21.274
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714) 23.508
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
8.715
711 Takse in pristojbine
1.800
712 Denarne kazni
300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
12.693
Kapitalski prihodki (720+721+722)
38.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 8.000
Prejete donacije (730+731)
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
Transferni prihodki (740)
291.893
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
291.893
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
633.202
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
171.300
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
32.200
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
4.756
402 Izdatki za blago in storitve
124.144
403 Plačila domačih obresti
1.500
409 Rezerve
8.700
Tekoči transferi (410+411+412+413+414)
306.212
410 Subvencije
8.100
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
183.601
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
29.605
413 Drugi tekoči domači transferi
84.906
414 Tekoči transferi v tujino
–
Investicijski odhodki (420)
98.770
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
98.770
Investicijski transferi (430)
56.920
430 Investicijski transferi
39.520
431 Investicijski transferi
17.400
Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
3.453
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
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)
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 pravnih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
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C)
50

Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
–
500 Domače zadolževanje
–
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
–
5002 Najeti krediti pri drugih ﬁnančnih institucijah
–
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih –
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo
vrednostnih papirjev na domačem trgu
–
55 VIII. Odplačila dolga (550)
3.200
550 Odplačila domačega dolga
3.200
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
200
5502 Odplačila kreditov drugim ﬁnančnim
institucijam
–
5503 Odplačila kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
3.000
5504 Odplačila glavnice vrednostnih
papirji izdanih na domačem trgu
–
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
253
X. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
-3.453
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta
752
Struktura posebnega dela proračuna, načrt razvojnih
programov in načrt razpolaganja z stvarnim premoženjem
občine so priloga k temu odloku in se objavita na spletni
strani Občine Šmartno pri Litiji.
Posebni del proračuna ali načrt občine je razdeljen na
področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe
so razdeljena na proračunske postavke, te pa na konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki Občine Šmartno pri Litiji so v letu
2005 poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člen
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02 – v nadaljevanju: ZJF) tudi naslednji prihodki:
I. Priključna taksa na sistem za oskrbo s pitno vodo na
relaciji Liberga – Jelša – Kostrevnica. Sredstva se namenijo
za nadaljno izgradnjo omenjenega vodovoda.
II. Kupnine prodanih stanovanjskih enot in poslovnih
prostorov Občine Šmartno pri Litiji na podlagi sklepa občinskega sveta o prodaji stvarnega premoženja Občine Šmartno
pri Litiji na 8. redni seji dne 1. 12. 2003. Sredstva se namenijo
za obnovo, izgradnjo in nakup stanovanj ali individualnih
stanovanjskih hiš v občini.
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom. V imenu občine in za svoj račun
se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo teh sredstev.
Plače uporabnikov proračuna se izplačujejo v rokih, na
način in v skladu z akti Vlade RS.
4. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti,
ki se poravnavajo iz proračuna, se morajo upoštevati zakonsko določeni roki plačil.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju. Kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem letu, se plačilo lahko prenese
v naslednje leto.

Stran
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5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno na vse uporabnike v skladu z dinamiko prihodkov in
v odvisnosti od zapadlih obveznosti.
Če prihodki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini oziroma, če nastanejo nove obveznosti za proračun, lahko župan v skladu z zakonom za največ 45 dni
zmanjša znesek sredstev za posamezne namene ali začasno
zadrži uporabo teh sredstev ter o svoji odločitvi obvesti občinski svet.
Kolikor bi takšno zadržanje oziroma zmanjšanje sredstev bistveno ogrozilo delovanje uporabnika, sme župan
najeti kratkoročno posojilo in o tem obvesti občinski svet na
prvi naslednji seji.
6. člen
Če se izkaže, da bo posamezni namen mogoče uresničiti z manjšo porabo sredstev, kot je predvideno v proračunu,
lahko župan preostali del sredstev s takšne postavke, s pisnim sklepom, prenese na drugo postavko znotraj razreda, na
kateri je bilo predvidenih premalo sredstev za uresničenje namena, za katerega so rezervirana sredstva na tej postavki.
O prenosu sredstev na podlagi prvega ostavka tega
člena župan obvesti občinski svet v 30 dneh po izvršenem
prenosu.
7. člen
Potrebe posrednih uporabnikov sredstev občinskega
proračuna (javnih zavodov) se v skladu z zakonom ﬁnancirajo na podlagi skupnega ﬁnančnega načrta, v katerem so
zajeti ﬁnančni načrti vseh posrednih uporabnikov, pripravljeni
na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun.
8. člen
Občina kot neposredni uporabnik in posredni uporabniki
proračunskih sredstev (javni zavodi) morajo nabavljati opremo in drugo blago ter oddajati storitve s pogodbo na podlagi
javnega razpisa, razen, če je v skladu z zakonom drugače
določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev (ﬁzične in pravne osebe) prejemajo proračunska sredstva (dotacije in subvencije) na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali
odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma
odredbe župana v skladu zakonom.
10. člen
Del predvidenih proračunskih prejemkov se ne razporedi in se predvidi kot splošna proračunska rezervacija
za ﬁnanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev, pri čemer sredstva
splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
11. člen
V proračunsko rezervo Občine Šmartno pri Litiji, ki deluje kot proračunski sklad, se v skladu z zakonom izloči do
1,5 % doseženih prihodkov.
Del sredstev se izloča v proračunske rezerve začasno
vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna
za preteklo leto.
12. člen
Sredstva proračunske rezerve Občine Šmartno pri Litiji
se uporabljajo v skladu z ZJF.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 50%
planiranih sredstev proračunske rezerve odloča župan in o
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tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji; o uporabi
sredstev proračunske rezerve v višini nad 50% planiranih
sredstev odloča občinski svet.
13. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere za posamezni namen ne sme presegati višine sredstev, določenih v Načrtu razvojnih programov
občine, za ta namen.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v
veljavnem proračunu občine za tekoče leto.
Omejitve iz drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki v juliju
poroča občinskemu svetu o realizaciji prihodkov in odhodkov
proračuna v prvem polletju tekočega leta.
O doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu poročajo županu neposredni in
posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja.
Župan predloži občinskemu svetu predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto do 31. marca.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni
in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa ﬁnanciranja in računa
terjatev ter sredstev rezerv.
15. člen
Premoženjsko bilanco občine, neposrednega uporabnika proračunskih sredstev, za preteklo leto pripravi občinska
uprava do 31. marca.
Premoženjsko bilanco občine, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev pripravi občinska uprava do 30. aprila in jo predloži
Ministrstvu RS za ﬁnance.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Župan je dolžan o
odpisu obvestiti občinski svet.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predlogom službe za ﬁnance.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
18. člen
Občina se v skladu z zakonom in s soglasjem ministra
za ﬁnance lahko dolgoročno zadolži za ﬁnanciranje ekoloških
in drugih naložb v javnem interesu do skupne višine 10%
dejanskih prihodkov občine v letu pred letom, v katerem se
zadolži.
O zadolžitvi v skladu s prejšnjim odstavkom sklepa občinski svet.
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19. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
v skladu z zakonom likvidnostno zadolži, vendar največ do
višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
20. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina v letu 2004 ne sme preseči skupne
višine glavnic 6,000.000 SIT.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Šmartno pri
Litiji v letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega
ﬁnanciranja.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-15/2004
Šmartno pri Litiji, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

6036.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2005

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97, Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in
Uradni list RS, št. 24/92 – določbe VI. poglavja o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča) in 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne
16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2005 znaša 1,419 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 462-58/2004
Šmartno pri Litiji, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

Št.
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Pravilnik o najemu kulturnega doma in
inventarja

Na podlagi 11, 16 in 28. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet
občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 16. 12. 2004
sprejel

PRAVILNIK
o najemu kulturnega doma in inventarja
1. člen
S Pravilnikom o najemu Kulturnega doma in inventarja
(v nadaljevanju: pravilnik) se urejajo način in pogoji oddajanja v najem, pripadajoče prostore in inventarja v Kulturnem
domu Šmartno.
2. člen
Za najem dvorane in pripadajočih prostorov, je potrebno
predhodno soglasje upravnega organa Občine Šmartno pri
Litiji, ob predložitvi vse potrebne dokumentacije za prijavo
javne prireditve oziroma shoda ali prodaje izven trgovine.
Najem inventarja (stoli, mize, praktikabli) se zaračunava
samo v primeru, da stranka najame inventar za lastne potrebe brez hkratnega najema dvorane oziroma pripadajočih
prostorov (avla, mala soba,) v Kulturnem domu.
V primeru najema dvorane, pripadajočih prostorov oziroma inventarja za dlje časa (več kot sedem dni) se z najemnikom sklene pisna pogodba.
3. člen
Vloga se odda na predpisanem obrazcu, ki je priloga
tega pravilnika. Upravni organ izda na podlagi vloge soglasje
za najem dvorane, pripadajočih prostorov in inventarja.
Na podlagi danega soglasja se za plačilo najemnine
izda račun, ki ga je najemnik dolžan plačati v roku 15 dni od
njegove izdaje.
4. člen
Prednost pri najemu ima tista stranka, katera prva vloži
vlogo za najem pri upravnem organu občine. Zveza kulturnih
društev Občine Šmartno pri Litiji lahko konec leta oziroma v
začetku leta na občinsko upravo predloži sprejet koledar prireditev, le te se vpišejo v koledar uporabe za tekoče leto. Za
dneve, ko je predvidena prireditev po koledarju ZKD, ni mogoč najem dvorane in inventarja s strani drugih vlagateljev.
5. člen
Za najem dvorane in inventarja se zaračunava najemnina po ceniku, ki ga do konca decembra tekočega leta
sprejme župan občine. Cenik je objavljen na uradni internetni strani občine in obešen na vidnem mestu v kulturnem
domu.
6. člen
Društva, ki imajo sedež na območju Občine Šmartno
pri Litiji so oproščene plačila najema dvorane v primeru izvedbe nekomercialne prireditve (ko za prireditev ni zaračunana vstopnina), dolžna pa so plačati obratovalne (elektrika,
čiščenje, ogrevanje, komunalne storitve) in druge stroške
(postavljanje miz in stolov).
Plačila najemnine, obratovalnih in ostalih stroškov sta
oproščena Javni zavod Osnovna šola Šmartno in VVZ
Litija.
7. člen
Za uporabo klavirja, kateri se nahaja v Kulturnem
domu v Šmartnem pri Litiji in je last Pevskega društva Zvon,
se mora uporabnik dvorane dogovorit z odgovorno osebo
društva.
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8. člen
Denar od najemnine se uporablja namensko za kulturni dom.
9. člen
Za tekoče vzdrževanje kulturnega doma je zadolžen oskrbnik, s katerim Občina Šmartno pri Litiji podpiše pogodbo.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2005.
Št. 611-12/2004
Šmartno pri Litiji, dne 16. decembra 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

___________________________________________
(IME IN PRIIMEK OZ. NAZIV PRAVNE OSEBE)

___________________________________________________
(NASLOV)

___________________________________________________
(TELEFON)

___________________________________________________
(DAV�NA ŠTEVILKA OZ. EMŠO, ZA PRAVNE OSEBE ID ZA DDV)

OB�INA ŠMARTNO PRI LITIJI
TOMAZINOVA 2
1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
Zadeva: VLOGA ZA NAJEM KULTURNEGA DOMA OZ. INVENTARJA
a) Podpisani _______________________________________ v imenu društva, organizacije oz. podjetja
_____________________________________________prosim za najem Kulturnega doma v Šmartnem pri Litiji.
Kulturni dom bomo uporabljali dne_____________________________
od________do________ure,za_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
Za prireditev bo zara�unana vstopnina: da
(obkroži)

ne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b)
Podpisani _______________________________________ v imenu društva, organizacije oz. podjetja
_____________________________________________prosim za najem____________ kos-ov stolov,
______________kos-ov miz in _________________kos-ov praktikablov (v nadaljevanju inventar).
Inventar bomo uporabljali dne_____________________________
od________do________ure,za_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________.
Podpisani zagotavljam, da bom poskrbel, da na objektu in na inventar ne bo nastala materialna oz.
kakršnakoli druga škoda.

Podpis odgovorne osebe:
________________________
žig

Uradni list Republike Slovenije
ŠTORE
6038.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz
proračuna Občine Štore v letu 2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 100/00 in 51/02), 33. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
30. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99 in
112/00) je župan Občine Štore dne 13. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Štore za leto 2005, se
ﬁnanciranje potreb proračunskih porabnikov začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2004, vendar
najdlje do 31. 3. 2005.
2. člen
Pri začasnem ﬁnanciranju se sme za posamezne namene upoštevati toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno uporabljenih v istih obdobjih po proračunu za leto 2004.
V okviru začasnega ﬁnanciranja se dovoljuje ﬁnanciranje
investicij v teku.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega
ﬁnanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto
2005.
4. člen
Pri izvajanju začasnega ﬁnanciranja se smiselno upoštevajo določbe Odloka o proračunu Občine Štore za leto
2004.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
s 1. 1. 2005.
Št. 40204-0002/2004 – 001
Štore, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

TABOR
6039.

Odlok o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje
graditve javnih in dovoznih poti v Občini Tabor
in plačilu priključkov na ceste

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena Zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. in 16. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99, 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 16. redni seji dne 29. 11. 2004
sprejel
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ODLOK
o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje graditve
javnih in dovoznih poti v Občini Tabor
in plačilu priključkov na ceste
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezne uporabnike pri graditvi ali rekonstrukciji javnih in dovoznih poti (v nadaljevanju: občinske ceste),
ki so ali bodo v lasti Občine Tabor.
2. člen
Ta odlok določa tudi merila za določitev prispevka za
priključek na občinske ceste, ki so ali bodo v lasti Občine
Tabor. Višina prispevka je določena s sklepom Občinskega
sveta občine Tabor.
3. člen
Priključek je cesta, ki vodi od enega ali več objektov na
občinsko cesto. Občinske ceste so ceste, ki so opredeljene
v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest. Strateško
najpomembnejše občinske ceste so tiste ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Tabor s posebnim sklepom o določitvi
strateško najpomembnejših občinskih cest.
4. člen
Občina Tabor bo podprla graditev ali rekonstrukcijo tistih občinskih cest, ki so uvrščene v letni plan graditve ali
rekonstrukcije in za katere je bil predhodno izdelan projekt,
popis del in predračun in kjer se uporabniki strinjajo s pogoji
soﬁnanciranja.
5. člen
Za graditev in rekonstrukcijo občinskih cest prispeva
Občina Tabor 50% delež vrednosti investicije, ostalih 50%
vrednosti investicije, prispevajo uporabniki. Razmerja deleža
soﬁnanciranja med uporabniki določi gradbeni odbor.
6. člen
Strateško najpomembnejše občinske ceste se lahko v
skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Tabor gradijo
tudi brez deleža soﬁnanciranja uporabnikov, kar še posebno
velja za ceste, ki se gradijo s sredstvi države, EU ali drugimi
donatorskimi sredstvi.
7. člen
Med Občino tabor in uporabniki se sklenejo pisne pogodbe o soﬁnanciranju investicije. V pisni pogodbi med uporabniki in Občino Tabor se določi način in roki odplačila obrokov za investicijo ter višina stroškov, ki so nastali z zbiranjem
denarja. Odplačila morajo biti praviloma zaključena pred
zaključkom investicijskih del. Izjeme potrjuje Občinski svet
občine Tabor s posebnim sklepom.
8. člen
Vsi uporabniki, ki soﬁnancirajo graditev občinskih cest
v dogovorjenem deležu, so oproščeni plačila obveznega
prispevka za nove priključke na občinske ceste, če je njihov
delež soﬁnanciranja investicije enak ali večji od višine prispevka za nove priključke na občinsko cesto.
9. člen
Kolikor je plačan delež soﬁnanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove priključke na občinsko cesto,

Stran

16570 /

Št.

139 / 28. 12. 2004

Uradni list Republike Slovenije

mora uporabnik Občini Tabor plačati razliko med prispevkom
za soﬁnanciranje investicije in polno višino prispevka za nov
priključek na cesto.

obveznost plačila deleža soﬁnanciranja graditve in rekonstrukcije cest, velja deset let od dneva zaključka graditve ali
rekonstrukcije.

10. člen
Uporabniki, ki bi v času graditve in rekonstrukcije cest
lahko sodelovali pri soﬁnanciranju dogovorjenega deleža
investicije in to iz kakršnih koli razlogov niso storili, se lahko
priključijo na občinske ceste po končanih investicijskih delih,
če v celoti in v enkratnem znesku poravnajo strošek soﬁnanciranja investicije, povečanim za % rasti drobnoprodajnih cen
od dneva dokončanja investicije do dneva plačila.

19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu R.Slovenije.

11. člen
Uporabniki, navedeni v 9. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v soﬁnanciranje dogovorjenega deleža investicije
že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem znesku
poravnati vse do takrat že zapadle obroke in podpisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse preostale obroke plačujejo
v enaki višini, kot ostali uporabniki.
12. člen
Uporabniki, ki v času graditve in rekonstrukcije občinskih cest iz upravičenih razlogov niso mogli soﬁnancirati
dogovorjenega deleža investicije, se lahko na cesto priključijo
pod pogojem, da v celoti in v enkratnem znesku poravnajo
vrednost svojega deleža investicije.
13. člen
Kot uporabniki, ki bi lahko sodelovali pri soﬁnanciranju
investicije, se štejejo vsi, ki imajo na področju izvajanja investicije zgrajene objekte ali so lastniki kmetijskih zemljišč in
gozdov in uporabljajo občinsko cesto. Podpisana pogodba
zavezuje tudi njihove pravne naslednike.

Št. 344-04/04-1/1
Tabor, dne 30. novembra 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

6040.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Tabor za leto 2005

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98, 74/98 in
70/00), 7. členom Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št.
44/99, 27/01) in 19. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor (Uradni list RS, št.
117/03) je Občinski svet občine Tabor na 16. redni seji dne
29. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Tabor za leto 2005

14. člen
O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri soﬁnanciranju investicije odloča Občinski svet občine Tabor za vsak
primer posebej. Občinski svet občine Tabor lahko v primeru
socialne ogroženosti uporabnika s sklepom zmanjša do 50%
delež njegovega soﬁnanciranja. Pri ugotavljanju socialne
ogroženosti se upošteva isti kriterij kot pri državnih organih.
Zmanjšan delež uporabnika se nadomesti s sredstvi občinskega proračuna.

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Tabor za leto 2005
znaša 0,041 SIT/mesec.

15. člen
Sredstva, ki se zberejo na način določen v 5., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 13. in 14. členu tega odloka, so prihodek
proračuna Občine Tabor.

III
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2005 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

16. člen
Soﬁnanciranje graditve ali rekonstrukcije občinskih cest
ne zajema graditve priključkov na te ceste.
17. člen
Priključek na občinske ceste izvede upravljalec občinskih cest ali drug usposobljen izvajalec na podlagi potrdila
Občine Tabor o plačanem deležu za investicijo ali plačanem
prispevku za nove priključke na občinske ceste, plačanih
stroških izdaje soglasja in ob ustreznem nadzoru. Stroške
nadzora izvedbe priključka plača uporabnik.
18. člen
Pravica Občine Tabor, da si morajo uporabniki pridobiti
njihovo soglasje za priključitev na občinske ceste je trajna,

II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za leto 2004, objavljen v Uradnem listu RS, št. 124/03 dne 12. 12. 2003.

Št. 062-02/2004-2/16
Tabor, dne 30. novembra 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

6041.

Sklep o ceni soglasja za priključek na
občinsko cesto v Občini Tabor

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. in 16. člena Statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99, 27/01) in 38. člena

Uradni list Republike Slovenije
Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99) je Občinski svet občine Tabor sprejel

SKLEP
o ceni soglasja za priključek na občinsko cesto
v Občini Tabor

Št.

Št. 062-02/2004-2/16
Tabor, dne 30. novembra 2004.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

6042.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz
proračuna Občine Tabor

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in 30. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01)
je župan Občine Tabor dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Tabor
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2005 se
ﬁnanciranje funkcij Občine Tabor ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna Občine Tabor za leto 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se uporabljajo sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem
obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu leta 2004 že
začete.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega ﬁnanciranja so
sestavni del proračuna Občine Tabor za leto 2005.
5. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2005 do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2005
oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2005.

Stran

16571

6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 403-02/04-1
Tabor, dne 16. decembra 2004.

I
Cena soglasja za priključek na občinsko cesto v Občini
Tabor znaša 20.000 SIT.
II
Cena velja od veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih
soﬁnanciranja graditve javnih in dovoznih poti in plačilu priključkov na ceste, dalje.
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Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l. r.

TIŠINA
6043.

Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini
Tišina v letu 2005

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 72/00 in 51/02) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02)
je Občinski svet občine Tišina na 17. redni seji dne 16. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Tišina
v letu 2005
1. člen
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma
kandidate na volitvah 2002 v Občinski svet občine Tišina,
dobi sredstva iz proračuna Občine Tišina sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah za člane občinskega sveta.
2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna
Občine Tišina, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih
za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. člen
Sredstva za ﬁnanciranje političnih strank v letu 2005
se določijo v višini 45 SIT mesečno na glas, pridobljen na
volitvah za člane občinskega sveta.
4. člen
Sredstva se nakazujejo na transakcijske račune političnih strank vsake tri mesece.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
načinu ﬁnanciranja političnih strank v Občini Tišina št. 03239/03 z dne 24. 12. 2003.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 032-44/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

Stran

16572 /
6044.

Št.

139 / 28. 12. 2004
6046.

Sklep o vrednosti točke za odmero
komunalnih taks za leto 2005

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01, 13/03,
59/03 in 122/04) je Občinski svet občine Tišina, na 17. redni
seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero komunalnih taks
za leto 2005
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalnih taks za leto 2005
v Občini Tišina znaša 10,91 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 032-39/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

6045.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto
2005

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in
okolice z mrliško vežo za leto 2005

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina (Uradni
list RS, 101/00 in 69/04) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na
17. redni seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice
z mrliško vežo za leto 2005
I
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško
vežo za leto 2005 (brez DDV) znašajo:
– za enojni grob (širine od 61 cm do 120 cm) 3.085,41 SIT,
– za dvojni grob (širine od 121 cm do 240 cm) 5.368,62 SIT,
– za otroški grob (širine do 60 cm)
2.159,79 SIT,
– za trojni grob in grobnico (širine nad 241 cm)
7.096,45 SIT.

nost.

II
Na osnovno ceno se prišteje davek na dodano vred-

III
Stroški vzdrževanja se poravnavajo po položnicah v
enkratnem znesku za tekoče leto.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 032-43/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina,
na 17. redni seji dne 16. 12. 2004 sprejel

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

SKLEP
o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2005
1. člen
Cena ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2005 znaša
182 SIT/mesec/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 032-38/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

6047.

Sklep o ceni vode za leto 2005

Na podlagi 24. člena Odloka o oskrbi z vodo v Občini
Tišina (Uradni list RS, št. 67/99) in 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 17. redni seji dne 16. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o ceni vode za leto 2005
I
Cena za m3 vode na območju Občine Tišina od 1. 1.
2005 dalje znaša 76,50 SIT.
II
K osnovni ceni vode se prišteje davek na dodano vrednost, taksa za obremenjevanje voda in prispevek za vodna
povračila.

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.

Št. 032-42/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

6048.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se
nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2005

Na podlagi 18. člena Pravilnika o gospodarjenju na
kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99,
47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 17. redni
seji dne 16. 12. 2004 sprejel

Št.

6049.

– za njive
– za travnike

38.659,60 SIT/ha,
64.433,00 SIT/ha.

II
Obveznosti za izplačilo nadomestila, se pri občanih, ki
izkazujejo neplačane obveznosti do občine pobotajo.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, uporablja pa se
od 1. 1. 2005 dalje.

Št. 032-41/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

Stran

16573

Sklep o prenosu nepremičnin bivše KS Tišina
in KS Gederovci na Občino Tišina

Na podlagi Sklepa o ukinitvi KS Tišina in KS Gederovci št. 032-25/02 z dne 27. 8. 2002 in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je
Občinski svet občine Tišina na 17. redni seji dne 16. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o prenosu nepremičnin bivše KS Tišina in KS
Gederovci na Občino Tišina
1. člen
Z dnem ukinitve Krajevne skupnosti Tišina in Krajevne
skupnosti Gederovci se vse nepremičnine, ki so bile v lasti
KS Tišina in KS Gederovci prenesejo v lastništvo Občine
Tišina.
2. člen
Za ureditev zemljiškoknjižnega stanja poskrbi Občinska
uprava občine Tišina.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 032-40/04
Tišina, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo
v vodovarstvenih pasovih za leto 2005
I
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto
2005 znaša:
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6050.

Sklep o ukinitvi KS Tišina in KS Gederovci

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 2. izredni seji
dne 26. 8. 2002 sprejel

SKLEP
o ukinitvi KS Tišina in KS Gederovci
I
Z dnem 1. 1. 2003 se ukinja Krajevna skupnost Tišina.
II
Z dnem 1. 1. 2003 se ukinja Krajevna skupnost Gederovci.
III
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.
Št. 032-25/02
Tišina, dne 27. avgusta 2002.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

Stran

16574 /

Št.

139 / 28. 12. 2004

ZAGORJE OB SAVI
6051.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2004

Na podlagi določil Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98), Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02), Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US,
št. 45/94 – odl. US, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
- obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96,
44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,
12/99 – sklep US, 16/99, popravek sklepa US, 70/00, 100/00
– sklep US, 51/02) 16. in 113. člena Statuta Občine Zagorje
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 99. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob
Savi na 18. seji dne 13. 12. 2004 na predlog župana Občine
Zagorje ob Savi sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2004 (Uradni list RS, št. 40/04 in 62/04) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
»Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A)
I
70

71

72

74

II
40

41

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki 70+71+72+74
1.980,397.000
Tekoči prihodki 70+71
1.406,475.500
Davčni prihodki
1.270,202.000
700 Davki na dohodek in dobiček
991,614.000
703 Davki na premoženje
181,438.000
704 Domači davki na blago in storitve
97,150.000
Nedavčni prihodki
136,273.500
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
63,440.000
711 Takse in pristojbine
7,495.000
712 Denarne kazni
238.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8,000.000
714 Drugi nedavčni prihodki
57,100.500
Kapitalski prihodki
32,697.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5,270.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja
27,427.500
Transferni prihodki
541,224.000
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
541,224.000
Skupaj odhodki 40+41+42+43
2.106,397.000
Tekoči odhodki
467,056.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
117,008.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
22,368.000
402 Izdatki za blago in storitve
320,781.000
403 Plačila domačih obresti
1,899.000
409 Rezerve
5,000.000
Tekoči transferi
895,845.000
410 Subvencije
8,740.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
385,920.000
412 Transferi neoroﬁtnim organizacijam
in ustanovam
135,327.000
413 Drugi tekoči domači transferi
365,858.000

Uradni list Republike Slovenije
42
43
III
B)
IV
75
V
VI
C)
VII
50
500
VIII
55
IX
X
XI

Investicijski odhodki
592,124.000
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 592,124.000
Investicijski transferi
151,372.000
430 Investicijski transferi
151,372.000
Proračunski presežek I–II
-126,000.000
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
750+751+752
27,000.000
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
27,000.000
751 Prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
–
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev IV – V 27,000.000
Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
Zadolževanje
Domače zadolževanje
Odplačila dolga
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
Sprememba stanja sredstev
na računih I+IV+VII-II-V-VIII
Neto zadolževanje VII-VIII
Neto ﬁnanciranje VI+VII-VIII-IX

130,000.000
130,000.000
31,000.000
31,000.000
–
99,000.000
126,000.000

Prihodki in odhodki so določeni v posebnem delu in so
sestavni del Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2004 ostanejo v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 401-7/2003
Zagorje ob Savi, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

6052.

Odlok o spremembi Odloka o taksah za
obremenjevanje okolja v Občini Zagorje ob
Savi

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
41/04), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 88. člena
Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob
Savi na 18. seji dne 13. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o taksah za
obremenjevanje okolja
v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba Odloka o taksah
za obremenjevanje okolja v Občini Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 20/96, 15/01).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 2. členu se pred besedo »premog« doda beseda »komercialni«, tako da se prva alineja 2. člena pravilno glasi:
» – komercialni premog: 200 SIT/tono«
3. člen
2. člen se dopolni s tretjo alineo:
»– energetski premog: 60 SIT/tono«.
4. člen
Spremeni se drugi stavek 3. člena tako, da se glasi:
»Proizvajalci, prodajalci in upravljavci tako zbrana sredstva
nakazujejo na žiro račun proračuna Občine Zagorje ob Savi
s pripisom “taksa za obremenjevanje okolja”, ter o tem pisno
poročajo Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob
Savi«.
5. člen
V 3. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Odločbe za plačilo takse izdaja pristojni upravni
organ Občine Zagorje ob Savi. Evidenco zavezancev in
izračune na osnovi kriterijev iz 2. člena tega odloka vodi
Oddelek za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
Izterjavo taks iz 2. člena odloka izvaja Davčna uprava
Republike Slovenije, Davčni urad Hrastnik, izpostava Zagorje ob Savi.«
6. člen
4. in 7. člen odloka se v celoti črtata.
7. člen
Dosedanji 5. člen postane 4. člen, beseda »polletno« se
spremeni v besedo »letno«, tako da se besedilo člena glasi:
»Višina takse iz 2. člena tega odloka se letno valorizira s
spremembo indeksa cen na drobno v Republiki Sloveniji.«
8. člen
Dosedanji 6. člen postane 5. člen.
9. člen
Dosedanji 8. člen postane 6. člen in se spremenjen
glasi:
»Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.«
10. člen
Dosedanji 9. člen postane 7. člen, besedilo pa se spremeni tako, da se glasi:
»Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.«
Št. 012-15/2004
Zagorje ob Savi, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.
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ODLOK
o taksah za obremenjevanje okolja v Občini
Zagorje ob Savi
(prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se v Občini Zagorje ob Savi predpisujejo takse za obremenjevanje tal in zraka. Osnova za plačilo
takse je vrsta in količina onesnaževanja okolja, ki zadeva
prebivalce Občine Zagorje ob Savi.
2. člen
Zavezanci za takse so podjetja, zasebniki in občani, ki
onesnažujejo zrak z uporabo energenta, katerega energetsko speciﬁčna vrednost gorljivega žvepla presega 0,5 g/MJ:
– komercialni premog: 200,00 SIT/tono,
– mazut: 300,00 SIT/tono,
– energetski premog: 60,00 SIT/tono.
3. člen
Takse iz 2. člena tega odloka so namenske in se evidentirajo ter zbirajo ločeno ob ceni proizvodov in storitev.
Proizvajalci, prodajalci in upravljavci tako zbrana sredstva
nakazujejo na žiro račun proračuna Občine Zagorje ob Savi
s pripisom “taksa za obremenjevanje okolja”, ter o tem pisno
poročajo Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob
Savi.
Odločbe za plačilo takse izdaja pristojni upravni organ
Občine Zagorje ob Savi. Evidenco zavezancev in izračune
na osnovi kriterijev iz 2. člena tega odloka vodi Oddelek za
okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi. Izterjavo taks iz
2. člena odloka izvaja Davčna uprava Republike Slovenije,
Davčni urad Hrastnik, izpostava Zagorje ob Savi.
4. člen
Višina takse iz 2. člena tega odloka se letno valorizira s
spremembo indeksa cen na drobno v Republiki Sloveniji.
5. člen
Zbrana sredstva se uporabljajo za ﬁnanciranje, soﬁnanciranje in kreditiranje projektov sanacije okolja in drugih
dejavnosti varstva okolja (spremljanje stanja in sprememb
v okolju, vzpostavitev tehničnih in organizacijskih sistemov
varstva okolja, izobraževanje in podobno), s katerimi se
vzpostavljajo pogoji za učinkovitejše varstvo okolja.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
7. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 012-15/2004
Zagorje ob Savi, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

6053.

Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v
Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
41/04), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 101. člena
Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob
Savi na 18. seji dne 13. 12. 2004 sprejel

6054.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) ter Odloka o nadome-
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stilu za uporabo stavbnega zemljišča – prečiščeno besedilo
(UVZ, št. 8/03 in Uradni list RS, št. 123/04) je Občinski svet
občine Zagorje ob Savi 18. seji dne 13. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Zagorje ob Savi za
leto 2005 znaša:
– 0,6048 SIT za zazidana stavbna zemljišča,
– 0,1608 SIT za nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja za
izračun nadomestila od 1. 1. 2005 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 385-9/2004
Zagorje ob Savi, dne 13. decembra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

6055.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini
Zagorje ob Savi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03), 88. člena Poslovnika
Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik
Zasavja, št. 13/03) in Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah
za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 52/04) je Občinski svet občine Zagorje ob
Savi na seji dne 28. 10. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Pravilniku o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št.
52/04) se spremeni:
– 5. člen: pod prvo alineo se ˝4 ha kmetijskih obdelovalnih površin˝ nadomesti z ˝1 ha kmetijskih obdelovalnih
površin˝,
– 6. člen: v prvem odstavku prvega stavka se črta
˝oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen
že prejeli˝, v tretjem odstavku pa se črta prvi stavek, ki
se glasi: Dodeljena sredstva posameznim upravičencem
morajo biti izkazana kot nujna, od katerih je odvisen obstoj kmetije,
– 15. člen:
a) pod točko 1.1 se pod Pogoji za dodelitev sredstev
pod prvo alineo namesto ˝telic, krav in svinj˝ uporabi ˝kopitarji in parklarji˝, druga alinea, ki prav tako določa pogoje,
se črta.

Uradni list Republike Slovenije
b) Točka 1.2 ˝Soﬁnanciranje pregledov molznih strojev
in mlečnih zbiralnikov˝ se v celoti nadomesti s ˝Soﬁnanciranje
prevozov mleka in pregledov molznih strojev in naprav˝.
Namen ukrepa: soﬁnanciranje prevozov mleka do mlečnih zbiralnic, preprečevanje obolenj vimena, zmanjšanju
števila somatskih celic v mleku, pridelava kvalitetnejšega
mleka.
Vrsta ﬁnančne intervencije: neposredna – subvencija,
posredna – regres
Pogoji za dodelitev sredstev:
– do sredstev za soﬁnanciranje pregledov molznih strojev so upravičeni rejci, ki imajo najmanj 5 krav molznic,
– opravljen strokovni pregled molznega stroja ali mlečnega zbiralnika s strani pooblaščene organizacije, ki je usposobljena za te preglede,
– prosilci morajo predložiti račun z dokazilom o opravljeni storitvi (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene
storitve),
– do soﬁnanciranja prevozov mleka do mlečnih zbiralnic
so upravičene pooblaščene organizacije, ki opravljajo prevoze mleka do mlečnih zbiralnic,
– pooblaščene organizacije morajo predložiti račun z
dokazilom o opravljeni storitvi (iz računa mora biti razvidna
vrsta opravljene storitve) in seznamom upravičencev.
Višina soﬁnanciranja: do 70 % upravičenih stroškov pregledov molznih strojev, mlečnih zbiralnikov, preostala sredstva se namenijo soﬁnanciranju prevozov mleka do mlečnih
zbiralnic, skladno s količino oddanega mleka in razpoložljivimi sredstvi.
Upravičeni stroški: storitev – pregled molznega stroja ali
mlečnega zbiralnika usposobljenega izvajalca, storitev – prevoz mleka do mlečnih zbiralnic pooblaščene organizacije.
c) pod točko 2.2 se pod Pogoji za dodelitev sredstev
pod drugo alineo namesto ˝4 ha kmetijskih zemljišč (lastnih
ali v najemu – njive, vrtovi, travniki, pašniki, sadovnjaki)˝
uporabi ˝1 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč (lastnih ali v
najemu – njive, vrtovi, travniki, sadovnjaki)˝, črta se ˝oziroma
1 ha za kmetije, ki se ukvarjajo z vrtnarstvom˝.
d) Pod točkama 5.1 in 5.2 se pod Pogoji za pridobitev
sredstev namesto ˝4 ha kmetijskih površin (lastnih ali v najemu – njive, vrtovi, travniki, pašniki, sadovnjaki)˝ uporabi
˝1 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč (lastnih ali v najemu
– njive, vrtovi, travniki, sadovnjaki)˝.
2. člen
Spremeni se 16. člen Pravilnika tako, da se glasi:
»Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.«
3. člen
Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Zagorje ob Savi se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-10/2004
Zagorje ob Savi, dne 28. oktobra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

6056.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga sprememb ureditvenega načrta za
obrtno – industrijsko cono Toplice v Zagorju

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Zagorje ob Savi izdaja

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
sprememb ureditvenega načrta za obrtno
– industrijsko cono Toplice v Zagorju
I
Javna razgrnitev predloga sprememb ureditvenega načrta za obrtno – industrijsko cono Toplice v Zagorju bo trajala
15 dni, in sicer od 10. januarja do 25. januarja 2005. Ureditveni načrt za obrtno – industrijsko cono Toplice v Zagorju bo
javno razgrnjen v avli upravne zgradbe občine Zagorje ob
Savi in na sedežu KS Rudnik Toplice. V času javne razgrnitve
bo organizirana javna obravnava, ki bi v sredo dne 12. januarja 2005 ob 15. uri v sejni sobi RR objekta v 2. nadstropju,
Podvine 36, Zagorje ob Savi.
II
Javnost se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti
z objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na info
kanalu lokalne televizije ETV.
III
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 352-4/99
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

6057.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga lokacijskega načrta za območje
»Kogovškovega travnika« v Zagorju

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) Občina Zagorje ob Savi izdaja

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
lokacijskega načrta za območje »Kogovškovega
travnika« v Zagorju
I
Javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta za območje »Kogovškovega travnika« v Zagorju bo trajala 30 dni,
in sicer od 17. januarja do 17. februarja 2005. Lokacijski
načrt za območje »Kogovškovega travnika« v Zagorju bo
javno razgrnjen v avli upravne zgradbe občine Zagorje ob
Savi in na sedežu KS Jože Marn. V času javne razgrnitve bo
organizirana javna obravnava, ki bi v sredo dne 2. februarja
2005 ob 16. uri v sejni sobi občine Zagorje ob Savi.
II
Javnost se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obvesti
z objavo v Uradnem listu RS, s plakati in z objavo na info
kanalu lokalne televizije ETV.

Št.
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Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.
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Ugotovitveni Sklep o višini najemnin za
zemljišča in druge javne površine v lasti
Občine Zagorje ob Savi

Na podlagi 5. člena Sklepa o oblikovanju najemnin za
zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/03), ki ga je sprejel
Občinski svet občine Zagorje ob Savi dne 8. 12. 2003 in na
podlagi 3. alinee 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03 - prečiščeno besedilo),je
župan Občine Zagorje ob Savi sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
I
Višina najemnin za zemljišča in druge javne površine v
lasti Občine Zagorje ob Savi, določena v 4. člen u Sklepa o
oblikovanju najemnin za zemljišča in druge javne površine
v lasti Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št.
22/2003), se revalorizira na podlagi povprečne gradbene
cene, ki je določena s Sklepom o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Zagorje ob Savi (Uradni
vestnik Zasavja, št. 22/03 - prečiščeno besedilo) in revalorizirana z Ugotovitvenim sklepom župana št. 385-14/2003 z
dne 23. 12. 2004.
II
Tako revalorizirana višina najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi znaša:
1. najemnina po 1. točki 4. člena Sklepa o oblikovanju
najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/2003)
– za območje mesta Zagorje in Izlak
801,83 SIT/m2
– za območje urbanih središč Kisovca
in Lok 668,
18 SIT/m2
– za ostala območja
Občine Zagorje ob Savi
534,55 SIT/m2
2. najemnina po 2. točki 4. člena Sklepa o oblikovanju
najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 22/2003)
– za območje mesta Zagorje in Izlak
– za območje urbanih središč
Kisovca in Lok
– za ostala območja
Občine Zagorje ob Savi

400,91 SIT/m2
334,09 SIT/m2
267,27 SIT/m2

III
Ta ugotovitveni sklep začne veljati z dnem sprejetja,
uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 385-15/2003
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

III
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 352-10/2004
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2004.
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Ugotovitveni Sklep o povprečni gradbena cena

Na podlagi 5. točke Sklepa o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Zagorje ob Savi (Uradni
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vestnik Zasavja, št. 22/2003 - prečiščeno besedilo), ki ga je
sprejel Občinski svet občine Zagorje ob Savi dne 8. 12. 2003
in na podlagi 3. alinee 30. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/2003 - prečiščeno besedilo), je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
I
Povprečna gradbena cena, določena v 2.točki Sklepa o
določitvi povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih
stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št.22/2003-prečiščeno besedilo), se revalorizira z upoštevanjem rasti indeksa
za stanovanjsko gradnjo za obdobje januar-november leta
2004, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Na dan 30. 11. 2004 znaša indeks 111,52.
II
Upoštevaje rast indeksa za stanovanjsko gradnjo za obdobje januar-november 2004 tako revalorizirana povprečna
gradbena cena znaša 167.047,00 SIT.
III
Ta ugotovitveni sklep velja z dnem sprejetja, uporabljati
pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-14/2003
Zagorje ob Savi, dne 23. decembra 2004.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun za leto
2004.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1.
2005.
Št. 403-02-1/2005
Zavrč, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

ZREČE
6061.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01)
in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,
11/01, 81/02, 100/03, 85/04) je Občinski svet občine Zreče
na seji dne 20. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zreče za leto 2005

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

ZAVRČ
6060.

Sklep začasnem ﬁnanciranju Občine Zavrč v
letu 2005

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 92. člena
Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je
župan Občine Zavrč sprejel

SKLEP
začasnem ﬁnanciranju Občine Zavrč v letu 2005
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Zavrč za leto 2005,
vendar najdalj do 31. 3. 2005, se ﬁnanciranje funkcij Občine
Zavrč in njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Zavrč za leto
2004 in za iste programe kot v letu 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega ﬁnanciranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2005.

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2005

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Zreče za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun), določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

Proračun leta 2005

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
1,072.810
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
701.649
DAVČNI PRIHODKI
507.563
700 Davki na dohodek in dobiček
300.242
703 Davki na premoženje
103.611
704 Domači davki na blago in storitve
103.710
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
194.086
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
28.718
711 Takse in pristojbine
3.643
712 Denarne kazni
415
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
54.160
714 Drugi nedavčni prihodki
107.150
KAPITALSKI PRIHODKI
45.700
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
45.700

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
–
73 PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
74 TRANSFERNI PRIHODKI
325.461
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
325.461
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1,126.110
40 TEKOČI ODHODKI
430.678
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
56.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
10.800
402 Izdatki za blago in storitve
354.258
403 Plačila domačih obresti
3.000
409 Rezerve
6.020
41 TEKOČI TRANSFERI
392.509
410 Subvencije
19.731
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
218.997
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
60.644
413 Drugi tekoči domači transferi
93.137
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
302.923
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
302.923
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
–
430 Investicijski transferi
–
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
-53.300
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov
IV.
75

V.
44

VI.

C)

Proračun leta 2005

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Proračun leta 2005
60.000
60.000
60.000
6.700
6.700
6.700
–

139 / 28. 12. 2004 /

Stran

16579

Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
53.300
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII-VIII-IX.)
53.300
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe,
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji
javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu
odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse v višini 1,495.822 SIT,
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti v višini
33,471.900 SIT.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu ob polletju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla- čilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
40% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2005 20% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
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.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
4.459.885,00 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 300.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu
ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do
višine 10% realiziranih prihodkov občine v letu 2004.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, v letu
2005 ne sme preseči skupne višine glavnic 21.000.000,00
tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko
v letu 2005 zadolžijo in izdajo poroštva drugim ﬁzičnim in pravnim osebam do skupne višine 10.000.000,00 tolarjev.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Zreče v letu
2005, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije
Št. 405-02-10/2004
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

6062.

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini
Zreče

Na podlagi 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 38/96 in 123/00), 29. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju Občinske uprave občine Zreče (Uradni
list RS, št. 125/04) ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski
svet občine Zreče na seji dne 20. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Zreče ustanavlja režijski obrat,
s sedežem Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
Režijski obrat se organizira kot samostojna notranja
organizacijska enota občinske uprave Občine Zreče.
2. člen
Režijski obrat lahko opravlja dejavnosti, ki so opredeljene v Odloku o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče ter v Odloku o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave občine Zreče.
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II. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
3. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Zreče.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu
s Pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski
upravi Občine Zreče ter kadrovskim načrtom delovnih
mest.
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo.
III. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat izvaja naslednje naloge:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih cest,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter pogrebne
storitve,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in javnih tržnic,
10. plakatiranje,
11. urejanje javnih parkirišč,
12. javna razsvetljava v naseljih,
13. zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in
zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
14. predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
15. predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo
javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,
16. gospodarjenje s komunalno infrastrukturo ter načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju
komunalne infrastrukture,
17. vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev
gospodarskih javnih služb in prometa,
18. pripravljanje predlogov za določanje prometne
ureditve v občini in spremljanje problematike na področju
varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v
cestnem prometu,
19. pripravljanje in uresničevanje aktov občine v zvezi
z ustanoviteljstvom gospodarskih javnih služb,
20. sodeluje pri pripravi programov razvoja gospodarskih javnih služb in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
21. gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih
cest, rekreacijskih in drugih površin,
22. pripravljanje predpisov iz svojega področja,
23. podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
24. opravlja druge naloge s tega področja.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– takse in povračila,
– prihodki od plačanih priključnin, števnine, kanalščine
in soglasij,
– komunalnih taks,
– plačila za opravljene storitve,
– komunalni prispevek,
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– koncesijske dajatve,
– sredstva zbrana iz naslova nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča,
– sredstev, ki se zagotavljajo v okviru sistema ﬁnanciranja javne porabe,
– sredstev občinskega proračuna,
– drugi prihodki.
6. člen
Vse ﬁnančno računovodske in knjigovodske storitve za
režijski obrat izvaja občinska uprava v ﬁnančni službi.
Finančna služba mora za režijski obrat ločeno voditi
knjiženje prihodkov, stroškov in odhodkov režijskega obrata
v skladu s predpisi in standardi, ki veljajo za gospodarske
javne službe.
7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se
smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Zreče, Odloka o
gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče ter
določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-08/2004-7
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

6063.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2005

Na podlagi 22. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04) je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005

Št.

III
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
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bo stavbnega zemljišča za leto 2004 (Uradni list RS, št.
135/03).
Št. 420-08-03/04 – 2
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

6064.

Sklep o višini povprečne gradbene cene
koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
za leto 2005

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 4. člena Odloka o povprečni
gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
letu 2000 (Uradni list RS, št. 67/00) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03,
85/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto
2005
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in
vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2005 za
območje Občine Zreče 151.403 SIT/m2.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun povprečne gradbene
cene koristne stanovanjske površine v letu 2005.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 135/03).
Št. 015-03-06/04-2
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2005 znaša 0,083
SIT/m2.
II
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje polletno.
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6065.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2005

Na podlagi Odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi
tretjega odstavka 22. člena Zakona o ﬁnanciranju občin
(Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04)
je Občinski svet občine Zreče na seji dne 20. 12. 2004
sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2005
1
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1.
in 2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2005
znaša 361,40 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja
v letu 2005.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v
Občini Zreče v letu 2004 (Uradni list RS, št. 135/03).
Št. 422-05-01/04- 6
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

6066.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za
komunalno takso v Občini Zreče za leto 2005

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97 in
54/99) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št.
28/99,11/01, 81/02, 100/03, 85/04) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 20. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso
v Občini Zreče za leto 2005

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova
Dobrova Zreče
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče (Uradni list RS. št.
68/97, 43/01).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namembnosti objekta slaščičarne/bifeja (v graﬁčnih prilogah
označen z BS) v objekt z apartmaji na parcelnih številkah 882/
12 in 882/13, k.o. Zreče, ki leži znotraj območja predmetnega
zazidalnega načrta. Pogoji glede oblikovanja ostanejo enaki,
kot so bili v predhodno sprejetih prostorsko izvedbenih aktih.
2. člen
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Zreče in sicer 15 dni od dneva objave sklepa o javni
razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga. Javna obravnava bo v sredo, 5. 1. 2005, ob 17.
uri, v sejni sobi Občine Zreče.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo svoje pisne
pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Občinski upravi občine Zreče.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 350-05-03/2004-2
Zreče, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

1
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena
Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2005
znaša 17 tolarjev.
2
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2005.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2004 (Uradni list RS, št. 135/03).
Št. 423-04-02/04
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

6067.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev odloka o spremembah in
dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe
vrstne hiše Nova Dobrova Zreče

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, popravek 8/03) in 29. člena statuta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) izdajam

6068.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s
97. členom energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99)
objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 1. 2005
spremeni cena toplotne energije.
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zniža za
1,46%, tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije
11.100,27 SIT/MWh.
Pri ﬁksnem delu cene ni sprememb.
2
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana
skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 38/04).
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Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku
na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano
vrednost.
Št. 51/2004-02
Zreče, dne 20. decembra 2004.
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l. r.

ŽALEC
6069.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03) je Občinski
svet občine Žalec na seji dne 22. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Žalec
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Žalec na dan
31. 12. 2004 191.748 SIT/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se obračunava
v odstotku od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine, in sicer:

1,2% za I. območje, ki obsega: mesto Žalec, naselje Šempeter, Gotovlje s Podvinom, Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče
z Dobrišo vasjo, Levec;
1,0% II. za območje, ki obse- naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp. in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze,
ga:
Drešinja vas, Mala in Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas;
0,8% III. za območje, ki obse- ostala naselja, ki niso v I. in II. območju, oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa
ga:
in predvidena za gradnjo.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča za celotno območje Občine Žalec znašajo na dan
31. 12. 2004:
a) za individualno komunalno rabo 10.283 SIT/m2,
b) za kolektivno komunalno rabo 10.283 SIT/m2.
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti
pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč Odlok o plačilu komunalnega prispevka v
Občini Žalec (Uradni list RS, št. 108/00, 4/01, 37/01, 19/03,
7/04, 117/04).
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečne stroške komunalnega opremlja-

nja stavbnega zemljišča se valorizira med letom v skladu
z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih
storitev v Sloveniji, ki ga mesečno izračunava Gospodarska
zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo
gradbenega materiala.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42001/0001/2004
Žalec, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

Stran

16584 /
6070.

Št.
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Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2005

Skupina/Podskupina kontov

Na podlagi 24. člena Statuta občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03) je Občinski
svet občine Žalec na seji dne 22. decembra 2004 sprejel
naslednji

72

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2005

73

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žalec znaša 0,077 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. 1. 2005 dalje do določitve nove vrednosti
točke.

74

II.
40

Št. 420-08-0001/2004-2 38
Žalec, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

41

ŽETALE
6071.

42

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2004

43

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16.
člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01
in 5/03) je Občinski svet občine Žetale na 16. redni seji dne
20. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Žetale
za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žetale (Uradni list RS, št.
31/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
A)

I.
70

71

Proračun leta 2004
v tisoč SIT

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI(70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

195.210
79.710
36.190
29.791
3.837
2.562
43.520
2.800

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam 4.700
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi prav. in ﬁz.oseb,
ki niso prorač.uporab.
432 Invest. transferi proračunskim
uporabnikom

800
200
4.750
34.970
357

357

115.143
115.143
195.210
67.780
10.930

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina /Podskupina kontov
IV.
75

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004
v tisoč SIT

V.
44

VI.

1.940
52.130
2.280
500
54.220
3.000
30.300
16.220
70.849
70.849
2.361
271
2.090
/

Proračun leta 2004

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

Uradni list Republike Slovenije
C)

Št.

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

Proračun leta 2004

VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I+IV.+VII.-II-V-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2003

Stran

16585

jemu proračuna za leto 2005 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2005.
5. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2005 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.
6. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za ﬁnanciranje funkcij
občine.

2.452

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem sprejetja,
uporablja pa se za proračunsko leto 2004.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 031-01-001/2004
Žetale, dne 17. decembra 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

Št. 062-01-0016/2004
Žetale, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

6072.

139 / 28. 12. 2004 /

Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih
potreb v letu 2005

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00, 51/02) 33. člen zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, in 56/02), 16 in
79. člen Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99,
11/01, 5/03 in 24/04) je župan Občine Žetale dne 17. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2005
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Žetale za leto 2005, oziroma v obdobju januar–marec 2005, se
ﬁnanciranje funkcij Občine Žetale ter njenih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi
Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2004 in za iste
programe kot v letu 2004.

6073.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter
16. členom Statuta Občine Žetale in na podlagi 28. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Žetale (Uradni list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04)
je Občinski svet občine Žetale na 16. redni seji dne, 20. 12.
2004 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2005
I
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Žetale za leto 2005 znaša 0,55 SIT.
II
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-01-0016/2004-5
Žetale, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2004.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
izvajanje in ﬁnanciranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2004, ni pa možno pričenjati novih investicij.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega ﬁnanciranja so
sestavni del proračuna Občine Žetale za leto 2005. Po spre-

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2005

ŽIRI
6074.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za
leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona

Stran

16586 /

Št.

139 / 28. 12. 2004
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o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01
in 30/02), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) in Odloka o proračunu Občine Žiri za leto
2004 (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet občine Žiri
na 9. redni seji dne 22. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 35/03) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

v tisoč tolarjev
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov / Proračun leta 2003
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolgor. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

675.486
320.078
270.142
39.953
9.983
115.827

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

668.213
200.728
54.164

III.

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

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

19.300
2.211
89
71.827
22.400
39.000
6.500
32.500
–
–
200.581

Skupina/Podskupina kontov / Proračun leta 2003
IV.
V.
44
VI.

C)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje drugih ﬁnančnih naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

141.476
31.668
65.782
119.610
119.610
98.019
98.019
7.273

100
100
100
-100

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov / Proračun leta 2003
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

–
7.173
7.173
7.173
–
-7.173
-7.273
–

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov, so priloga
k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-01-3/2004
Žiri, dne 22. junija 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

200.581

6.600
134.199
5.265
500
249.857
10.931

–

6075.

Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 11. seji
dne 23. 12. 2004 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žiri za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2005 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

Uradni list Republike Slovenije
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

V.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A)
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

42
43

III.
B)
IV.
75

Stran

16587

752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

–

Št.

44

Proračun leta 2005
v tisoč tolarjev

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
702.686
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
455.316
DAVČNI PRIHODKI
341.266
700 Davki na dohodek in dobiček
276.990
703 Davki na premoženje
42.234
704 Domači davki na blago in storitve
22.042
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
114.050
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
19.406
711 Takse in pristojbine
2.301
712 Denarne kazni
93
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
82.050
714 Drugi nedavčni prihodki
10.200
KAPITALSKI PRIHODKI
69.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 37.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
32.000
PREJETE DONACIJE
–
730 Prejete donacije iz domačih virov
–
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
178.370
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
158.370
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
20.000
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
695.186
TEKOČI ODHODKI
239.182
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
45.121
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
7.484
402 Izdatki za blago in storitve
182.377
403 Plačila domačih obresti
3.700
409 Rezerve
500
TEKOČI TRANSFERI
271.710
410 Subvencije
10.050
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
159.657
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
35.245
413 Drugi tekoči domači transferi
66.758
414 Tekoči transferi v tujino
–
INVESTICIJSKI ODHODKI
127.369
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
127.369
INVESTICIJSKI TRANSFERI
56.925
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
18.425
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
38.500
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
7.500
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

–
–
–
–

VI.
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C)
VII.
50

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.500
7.500
7.500
–
-7.500
-7.500
–

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Žiri.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena ZJF, in sicer so to donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave stvarnega premoženja in
odškodnine iz naslova zavarovanj. Poleg naštetih so namenski
tudi naslednji prihodki:
1. taksa za obremenjevanje voda,
2. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. požarna taksa,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.
Kot namenski prihodek se v letu 2005 šteje tudi prihodek
od prodaje premičnin in nepremičnine Podklanec 5, ki se po
sklepu sodišča o zapuščini št. 288/2003-37 nameni za poravnavo zapustnikovih dolgov.
4. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev
morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v
mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo porabljati za namene, opredeljene s proračunom. Prejemki
sredstev občinskega proračuna so dolžni v 30 dneh po sprejemu občinskega proračuna predložiti pristojnim organom občinske uprave program dela in ﬁnančni načrt za leto 2005, ki je
usklajen s sprejetim proračunom.

Stran
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5. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske
porabe v posebnem delu proračuna, vendar največ do višine
15% prvotne vrednosti. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juniju in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005
in njegovi realizaciji. Osnova za prerazporejanje pravic porabe
je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.

O dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnim podjetjem
in pravnim osebam, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na
upravljanje, odloča občinski svet.

6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%)
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 – 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih – 20% navedenih pravic porabe.
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.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena
se obvezno načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

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

7. člen
Proračunski skladi so:
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o
ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list RS, št. 23/01).
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
500.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5,700.000 tolarjev
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
8. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 20.000 tolarjev odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Žiri v letu 2006,
če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in
sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

Št. 414-01-9/2004
Žiri, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

6076.

Občinski svet občine Žiri je na podlagi določil 15. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Žiri
(UVG, št. 13/00) na 10. redni seji dne 23. 11. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljiška v letu 2005
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Žiri za leto 2005
znaša 1,07743 SIT.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke se
uporabi pri odmeri nadomestila za leto 2005.
Št. 032-01-10/2004
Žiri, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine
10% realiziranih prihodkov v letu 2004, s tem da odplačilo glavnice in obresti od vseh najetih kreditov skupaj ne sme preseči
5% realiziranih prihodkov v letu 2004. Za namene ﬁnanciranja
stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanja in čiščenja odplak lahko znesek zadolžitve presega 10% realiziranih
prihodkov v letu 2004, s tem da odplačilo glavnice in obresti
od vseh najetih kreditov skupaj ne sme preseči 3% realiziranih
prihodkov v letu 2004.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Žiri, ter zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine se všteva v zgoraj navedeno kvoto.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiška v
letu 2005

ŽUŽEMBERK
6077.

Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Žužemberk za leto 2004

Na podlagi 3. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98 in odločbe US), 20. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list
RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 16. seji dne 23. 12. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004
(Uradni list RS, št. 31/04; v nadaljnjem besedilu: odlok), se
spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

72
74
II.
40

41

42
43
III.

v tisoč tolarjev

Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
Tekoči odhodki
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
Tekoči transferi
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
Investicijski odhodki
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in ﬁzičnim osebam, ki niso proračun uporabniki
Proračunski presežek (I.-II.)
(Proračunski primanjkljaj)

B) Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
Skupina/Podskupina kontov

75

V.
44

VI.

673.743
247.995
217.153
165.000
23.110
29.043
30.842

419.804
738.401
138.312
26.414
4.559
107.339
242.376
5.246
118.050
12.228
106.852
254.822
254.822
102.951
102.951
-64.718

238
v tisoč tolarjev

Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

238
238
–
–
–
–
–
–
–
238

Stran

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačila dolga (550)
55 Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+X.)

16589
–
–
–
–
–
–
-64.480
–
64.718

Splošni del občinskega proračuna, posebni del proračuna
ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2004- 2648
Žužemberk, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

8.871
2.000
1.450
18.521
5.944
419.804
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6078.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 21. in 50. člena Zakona
o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in
93/00) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk je Občinski svet občine
Žužemberk na 16. seji dne 23. 12. 2004 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Žužemberk
za leto 2005 znaša:
– za stanovanja in počitniške hiše ter garaže zasebnih
lastnikov: 0,0382450 SIT,
– za objekte družbene dejavnosti: 0,0242547 SIT,
– za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v uporabi podjetja:
0,0484923 SIT,
– nezazidana stavbna zemljišča-ﬁzične osebe:
0,0091484 SIT.
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila
za pravne in ﬁzične osebe.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 032-01/2004 – 2650
Žužemberk, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

Stran
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VSEBINA
5980.
5981.
5982.
5983.
5984.

5985.
5986.

5987.
5988.
5989.
5990.
5991.
5992.
5993.
5994.
5995.
5996.
5997.

5998.
5999.
6000.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčnem postopku (ZDavP-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčni službi (ZDS-1A)
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-H)

GORNJI PETROVCI
16513
16513
16516
16517
16517

6003.
6004.

6007.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobilje v
letu 2005
16547

6008.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Litija za leto 2004
16548
Sklep o začasnem ﬁnanciranju občine
16549

KOBILJE

LITIJA
6009.

USTAVNO SODIŠČE

LOGATEC
6010.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
16549

6011.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

6012.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Luče za leto 2003
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Luče za leto 2004
Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Luče za leto
2005
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Luče
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005 v Občini Luče
Sklep o imenovanju podžupana

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 2004
Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Sklep o znesku državne pokojnine
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih
zavarovalnic – SKL 2002
Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za
potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi
potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve
Akt o določitvi omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina
Poročilo o gibanju plač za oktober 2004
Aneks (12/04) k tarifni prilogi kolektivne pogodbe
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Ajdovščina – Pod
obvoznico«

LUČE

16525

6013.

16526
16526
16527
16527
16527
16528

6014.

16528

6015.
6016.

16529

16550
16550
16551
16551
16551

MEDVODE
Pravilnik o subvencioniranju obrestnih mer za najeta posojila za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj ter stanovanjskih hiš v Občini Medvode
16552

6018.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Metlika za
leto 2005
16554

6019.

Odlok o pooblastitvi župana za odločanje o pridobitvi občinskega nepremičnega premoženja
16554
Sklep o začasnem ﬁnanciranju javne porabe v letu
2005
16554
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Miren-Kostanjevica
16555

METLIKA

MIREN-KOSTANJEVICA
16531
16535
16535

6020.
6021.

16535

MIRNA PEČ
6022.
16537
16538

6023.

16543
6025.
16546

Sklep o razveljavitvi Odloka o določitvi predmeta in
pogojev za opravljanje gospodarske javne službe
s podelitvijo koncesije za dejavnost oskrbe s pitno
vodo
16546

Odlok o rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za
leto 2004
16555
Sklep o začasnem ﬁnanciranju iz proračuna Občine Mirna Peč v letu 2005
16556

MOZIRJE
6024.

ČRNA NA KOROŠKEM
6005.

16549

6017.

16528

AJDOVŠČINA
6002.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Gornji Petrovci za leto 2004
16546

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča,
sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru
16522
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
in sodbe Upravnega sodišča ter vrnitvi zadeve
Upravnemu sodišču v novo sojenje
16524

OBČINE
6001.

6006.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2005
16556
Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Mozirje
16557

MURSKA SOBOTA
6026.

Sklep o javni razgrnitvi predloga spremembe zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Cestno podjetje in OMV)
16557
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Št.

ODRANCI
6027.
6028.

6054.

Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine
Odranci za leto 2004
16558
Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Odranci v
letu 2005
16558

PIVKA
6029.
6030.
6031.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto
2004
16559
Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2005
16560
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske
in poslovne prostore na območju Občine Pivka za
leto 2005
16561
Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za območje Keme v Puconcih
16561

ROGAŠOVCI
6033.
6034.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto
2005
16562
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2004
16563

ŠMARTNO PRI LITIJI
6035.
6036.
6037.

Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2005
16564
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
16567
Pravilnik o najemu kulturnega doma in inventarja 16567
Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Štore v letu 2005
16569

6040.
6041.
6042.

Odlok o merilih in kriterijih za soﬁnanciranje graditve javnih in dovoznih poti v Občini Tabor in plačilu
priključkov na ceste
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za
leto 2005
Sklep o ceni soglasja za priključek na občinsko
cesto v Občini Tabor
Sklep o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Tabor

6058.

16569
16570
16570
16571

6044.
6045.
6046.
6047.
6048.
6049.
6050.

Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Tišina
v letu 2005
Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih
taks za leto 2005
Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto
2005
Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z
mrliško vežo za leto 2005
Sklep o ceni vode za leto 2005
Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih za leto 2005
Sklep o prenosu nepremičnin bivše KS Tišina in KS
Gederovci na Občino Tišina
Sklep o ukinitvi KS Tišina in KS Gederovci

16572
16572
16572
16573
16573
16573

ZAGORJE OB SAVI
6051.
6052.
6053.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2004
16574
Odlok o spremembi Odloka o taksah za obremenjevanje okolja v Občini Zagorje ob Savi
16574
Odlok o taksah za obremenjevanje okolja v Občini
Zagorje ob Savi
16575

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga sprememb ureditvenega načrta za obrtno
– industrijsko cono Toplice v Zagorju
Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
lokacijskega načrta za območje »Kogovškovega
travnika« v Zagorju
Ugotovitveni Sklep o višini najemnin za zemljišča
in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob
Savi
Ugotovitveni Sklep o povprečni gradbena cena

16575
16576
16576
16577
16577
16577

Sklep začasnem ﬁnanciranju Občine Zavrč v letu
2005
16578

ZREČE
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2005

6062.

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini
Zreče
16580

6063.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto
2005
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2005
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2005
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova
Dobrova Zreče
Cenik daljinskega ogrevanja

6064.

6066.

6068.

16578

16581
16581
16581
16582

16582
16582

ŽALEC
6069.
6070.

16571
16572

16591

6061.

TIŠINA
6043.

Stran

ZAVRČ
6060.

6067.

TABOR
6039.

6057.

6065.

ŠTORE
6038.

6056.

6059.

PUCONCI
6032.

6055.
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Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
16583
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu
2005
16584

ŽETALE
6071.
6072.
6073.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Žetale za leto 2004
16584
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v letu 2005
16585
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2005
16585

ŽIRI
6074.
6075.
6076.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto
2004
16585
Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2005
16586
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljiška v letu 2005
16588

ŽUŽEMBERK
6077.
6078.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2004
16588
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
16589

Stran

16592 /

Št.
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PREDNAROČILO

REGISTER

veljavnih predpisov
Republike Slovenije 2004

Z ALOŽBA

Založnik Uradnega lista Republike Slovenije bo do konca januarja
2005 izdal Register predpisov, ki veljajo v Republiki Slovenije zadnji
dan leta 2004.
Register, ki ga izdaja založnik uradnega glasila od leta 1997, bodo za
leto 2004 dobili le naročniki te publikacije, ne pa več vsi naročniki na
tiskano izdajo uradnega glasila, saj je Skupščina Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije d.o.o. ceno knjižne izdaje Registra
veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji izločila iz naročniške cene
na uradno glasilo.
Če želite prejeti Register veljavnih predpisov Republike Slovenije,
ki bo enak dosedanjim, s stvarnim kazalom pa bo obsegal
okoli 1200 strani, nam pošljite prednaročilo do 7. januarja 2005.
Vsem zainteresiranim bomo takoj poslali ponudbe za plačilo
prednaročniške cene, ki znaša 4340 SIT z DDV.
– 261210 broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/200 18 25


4340 SIT z DDV

PREDNAROČILO
S tem nepreklicno naročam

Register veljavnih predpisov Republike Slovenije 2004
– 261210 broširana izdaja

4340 SIT z DDV

Štev. izvodov
Davčna številka

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčni zavezanec
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum



DA



NE

Podpis in žig

Izdajatelj Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – Direktorica in odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2004 je 26.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega
Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon
tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767

