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DRŽAVNI ZBOR
5310.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUP-D)

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 splošnem upravnem
postopku (ZUP-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra
2005.
Št. 001-22-135/05
Ljubljana, dne 27. decembra 2005

Cena 1210 SIT

1. člen
V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 64. členu
dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Vloge se lahko vložijo tudi pri organih, ki opravljajo
naloge enotnih vstopnih točk. Organi, ki opravljajo naloge
enotnih vstopnih točk, morajo vloge nemudoma v ﬁzični obliki ali po elektronski poti, podpisane z varnim elektronskim
podpisom organa, posredovati pristojnim organom. Organ
mora s takšno vlogo postopati enako kot z vlogo, ki jo dobi
po elektronski poti neposredno od stranke.
(3) Vlada z uredbo določi seznam vlog in enotne vstopne točke iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 89. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kadar stranka o obstoju pooblastila za vročanje
dokumentov ne obvesti organa, ki vodi postopek, vročevalec
pooblaščencu lahko vroča vse dokumente, ki so naslovljeni

Leto XV

na stranko, če se pooblaščenec izkaže s pooblastilom, na
katerem je lastnoročni podpis stranke, potem ko je njegovo
istovetnost preveril z osebnim dokumentom s fotograﬁjo, ki
ga je izdal pristojni državni organ; pri tem ni potrebno, da bi
bil podpis overjen. Na vročilnico vročevalec čitljivo napiše
osebno ime in številko osebnega dokumenta pooblaščenca.
Pod enakimi pogoji lahko pooblaščenec prevzame dokument
pri pravni ali ﬁzični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov
kot svojo dejavnost, ali pri organu.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
Končna določba
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/92-2/29
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EPA 529-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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5311.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nalezljivih boleznih (ZNB-A)

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 nalezljivih boleznih
(ZNB-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2005.
Št. 001-22-134/05
Ljubljana, dne 27. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O NALEZLJIVIH BOLEZNIH (ZNB-A)
1. člen
V Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95
in 47/04 – ZdZPZ) se v celotnem besedilu beseda ''zdravstvo'' nadomesti z besedo ''zdravje''.
2. člen
V 22. členu se v prvem odstavku v prvi alinei beseda
»tuberkulozi« nadomesti z besedilom »hemoﬁlusu inﬂuence b«, v drugi alinei pa se za besedo »gripi« dodata vejica in
beseda »tuberkulozi«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
3. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c in 22.č
člen, ki se glasijo:
»22.a člen
Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora s pregledom osebe, ki se cepi, in vpogledom v njeno zdravstveno dokumentacijo ugotoviti morebitne razloge za opustitev cepljenja,
zaradi katerih bi se zdravstveno stanje osebe lahko trajno
poslabšalo.
Med razloge za opustitev cepljenja se štejejo:
– alergija na sestavine cepiva,
– resen nezaželen učinek cepiva po predhodnem odmerku istega cepiva,
– bolezen ali zdravstveno stanje, ki je nezdružljivo s
cepljenjem.
Ne glede na tretjo alineo prejšnjega odstavka se med
razloge za opustitev cepljenja po tem zakonu ne štejejo akutne bolezni ali vročinska stanja, zaradi katerih se cepljenje
začasno odloži.
Če zdravnik, ki opravlja cepljenje, ugotovi, da obstajajo
razlogi za opustitev cepljenja iz prvega odstavka tega člena,
mora dati predlog za opustitev cepljenja, ki mora biti strokovno utemeljen in obrazložen. Zdravstvena dokumentacija
osebe iz prvega odstavka tega člena je sestavni del predloga
za opustitev cepljenja.
Poleg zdravnika, ki opravlja cepljenje, predlog iz prejšnjega odstavka lahko da tudi oseba iz prvega odstavka tega
člena ali njeni starši oziroma skrbniki.
Predlog za opustitev cepljenja se pošlje ministrstvu,
pristojnemu za zdravje.
22.b člen
Ministrstvo, pristojno za zdravje, pošlje predlog za opustitev cepljenja Komisiji za cepljenje (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Tričlansko komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristojen za zdravje. Sredstva za delo komisije se
zagotavljajo iz državnega proračuna.
Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi način
dela komisije.
22.c člen
Komisija mora pri ugotavljanju razlogov za opustitev
cepljenja proučiti predlog za opustitev cepljenja. Če oceni za
potrebno, zahteva dodatno dokumentacijo oziroma dodatne
zdravstvene preglede.
Zahtevo za razgovor pred komisijo lahko poda oseba
oziroma njeni starši, skrbniki ali zakoniti zastopniki.
Po opravljenem postopku iz prvega in drugega odstavka tega člena komisija da strokovno mnenje o tem, ali
obstajajo ali ne obstajajo razlogi za opustitev cepljenja, in ga
pošlje ministru, pristojnemu za zdravje, najpozneje 90 dni od
prejema predloga za opustitev cepljenja.
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Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– navedbo nalezljive bolezni, zoper katero naj se opusti
oziroma naj se ne opusti cepljenje,
– razloge za opustitev ali neopustitev cepljenja z obrazložitvijo,
– časovno obdobje, za katero naj se opusti cepljenje,
– navedbo lastniškega imena cepiva, s katerim bi se
oseba morala cepiti.
Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje
tudi druge predloge v zvezi s cepljenjem.
22.č člen
Na podlagi strokovnega mnenja komisije minister, pristojen za zdravje, izda odločbo v upravnem postopku o
opustitvi oziroma neopustitvi cepljenja v 30 dneh od prejema
strokovnega mnenja iz prejšnjega člena. Odločba mora vsebovati:
– navedbo nalezljive bolezni, zoper katero se opušča
ali ne opušča cepljenje,
– razloge za opustitev ali neopustitev cepljenja z obrazložitvijo,
– časovno obdobje, za katero velja opustitev cepljenja,
– navedbo lastniškega imena cepiva, s katerim bi se
oseba morala cepiti.
V primeru iz petega odstavka prejšnjega člena mora
odločba vsebovati tudi predloge v zvezi s cepljenjem.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.
Odločba se vroči zdravniku, ki cepi, in osebi, ki naj
se cepi, oziroma njenim staršem, skrbnikom ali zakonitim
zastopnikom, če je ta oseba mladoletna ali opravilno nesposobna.
Odločitev o opustitvi cepljenja se vpiše v zdravstveno
dokumentacijo in knjižico o cepljenju osebe iz 22.a člena
tega zakona.«.
4. člen
Za 53. členom se dodajo novo VI.A poglavje in novi
53.a, 53.b, 53.c, 53.č, 53.d, 53.e in 53.f člen, ki se glasijo:
»VI.A ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST ZA ŠKODO, KI
NASTANE OSEBI ZARADI OBVEZNEGA CEPLJENJA
53.a člen
Oseba, ki ji je z obveznim cepljenjem po tem zakonu
nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem
zmanjšanju življenjskih funkcij, ima pravico do odškodnine.
Če oseba iz prejšnjega odstavka umre zaradi posledic
obveznega cepljenja, imajo pravico do odškodnine pod pogoji, določenimi v tem zakonu, njen zakonec oziroma partner,
s katerim je živela v zunajzakonski skupnosti, njeni otroci in
starši.
Kot škoda iz prvega odstavka tega člena se ne šteje
škoda, ki je posledica strokovne nepravilnosti pri opravljanju
cepljenja ali ki je posledica neustrezne kakovosti cepiva v
skladu s predpisom, ki ureja zdravila.
Kadar je škoda na zdravju ali smrt osebe, ki se je cepila, nastala kot posledica nepravilnega ravnanja strokovnih
oseb pri cepljenju ali neustrezne kakovosti cepiva, se za odškodninsko odgovornost oziroma odgovornosti proizvajalca
cepiva uporabljajo predpisi civilnega prava.
53.b člen
Oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena ima pravico
do odškodnine po tem zakonu v enkratnem znesku v višini
15 milijonov tolarjev.
Zakonec oziroma partner, ki je živel v zunajzakonski
skupnosti z osebo iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali,
če gre za mladoletno osebo, njeni starši imajo v primeru nje-
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ne smrti pravico do odškodnine po tem zakonu v enkratnem
skupnem znesku v višini 3 milijonov tolarjev.
Otroci osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena do 18.
leta starosti imajo v primeru njene smrti pravico do odškodnine po tem zakonu v enkratnem skupnem znesku v višini 5
milijonov tolarjev.
53.c člen
Zneske odškodnin po tem zakonu enkrat letno valorizira
ministrstvo, pristojno za zdravje, v skladu s podatki Statističnega urada Republike Slovenije o višini letne inﬂacije.
53.č člen
Postopek za pridobitev pravice do odškodnine po tem
zakonu se začne z vlogo, ki se vloži pri ministrstvu, pristojnem za zdravje.
Vloga se lahko vloži najpozneje v šestih letih od dneva
cepljenja osebe, kolikor je bila cepljena na ozemlju Republike
Slovenije.
Vloga mora vsebovati:
– ime in priimek osebe, ki je cepljena,
– ime in priimek osebe, ki uveljavlja pravico do odškodnine,
– naziv in sedež zdravstvenega zavoda oziroma druge
pravne ali ﬁzične osebe, kjer je bilo cepljenje opravljeno,
– podatke in dokumentacijo o cepljenju in domnevnih
posledicah cepljenja (npr. o datumu cepljenja, nalezljivi bolezni, zoper katero je bilo cepljenje opravljeno, domnevnih
posledicah cepljenja, dokumentacijo o zdravljenju domnevnih
posledic cepljenja ipd.).
Ministrstvo, pristojno za zdravje, zaradi odločanja o
vlogi lahko samo pridobi ali preveri podatke iz zdravstvene
dokumentacije osebe, ki je bila cepljena. Podatki v vlogi so
zaupni.
53.d člen
O pravici do odškodnine v skladu s tem zakonom odloči
minister, pristojen za zdravje, na podlagi strokovnega mnenja Komisije za ugotavljanje vzročne zveze med obveznim
cepljenjem in nastalo škodo (v nadaljnjem besedilu: komisija
za ugotavljanje vzročne zveze) in mnenja invalidske komisije
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: invalidska komisija).
Komisijo za ugotavljanje vzročne zveze imenuje minister, pristojen za zdravje, med strokovnjaki ustrezne medicinske stroke. Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi
način dela komisije za ugotavljanje vzročne zveze. Sredstva
za delo komisije za ugotavljanje vzročne zveze se zagotavljajo iz državnega proračuna.
Ministrstvo, pristojno za zdravje, posreduje podatke in
dokumentacijo iz prejšnjega člena komisiji za ugotavljanje
vzročne zveze in invalidski komisiji, ki dasta svoje strokovno
mnenje najpozneje v treh mesecih od prejema zaprosila za
mnenje. Strokovno mnenje invalidske komisije se v primeru
smrti osebe iz 53.a člena tega zakona ne zahteva.
Mnenje komisije za ugotavljanje vzročne zveze mora
vsebovati oceno o tem, ali je nastala škoda na zdravju osebe
oziroma smrt osebe iz 53.a člena tega zakona posledica obveznega cepljenja, oziroma oceno, ali obstaja vzročna zveza
med obveznim cepljenjem in škodo, povzročeno na zdravju
oziroma s smrtjo osebe iz 53.a člena tega zakona.
Invalidska komisija da mnenje o tem, ali gre pri osebi
iz 53.a člena tega zakona za resno in trajno zmanjšanje
življenjskih funkcij.
Minister, pristojen za zdravje, izda odločbo iz prvega
odstavka tega člena v upravnem postopku v 30 dneh od prejema mnenj komisij iz tega člena. Če oseba, ki je dala vlogo
za uveljavljanje pravice do odškodnine po tem zakonu, med
postopkom umre, se postopek s sklepom ustavi.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.
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53.e člen
Odškodnine, ki se izplačujejo po tem zakonu, se plačujejo iz sredstev državnega proračuna.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotavljajo v ﬁnančnem načrtu ministrstva, pristojnega za zdravje.
53.f člen
Z izplačilom odškodnine po tem zakonu je poravnana
vsa škoda, za katero je po tem zakonu objektivno odgovorna
država.«.
5. člen
V 54. členu se napovedni stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek ﬁzična oseba in z globo od 100.000 do 10.000.000
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba:«.
V drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo
najmanj 5.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od
10.000 do 100.000 tolarjev«.
6. člen
V 55. členu se v napovednem stavku besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev«.
7. člen
V 56. členu se v napovednem stavku besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev«.
Dosedanja 6. točka postane nova 5. točka, dosedanja
5. točka, ki postane nova 6. točka, pa se spremeni tako, da
se glasi:
»6. če ravna v nasprotju z 22.a členom tega zakona;«.
8. člen
V 57. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev«
nadomesti z besedilom »Z globo od 10.000 do 100.000
tolarjev«.
V drugem odstavku se besedilo »z denarno kaznijo
najmanj 20.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »z globo od
10.000 do 100.000 tolarjev«.
9. člen
Za postopke glede uveljavljanja odškodnine za škodo
po tem zakonu, ki so se začeli pred sodiščem pred uveljavitvijo tega zakona, pa še niso zaključeni, se glede višine
odškodnine uporabljajo določbe 53.b in 53.c člena zakona.
10. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpisa iz tretjega
odstavka 22.b člena in drugega odstavka 53.d člena zakona
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 502-01/94-1/9
Ljubljana, dne 19. decembra 2005
EPA 521-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

Stran

13648 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

PREDSEDNIK REPUBLIKE
5312.

Odlok o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev
po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 2005

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. in 4. člena Zakona o pomilostitvi (Uradni list RS, št. 45/95, 84/04) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi obsojencev – pomilostitev po
uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti
Republike Slovenije, 26. decembru 2005
1. člen
Kazenski pregon se odpusti:
Dušanki Dobnik, roj. 30. 6. 1932 v Mariboru, se odpusti
kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja izdaje nekritega
čeka po 1. odstavku 253. člena KZ.
Sreču Simiču, roj. 30. 4. 1965 v Ljubljani, se odpusti
kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja velike tatvine po
3. točki 1. odstavka 212. člena KZ.
Jožefu Tušarju, roj. 17. 9. 1951 v Dolenjih Novakih, se
odpusti kazenski pregon zaradi kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja po 1. odstavku 310. člena
KZ in nadaljevanega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti
po 1. odstavku 145. člena KZ.

dbo:
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SKLEP
o odpravi vizumske obveznosti za državljane
Republike Ekvador, ki so imetniki diplomatskih
potnih listov
1. člen
Ta sklep v skladu s 4. členom Uredbe Sveta (ES) št.
539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav,
katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti
vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
(UL L, št. 81 z dne 21. 3. 2001, str. 1) z vsemi spremembami,
določa, da državljani Republike Ekvador, ki so imetniki veljavnega diplomatskega potnega lista, ne potrebujejo vizuma za
Republiko Slovenijo za čas do največ 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00724-52/2005/4
Ljubljana, dne 15. junija 2005
EVA 2005-1811-0108
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2. člen
Izrečena kazen zapora se spremeni v pogojno obso-

Janezu Škoﬁcu, roj. 28. 12. 1977 v Kranju, se kazen 4
mesece zapora spremeni v pogojno obsodbo s tem, da se
mu določi kazen 4 mesecev zapora, ki pa se ne bo izrekla,
če obsojenec v treh letih ne bo storil novega kaznivega
dejanja.
3. člen
Izrečena kazen zapora se zniža:
Jožefu Krajnčiču, roj. 5. 4. 1956 na Ptuju, se enotna
kazen 5 let in 4 mesece zapora zniža za 6 mesecev.
Robertu Vučajnku, roj. 11. 7. 1974 v Brežicah, se kazen
1 leta in 4 mesecev zapora zniža za 4 mesece.
Bajramu Zeči, roj. 3. 12. 1947 v Ovčarevu, Zvezna
republika Jugoslavija, se enotna kazen 3 leta in 2 meseca
zapora zniža za 6 mesecev.
Št. 725-02-14/2005
Ljubljana, dne 22. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
5313.

Sklep o odpravi vizumske obveznosti za
državljane Republike Ekvador, ki so imetniki
diplomatskih potnih listov

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

5314.

Sklep o odpravi vizumske obveznosti za
državljane Republike Maldivi, ki so imetniki
diplomatskih potnih listov

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o odpravi vizumske obveznosti za državljane
Republike Maldivi, ki so imetniki diplomatskih
potnih listov
1. člen
Ta sklep v skladu s 4. členom Uredbe Sveta (ES) št.
539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav,
katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti
vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
(UL L, št. 81 z dne 21. 3. 2001, str. 1) z vsemi spremembami,
določa, da državljani Republike Maldivi, ki so imetniki veljavnega diplomatskega potnega lista, ne potrebujejo vizuma za
Republiko Slovenijo za čas do največ 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00724-53/2005/4
Ljubljana, dne 15. junija 2005
EVA 2005-1811-0095
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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5315.

Sklep o odpravi vizumske obveznosti
za državljane Jamajke, ki so imetniki
diplomatskih potnih listov

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Zakona o tujcih
(Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o odpravi vizumske obveznosti za državljane
Jamajke, ki so imetniki diplomatskih potnih
listov
1. člen
Ta sklep v skladu s 4. členom Uredbe Sveta (ES) št.
539/2001 z dne 15. marca 2001 o seznamu tretjih držav,
katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti
vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
(UL L, št. 81 z dne 21. 3. 2001, str. 1) z vsemi spremembami,
določa, da državljani Jamajke, ki so imetniki veljavnega diplomatskega potnega lista, ne potrebujejo vizuma za Republiko
Slovenijo za čas do največ 90 dni v šestih mesecih, šteto od
dneva prvega vstopa.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00724-54/2005/4
Ljubljana, dne 15. junija 2005
EVA 2005-1811-0096
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5316.

Pravilnik o načinu vodenja in vsebini evidence
subjektov inovativnega okolja

Na podlagi 9. člena Zakona o podpornem okolju za
podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) izdaja minister za
gospodarstvo

PRAVILNIK
o načinu vodenja in vsebini evidence subjektov
inovativnega okolja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način vodenja in vsebino evidence
subjektov inovativnega okolja ter dodatne pogoje za opravljanje posameznih nalog in programov za oblikovanje inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: storitev).

men:

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. podjetniški inkubatorji so pravne osebe, ki predstavljajo okolje z ugodnimi pogoji za nastanek, rast in razvoj
novih podjetij;

Št.

119 / 28. 12. 2005 /

Stran

13649

2. univerzitetni inkubatorji so posebna vrsta podjetniškega inkubatorja, ki delujejo v okviru univerze ali visokošolskih organizacij;
3. tehnološki parki so posebna vrsta podjetniškega
inkubatorja, ki je usmerjen na podjetje z visoko tehnološko
zahtevnostjo in podjetja, katerih izdelki in storitve vsebujejo
pomemben delež znanja in raziskovalno razvojnega dela;
4. tehnološki centri so pravne osebe, ki delujejo kot
posredniki med znanostjo (univerza, tehnične fakultete in
raziskovalni instituti) na eni strani in industrijo na drugi;
5. tehnološke mreže so pravne osebe, ki na ožjem
raziskovalnem področju vlagajo v razvoj znanja in novih
tehnologij;
6. grozdi so vrsta povezanih podjetij ter razvojno raziskovalnih institucij, ki se združujejo zaradi skupnega razvoja
in specializacije, skupnega nastopa ter prodora na trge, mednarodnega povezovanja, ter krepitve ključnih sposobnosti
podjetij
Ostali izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen,
kot ga določa Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 40/04; v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. EVIDENCA SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA
3. člen
Subjekte inovativnega okolja, ki izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom, in dodatne pogoje za opravljanje posameznih storitev, ki jih določa ta pravilnik, vpiše ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljnjem
besedili: evidenca).
4. člen
Evidenca je sestavljena iz evidence A in evidence B.
V evidenci A so vpisani subjekti inovativnega okolja, ki izvajajo storitve podpornega in infrastrukturnega okolja za razvoj novo ustanovljenih podjetij s sposobnostjo inoviranja ter
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, v evidenci B pa subjekti
inovativnega okolja, ki so ustanovljeni z namenom povezovanja in spodbujanja inovacijske dejavnosti svojih članov in
drugih organizacij.
Subjekti inovativnega okolja, ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v obe evidenci, se vpišejo v obe evidenci.
Vpis v evidenco se opravi na podlagi prijave za vpis
na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega
pravilnika.
5. člen
Dodatni pogoj za opravljanje posameznih storitev, ki ga
mora izpolnjevati subjekt inovativnega okolja za vpis v evidenco A ali B, je, da ima petletni program dela, ki med drugim
vsebuje imena izvajalcev ter njihovo predvideno obremenitev
za izvrševanje raziskovalno razvojnega programa
6. člen
Dodatna pogoja za opravljanje posameznih storitev, ki
jih morajo izpolnjevati tehnološki centri in tehnološke mreže
za vpis v evidenco A sta, da:
– razpolaga z raziskovalno opremo, ki je potrebna za
raziskovalno dejavnost, in katere vrednost presega milijon
tolarjev in
– ima vsaj eno raziskovalno skupino s področja delovanja, ki mora biti vpisana v evidenco raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost.
7. člen
V evidenci se o subjektu inovativnega okolja vodijo naslednji podatki:
– ﬁrma in sedež,
– ﬁrma ali ime in sedež ali naslov ustanovitelja ali lastnika,
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– kratek opis dejavnosti,
– datum in številka prijave, na podlagi katere je opravljen vpis in
– sprememba vpisa ali izbris iz evidence.
8. člen
Prijavi za vpis mora subjekt inovativnega okolja (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) priložiti:
– originalni ali overjeni izpisek iz sodnega registra, ki
je bil izdan največ mesec dni pred dnem vložitve prijave za
vpis,
– ustanovitveni akt in statut,
– poslovno poročilo ali poročilo o delu subjekta inovativnega okolja za zadnji dve poslovni leti,
– petletni program dela,
– reference, ki izkazujejo pomembne dosežke subjektov
inovativnega okolja in
– kratko predstavitev v slovenščini in angleščini (vsaka
do 1900 znakov).
Prijavi za vpis v evidenco A morajo tehnološki centri in
tehnološke mreže poleg listin iz prejšnjega odstavka priložiti
še:
– zapisnik komisije oziroma organa, ki je podelil nazive
raziskovalcem subjekta inovacijskega okolja in
– seznam pomembnejše raziskovalne opreme in dokazila o njeni vrednosti.

9. člen
Če prijavi za vpis niso priložene listine iz prejšnjega člena, ministrstvo pozove predlagatelja, da v roku petih delovnih
dni prijavo dopolni oziroma predloži manjkajoče listine.
Če predlagatelj pomanjkljivosti v določenem roku ne
odpravi, se šteje, da je prijava nepopolna. Minister izda
sklep s katerim zavrže prijavo za vpis. Dokumentacija se
vrne predlagatelju.
10. člen
Subjekt inovativnega okolja se izbriše iz evidence:
– na lastno željo;
– če je izbrisan iz sodnega registra;
– če spremeni dejavnost.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-74/2005-3
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2111-0129
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
PRILOGA

Prijava za vpis
1. Osnovni podatki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.

Naziv subjekta inovativnega okolja1
Ustanovljeno leta
Matična številka
Davčna številka
Šifra dejavnosti (SKD)
Številka razisk. org. v evidenci Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Transakcijski račun
Banka, pri kateri je odprt transakcijski račun
Naslov
Telefon
Faks
Naziv ustanovitelja
Ime in priimek direktorja subjekta inovativnega okolja
Podpis direktorja in žig subjekta inovatinega okolja
2. Seznam potrebnih priloženih prilog:
DA

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

Originalni ali overjeni izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od meseca dni od
vložitve prijave za vpis v evidenco subjekta inovativnega okolja
Ustanovitveni akt in statut
Program dela za petletno obdobje
Poslovno poročilo ali poročilo o delu za zadnji dve poslovni leti
Kratka predstavitev subjekta inovativnega okolja v slovenščini in angleščini
Reference
Zapisnik komisije oziroma organa, ki je podelil nazive raziskovalcem subjekta inovativnega
okolja2
Seznam pomembnejše raziskovalne opreme, katere vrednost praviloma presega 1 mio
SIT2

NE

Uradni list Republike Slovenije
Izpolni ministrstvo za gospodarstvo:
Datum prijave:
Potrebne dopolnitve:
Rok za oddajo dopolnitev:
Sprejem dopolnitev:
Opombe
Datum vpisa:
Številka prijave:
1
Kot subjekt inovativnega okolja se štejejo vse pravne osebe
javnega in zasebnega prava, ki izvajajo storitve za spodbujanje
razvoja podjetništva in inovativnosti in so oblikovani kot podjetniški
inkubatorji, tehnološki parki, tehnološki centri, razvojna jedra grozdov ali tehnološke mreže.
2
Samo za vpis v evidenco A za tehnološke centre in tehnološke mreže
2
Samo za vpis v evidenco A za tehnološke centre in tehnološke mreže

5317.

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02-ZDU-1, 58/02-ZMR-1
in 45/04-ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta (EGS) št.
85/591 z dne 20. decembra 1985 o uvedbi metod Skupnosti
za vzorčenje in analize za spremljanje in nadzor živil, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 372 z dne 31. 12. 1985, str.
50) in Direktivo Sveta 89/397/EGS z dne 14. junija 1989 o
uradnem nadzoru živil (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 23,
kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta (EGS)
št. 93/99) določa način izvajanja inšpekcijskega nadzora (v
nadaljnjem besedilu: nadzor) kot del postopka ugotavljanja
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za ugotavljanje skladnosti tistih kmetijskih pridelkov oziroma živil,
ki so namenjena v drugo državo članico in tistih, ki so namenjena izvozu izven Skupnosti.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za nadzor
nad merami in utežmi.
2. člen
Nadzor po tem pravilniku obsega preverjanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil s predpisi, ki urejajo kakovost kmetijskih pridelkov oziroma živil, uporabo aditivov v
posameznih vrstah živil, ki se nanašajo na njihovo kakovost
ter zaščito interesov potrošnikov, vključno s predpisi o obveščanju potrošnikov.
3. člen
(1) Nadzor se izvaja redno, v skladu z letnim terminskim
programom nadzora, oziroma kadar obstoji dvom o neskladnosti s predpisi iz prejšnjega člena.
(2) Nadzor se izvaja v vseh stopnjah proizvodnje, izdelave, uvoza v Skupnost, obdelave, hrambe, prevoza, distribucije in prometa kmetijskih pridelkov oziroma živil.
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(3) Pri nadzoru inšpektor za vsak posamezen primer
izbere stopnjo ali stopnje iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Nadzor, v skladu s pogoji iz 5., 6., 7. in 10. člena tega
pravilnika, obsega:
– pregled,
– odvzem vzorcev za analizo in posredovanje vzorcev
v preskusni laboratorij,
– pregled pisnega in drugega dokumentarnega gradiva,
– pregled sistema preverjanja in rezultatov preverjanja.
5. člen
(1) Predmet nadzora so:
– stanje in uporaba zemljišča, delovnih prostorov, pisarn, obrata in njegove okolice, transportnih sredstev, strojev
in opreme, na različnih stopnjah iz drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika,
– surovine, sestavine, tehnična pomožna sredstva in
drugi proizvodi, uporabljeni pri pripravi in proizvodnji živil,
– polizdelki,
– končni izdelki,
– materiali in izdelki, ki so namenjeni za uporabo v stiku
z živili,
– sredstva in postopki za čiščenje in vzdrževanje ter
sredstva za uničevanje škodljivcev,
– postopki za proizvodnjo ali obdelavo živil,
– označevanje in predstavitev živil,
– postopki konzerviranja.
(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se, po potrebi, lahko
dopolni:
– z razgovori z vodstvom in osebjem nadzorovane osebe,
– z odčitavanjem vrednosti na merilnih inštrumentih, ki
jih je namestila oseba,
– s preverjanjem meritev na inštrumentih, ki jih je namestila oseba, ki jih izvede inšpektor s svojimi inštrumenti.
6. člen
(1) Za proizvode iz druge do pete alinee prvega odstavka prejšnjega člena se lahko odvzamejo vzorci za analizo.
(2) Inšpektor odvzame dva vzorca, in sicer enega za
analizo, drugega pa, če oseba pri kateri se opravlja nadzor,
zahteva drugo mnenje. Drugi vzorec se ne odvzame, če je to
nemogoče zaradi hitro pokvarljivega blaga ali če gre za zelo
majhne količine substrata, ki je na razpolago.
7. člen
(1) Analize odvzetih vzorcev izvajajo akreditirani preskusni laboratoriji, ki jih določi minister, pristojen za kmetijstvo in hrano.
(2) Preskusni laboratoriji iz prejšnjega odstavka morajo
izpolnjevati splošna merila za delovanje preskusnih laboratorijev iz standarda SIST EN ISO/IEC 17025, dopolnjena s
standardnimi operativnimi postopki in naključnim pregledom
njihove skladnosti s strani osebja za zagotavljanje kakovosti
in v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse.
8. člen
(1) Organi, ki opravljajo ocenjevanje in akreditacijo preskusnih laboratorijev, morajo izpolnjevati splošna merila, ki
so določena s standardom SIST EN 45003.
(2) Pri ocenjevanju preskusnih laboratorijev iz prejšnjega člena se uporabljajo merila, ki so določena s standardom
SIST EN 45002 in, če je primerno, tudi programi za medlaboratorijske primerjalne preskuse za oceno usposobljenosti.
(3) Akreditacija in ocenjevanje preskusnih laboratorijev
se lahko nanašata na posamezne preskuse ali na skupino
preskusov.
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9. člen
(1) Metode, ki jih morajo uporabljati preskusni laboratoriji iz 7. člena tega pravilnika morajo biti v skladu z merili iz
Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Validacija analiznih metod, ki jih uporabljajo preskusni laboratoriji iz 7. člena tega pravilnika, mora biti, kadar
je to možno, v skladu z merili iz 1. in 2. točke Priloge tega
pravilnika.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko uporabijo druge preskušene in znanstveno veljavne metode,
če to ne ovira prostega pretoka blaga, katerega skladnost s
pravili je bila ugotovljena z uporabo metod Skupnosti. V tem
primeru so ob razlikah v razlagi rezultatov odločilni rezultati,
dobljeni z uporabo metod Skupnosti.
(4) Če se utemeljeno meni, da so metode Skupnosti za vzorčenje in preskušanje živil za izvajanje nadzora,
opredeljene v predpisih, zaradi določitve sestave, pogojev
predelave, pakiranja ali označevanja živil v posameznem
primeru neprimerne zaradi tehničnih razlogov, lahko minister,
pristojen za kmetijstvo in hrano, začasno ustavi uporabo
metod Skupnosti na območju Republike Slovenije, vendar
samo za ta posamezni primer. O tem takoj obvesti Evropsko
Komisijo in druge države članice Evropske unije ter navede
razloge za ustavitev uporabe metod Skupnosti.
10. člen
Pri izvajanju nadzora lahko inšpektor, v skladu s svojimi
pooblastili, pridobi kopije in izvlečke pisne dokumentacije, ki
mu je bila predložena v pregled.

Uradni list Republike Slovenije
– meja detekcije,
– občutljivost,
– praktičnost in uporabnost,
– druge kriterije, ki se lahko po potrebi izberejo.
2. Vrednosti natančnosti iz tretje alinee prejšnje točke
se pridobijo z medlaboratorijskim primerjalnim preskusom,
ki se izvede v skladu z mednarodno priznanim protokolom
o primerjalnih preskusih (na primer »Natančnost preskusnih
metod« SIST ISO 5725 mednarodne organizacije za standardizacijo). Vrednosti ponovljivosti in obnovljivosti iz tretje
alinee prejšnje točke se morajo izraziti v mednarodno priznani obliki (na primer 95% interval zaupanja, kot je opredeljen
v SIST ISO 5725). Rezultati medlaboratorijskih preskusov
morajo biti objavljeni ali prosto dosegljivi.
3. Metode preskušanja, ki so enotno uporabne za različne skupine živil, imajo prednost pred metodami, ki veljajo
samo za posamezno živilo.
4. Metode preskušanja se izdajo v standardni obliki za
metode preskušanja, kot jo priporoča Mednarodna organizacija za standardizacijo.

5318.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter
o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe
v postopku za dodelitev denarne socialne
pomoči

11. člen
(1) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat) pripravi
programe v katerih določi vrsto in pogostost pregledov, ki jih
v določenem časovnem obdobju inšpektorat redno izvaja v
skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika.
(2) Inšpektorat vsako leto do 1. maja posreduje Komisiji
vse potrebne podatke o izvajanju programa iz prejšnjega
odstavka za preteklo leto, in posebej navede merila, uporabljena pri pripravi programov, število in vrsto opravljenih
pregledov ter število in vrsto ugotovljenih kršitev.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 31. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo in 69/05 – odločba
US) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

12. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporoči Komisiji ime pristojnega organa za izvajanje nadzora,
njegovo krajevno pristojnost in naloge ter imena laboratorijev
iz 7. člena tega pravilnika.

1. člen
V Pravilniku o ugotavljanju prihrankov in premoženja
ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za
dodelitev denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 68/01)
se v 6. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kot vrednost vozila se upošteva tržna vrednost vozila.«.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma
živil (Uradni list RS, št. 45/04).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-30/2005/1
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
EVA 2005-2311-0055
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
PRILOGA
1. Metode preskušanja za izvajanje nadzora morajo biti
preverjene za naslednje kriterije:
– speciﬁčnost,
– točnost,
– natančnost; ponovljivost znotraj laboratorija in obnovljivost znotraj laboratorija ter med laboratoriji,

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o
ugotavljanju prihrankov in premoženja ter
o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v
postopku za dodelitev denarne socialne pomoči

2. člen
V 11. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Kadar zavezanec po predpisih o dohodnini za upravičenca, ki ni njegov družinski član po predpisih o socialnem
varstvu, v skladu s predpisi o dohodnini uveljavlja olajšave
za vzdrževanega otroka oziroma vzdrževanega družinskega
člana, se šteje, da je upravičencu zagotovljeno bivanje in prehrana v mesečni vrednosti 55% minimalnega dohodka, ki bi
mu pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01701-77/2005
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2611-0133
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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Pravilnik o meroslovnih zahtevah za
nepremične rezervoarje

Na podlagi prvega in petega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS,
št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o meroslovnih zahtevah za nepremične
rezervoarje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nepremični rezervoarji (v nadaljnjem besedilu: rezervoarji), način označevanja,
postopke ugotavljanja skladnosti in overitev ter rok redne
overitve.

men:

2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji po-

– »rezervoar« je rezervoar, namenjen hranjenju tekočin
pod atmosferskim ali povečanim tlakom, ki se uporablja za
merjenje prostornine vsebovane tekočine;
– »merjenje prostornine vsebovane tekočine« je sestavljena operacija, ki uporablja tudi merila, za katere ni potrebno,
da so pritrjena neposredno na rezervoar;
– »umerjanje, kalibracija (v nadaljnjem besedilu: kalibracija) rezervoarja« je niz operacij za ugotavljanje prostornine rezervoarja na enem ali več nivojih tekočine;
– »nazivna prostornina« je zaokrožena vrednost največje prostornine tekočine, ki jo rezervoar lahko shrani pri
referenčni temperaturi tekočine;
– »merilna odprtina« je odprtina na zgornjem delu rezervoarja, ki omogoča meritev nivoja tekočine;
– »merilna os« je os, ki poteka skozi središče merilne
odprtine in je namenjena za izvajanje ročnih ali avtomatičnih
meritev nivoja tekočine. Merilna os je praviloma navpična.
Če merilna os ni navpična, je treba upoštevati nagnjenost
rezervoarja;
– »spodnja referenčna točka« je presečišče merilne
osi z zgornjo površino spodnje referenčne plošče ali z dnom
rezervoarja, če spodnja referenčna plošča ne obstaja. Spodnja referenčna točka je izhodiščna točka za merjenje nivoja
tekočine (višina 0);
– »spodnja referenčna plošča« je vodoravna plošča, na
kateri se nahaja spodnja referenčna točka;
– »zgornja referenčna točka« je referenčna točka, ki se
nahaja na merilni osi in je namenjena izračunavanju višine
praznega prostora;
– »prazni prostor« je razdalja med gladino tekočine in
zgornjo referenčno točko, izmerjena na merilni osi;
– »referenčna višina (H)« je razdalja med spodnjo in
zgornjo referenčno točko, izmerjena na navpični osi;
– »najvišja višina polnjenja« je najvišja višina, do katere
se rezervoar lahko napolni;
– »mrtvi prostori« so kakršnikoli priključki ali predmeti,
ki s svojo obliko in lego vplivajo na prostornino rezervoarja.
Pozitivni mrtvi prostor (npr. dotočne cevi) poveča prostornino rezervoarja, negativni mrtvi prostor (npr. grelni elementi)
zmanjša prostornino rezervoarja;
– »kalibracijska tabela« je izraz v obliki tabele ali matematične funkcije V(
V h), ki predstavlja zvezo med višino nivoja
tekočine h (neodvisna spremenljivka) in prostornino V (odvisna spremenljivka) na merilnem območju;
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– »merilno območje« pri rezervoarjih s kalibracijsko tabelo se nahaja od prostornine pri višini 0 (višina 0) do njegove nazivne prostornine (najvišja višina polnjenja);
– »najmanjša izmerljiva prostornina« je najmanjša prostornina, ki jo je še mogoče izmeriti pri sprejemanju ali oddajanju tekočine na merilnem območju;
– »prostornina pri višini 0« je prostornina tekočine, shranjene med dnom rezervoarja in spodnjo referenčno točko.
3. člen
Postopek izračuna prostornine vsebovane tekočine je
določen v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Šteje se, da rezervoar, ki izpolnjuje vse zahteve mednarodnega priporočila OIML R 71 Mednarodne organizacije za
zakonsko meroslovje (Organisation Internationale de Métrologie Légale) (v nadaljnjem besedilu: OIML R 71), izpolnjuje
tudi zahteve tega pravilnika.
Sklicevanje na OIML R 71 temelji na članstvu Republike Slovenije v Mednarodni organizaciji za zakonsko
meroslovje.
OIML R 71 v francoskem jeziku in njegov prevod v
angleški jezik sta dosegljiva na Uradu RS za meroslovje
ali na spletni strani Mednarodne organizacije za zakonsko
meroslovje http://www.oiml.org/publications/.
5. člen
Razvrstitev in opis rezervoarjev sta določena v prilogi 2,
ki je sestavni del tega pravilnika.
II. TEHNIČNE ZAHTEVE
6. člen
Rezervoar mora biti zgrajen tako, da oblika in konstrukcija rezervoarja in vseh njegovih delov ter material, iz
katerega je zgrajen, zagotavljajo ustrezno odpornost proti
vplivom okolja in vsebovane tekočine ter da pri njegovi uporabi ne pride do trajnih deformacij, ki bi spremenile njegovo
prostornino.
Spodnja in zgornja referenčna točka morata biti skonstruirani tako, da se njuni legi ne spremenita glede na prostornino shranjene tekočine ali pri različnih vplivih okolja.
Rezervoar mora imeti vsaj eno merilno odprtino.
Rezervoar mora biti opremljen z napravami ali imeti
konstrukcijsko rešitev, ki preprečujejo izgubo tekočine.
Rezervoar mora biti stabilno postavljen na podlago.
Oblika rezervoarja ne sme dopuščati ustvarjanja zračnih
žepov pri polnjenju ali zaostajanja tekočine pri praznjenju
rezervoarja.
Če so na stenah rezervoarja deformacije in izbokline,
ki ne omogočajo uporabo geometrijskih metod za kalibracijo celotnega rezervoarja, je za kalibracijo treba uporabiti
kombinacijo volumetrijske in geometrijske metode ali samo
volumetrijsko metodo.
Nadtlačni rezervoar mora biti preskušen pri nadtlaku.
Drugi rezervoarji morajo biti preskušeni proti iztekanju tekočine. Rezultati preskusov morajo biti predloženi pred postopkom kalibracije.
III. MEROSLOVNE ZAHTEVE
7. člen
Največji dopustni pogreški za kalibracijsko tabelo rezervoarja so:
– ±0,2% za navpične valjaste rezervoarje, kalibrirane z
geometrijsko metodo,
– ±0,3% za vodoravne ali nagnjene valjaste rezervoarje,
kalibrirane z geometrijsko metodo,
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– ±0,3% za druge rezervoarje, kalibrirane z volumetrijsko metodo in
– ±0,5% za sferne rezervoarje, kalibrirane z geometrijsko metodo.
8. člen
Postopek za izračun najmanjše izmerljive prostornine je
določen v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
9. člen
Za rezervoarje je obvezna neposredna overitev posamičnega merila.
10. člen
Vlogi za neposredno overitev posamičnega merila je
treba priložiti:
– načrt, ki obsega tehnično risbo celotnega rezervoarja
z opisom vseh sestavnih delov in njihovimi merami,
– opis in položaj merilnih odprtin ter spodnjih in zgornjih
referenčnih točk,
– opis, položaj in mere (prostornine) mrtvih prostorov,
– opis, položaj in mere (prostornine) izboklin ali vboklin
na stenah rezervoarja,
– podrobnosti o plavajočih pokrovih ali plavajočih ohišjih
(če obstajajo), vključno z njihovo maso,
– podrobnosti o namestitvi opreme za merjenje nivoja
tekočine na rezervoar in
– opis mesta namestitve napisnih tablic na rezervoarju.
11. člen
Postopek neposredne overitve posamičnega merila obsega:
– pregled izpolnjevanja tehničnih zahtev tega pravilnika,
– kalibracijo rezervoarja,
– meroslovni pregled in
– overitev rezervoarja.
12. člen
Pri meroslovnem pregledu rezervoarja se ugotavlja izpolnjevanje meroslovnih zahtev, predpisanih s tem pravilnikom in se preveri točnost podatkov v certiﬁkatu o kalibraciji.
13. člen
Prva overitev rezervoarja se izvede potem, ko se preveri izpolnjevanje tehničnih in meroslovnih zahtev, predpisanih
s tem pravilnikom.
Ob izvedeni prvi overitvi se izda potrdilo o skladnosti
s predpisi s prilogo, ki vsebuje povzetek točk iz certiﬁkata o
kalibraciji.
V. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
14. člen
Za rezervoarje so obvezne redne in izredne overitve.
Rok redne overitve je 10 let.
Za postopek redne in izredne overitve se smiselno uporablja postopek prve overitve.
VI. KALIBRACIJA REZERVOARJA
15. člen
Namen kalibracije rezervoarja je izdelati kalibracijsko
tabelo in določiti druge vrednosti, potrebne za meroslovni
pregled.
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Kalibracija rezervoarja se lahko prizna, če vložnik predloži certiﬁkat o kalibraciji, ki ga je izdal akreditirani laboratorij
v skladu s standardom, ki vsebuje splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev.
Vsebina certiﬁkata o kalibraciji je določena v prilogi 4, ki
je sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Kalibracija rezervoarja se izvede z eno od naslednjih
metod:
– geometrijsko metodo,
– volumetrijsko metodo in
– kombinacijo geometrijske in volumetrijske metode.
Metode za kalibracijo rezervoarja so določene v prilogi
5, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pri geometrijski metodi se izmerijo notranje ali zunanje
mere rezervoarja, vboklin ali izboklin ter plavajočega pokrova, če obstaja. Prostornina rezervoarja se nato določi računsko. Geometrijska metoda se uporabi za rezervoarje, ki imajo
pravilno geometrijsko obliko in so brez deformacij.
Pri volumetrijski metodi se prostornina rezervoarja določi neposredno s polnjenjem ali praznjenjem rezervoarja s
pomočjo etalonske posode ali pretočnega merila. Volumetrijska metoda se praviloma uporabi pri podzemnih rezervoarjih,
nadzemnih rezervoarjih z nazivno prostornino do 100 m3 in
pri rezervoarjih posebnih oblik, za katere geometrijska metoda ni primerna.
Kadar se za merjenje prostornine uporabi kombinacija
geometrijske in volumetrijske metode, se z geometrijsko metodo določi prostornina tistega dela rezervoarja, ki je pravilne
geometrijske oblike, z volumetrijsko metodo pa prostornina
drugih delov, predvsem dna rezervoarja.

V h).
V(

17. člen
Postopek kalibracije rezervoarja obsega:
– meritve na terenu,
– izračun rezultatov in
– izdelavo kalibracijske tabele ali določitev funkcije

18. člen
Kalibracijska tabela za pokončne rezervoarje mora vsebovati podatke o referenčni gostoti tekočine, ki je trenutno v
rezervoarju ali ki se bo v prihodnosti hranila v rezervoarju.
VII. NAPISI IN OZNAKE
19. člen
Napisi in oznake na rezervoarju morajo biti v slovenskem jeziku.
Uporabljene merske enote na napisih in oznakah morajo biti v skladu s predpisom o merskih enotah. Te so za:
– prostornino: m3, dm3, liter (l),
– dolžino: m, mm,
– temperaturo: °C in
– gostoto: kg/m3, g/l.
20. člen
Rezervoar mora imeti napisno ploščico, ki je dobro
vidna, čitljiva in pritrjena na rezervoar na primernem mestu – npr. pri merilni odprtini. Napisna ploščica mora biti iz
materiala, odpornega proti pogojem, v katerih se uporablja
rezervoar.
Na napisni ploščici morajo biti jasno in čitljivo napisani:
– podatki o proizvajalcu ali imetniku rezervoarja,
– identiﬁkacijska oznaka rezervoarja in
– nazivna prostornina rezervoarja.
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PRILOGA 2

21. člen
Rezervoarji, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika
veljavno neposredno overitev posamičnega merila na podlagi
Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Uradni list RS, št. 26/02) ali prvo overitev na podlagi
Pravilnika o metroloških pogojih za vodoravne cilindrične
rezervoarje (Uradni list SFRJ, št. 26/81) ali Pravilnika o metroloških pogojih za pokončne valjaste rezervoarje (Uradni
list SFRJ, št. 3/85), so lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika
dani v redno oziroma izredno overitev po tem pravilniku, če
glede največjih dopustnih pogreškov izpolnjujejo zahteve iz
7. člena tega pravilnika.
22. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje
(Uradni list RS, št. 26/02).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2005
Ljubljana, dne 9. novembra 2005
EVA 2005-3211-0017
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

PRILOGA 1
POSTOPKI ZA MERJENJE PROSTORNINE TEKOČINE, SHRANJENE V REZERVOARJU
Postopek za merjenje prostornine tekočine v rezervoarju poteka po naslednjem vrstnem redu:
1. izmeri se povprečna temperatura T tekočine, shranjene v rezervoarju,
2. izmeri se višina prostega nivoja tekočine h, pri katerem se prostornina VT (h) določi pri temperaturi T s pomočjo
vrednosti, navedenih v kalibracijski tabeli,
3. izbere in pripravi se povprečni reprezentativni vzorec
vsebine rezervoarja ter na podlagi vzorca ugotovi gostota
tekočine ρT,
4. če se temperatura tekočine pri odvzemu vzorca za
gostoto spremeni na temperaturo T' (zaradi poznejšega odvzema), je treba gostoto tekočine s pomočjo pretvorbenih
tabel preračunati na gostoto tekočine pri temperaturi T,
T
5. izračuna se masa tekočine s pomočjo naslednje formule:

RAZVRSTITEV IN OPIS REZERVOARJEV
Rezervoarji se delijo:
1. Glede na obliko:
– navpični valjasti rezervoarji (lahko imenovani tudi pokončni valjasti rezervoarji),
– vodoravni valjasti rezervoarji (lahko imenovani tudi
ležeči valjasti rezervoarji),
– sferni rezervoarji (lahko imenovani tudi kroglasti rezervoarji) in
– rezervoarji z vzporednimi stenami.
2. Glede na lego:
– podzemni rezervoarji,
– delno vkopani rezervoarji in
– nadzemni rezervoarji.
3. Glede na funkcionalnost:
– odprti (atmosferski) rezervoarji,
– zaprti rezervoarji,
– nadtlačni rezervoarji in
– rezervoarji s plavajočim pokrovom (samo pri navpičnih valjastih rezervoarjih).
4. Glede na zagotavljanje temperaturne stabilnosti tekočine:
– rezervoarji brez ogrevanja,
– rezervoarji z ogrevanjem brez toplotne izolacije in ali
z njo,
– rezervoarji s hlajenjem brez toplotne izolacije ali z
njo.
5. Glede na izvedbo meril prostornine
– rezervoarji z eno oznako nazivne prostornine,
– rezervoarji z merilno letvico ali s kombinacijo merilne
letvice in merilne cevi,
– rezervoarji z ročnim odčitavanjem (merilna palica ali
potopni tračni meter) in
– rezervoarji z avtomatskim merjenjem nivoja tekočine.
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PRILOGA 4

SIST ISO 5024

CERTIFIKAT O KALIBRACIJI
V certiﬁkatu o kalibraciji morajo biti navedeni naslednji
podatki:
– identiﬁkacija rezervoarja,
– tehnični podatki o rezervoarju,
– referenčna višina H,
– opis lege zgornje referenčne točke,
– položaj merilne osi (merilna odprtina, referenčne točke),
– način merjenja višine nivoja tekočine,
– nazivna prostornina,
– prostornina pri višini 0,
– najmanjša izmerljiva prostornina,
– kot nagnjenosti rezervoarja,
– kalibracijska tabela za znane korake Δh ali funkcija
V(h),
– referenčna temperatura,
– referenčna gostota tekočine za pokončne valjaste
rezervoarje,
– največji dopustni pogrešek kalibracijske tabele,
– kalibracijska metoda in
– datum izdaje certiﬁkata o kalibraciji.

in metode, ki so opredeljene z naslednjimi mednarodnimi standardi:
ISO 4512

ISO 4269

ISO 7507-1

ISO 7507-2

ISO 7507-3

ISO 7507-4

PRILOGA 5
METODE ZA KALIBRACIJO REZERVOARJA
Za kalibracijo rezervoarja se uporabljajo metode, ki so
opredeljene z naslednjima slovenskima standardoma:
SIST ISO 4267-2

Nafta in tekoči naftni proizvodi – Izračun
količin olja – 2. del: Dinamična meritev (ISO
4267-2:1988)

Naftne tekočine in utekočinjeni naftni plini
– Merjenje – Standardni referenčni pogoji

ISO 7507-5

Petroleum and liquid petroleum products
– Equipment for measurement of liquid levels
in storage tanks – Manual methods
Petroleum and liquid petroleum products
– Tank calibration by liquid measurement
– Incremental method using volumetric meters
Petroleum and liquid petroleum products
– Calibration of vertical cylindrical tanks
– Part 1: Strapping method
Petroleum and liquid petroleum products
– Calibration of vertical cylindrical tanks
– Part 2: Optical-reference-line method
Petroleum and liquid petroleum products
– Calibration of vertical cylindrical tanks
– Part 3: Optical-triangulation method
Petroleum and liquid petroleum products
– Calibration of vertical cylindrical tanks
– Part 4: Internal electro-optical distance-ranging method
Petroleum and liquid petroleum products
– Calibration of vertical cylindrical tanks
– Part 5: External electro-optical distanceranging method

Standardi so na voljo pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
5320.

72

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2006

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, 124/2000, 79/01 in 30/02, 56/02ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02)
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. seji dne 22. 12.
2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina
za leto 2006

73

74

40

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2006
določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine ter javnega sektorja na območju občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

41

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A.

70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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

42

43

Proračun
leta 2006
3.254.460
2.012.037
1.692.910
1.198.603
330.291
164.016
0
319.127

B.

75

185.114
6.448
2.295
5.140
120.130

44

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij863.082
II. 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 514.158
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
431 Inv.transf. pravn. in ﬁz. osebam,
ki niso pror. upor.
432 Invest. transf. Proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. 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
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

334.500
235.000
0
99.500
44.841
280
44.561
863.082

3.695.937
544.309
133.535
21.566
372.728
393
16.087
1.020.615
19.450

74.047
412.960
0
1.603.437
1.603.437
527.576
175.545
352.031
–441.477

0
0
0
0
0
2.100
2.100

Stran
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440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) -1.120
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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0
2.100
0

0
–2.100
0
0
1.120
1.120
1.120
–444.697

447.917

444.697

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 takse za obremenjevanje vode in okolja,
8. prihodki prejeti iz državnega proračuna.
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 500.000,00
SIT in investicijske odhodke in transfere do zgornje meje
3.000.000,00 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 500.000,00 SIT.
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s
predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z
investicijami v višini nad 2.000 EUR.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in o njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Župan lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov.
Župan lahko v letu 2006 prevzame obveznosti za namene, za katere so zagotovljena sredstva v letu 2007 in ki
zapadejo v plačilo v letu 2007, v višini 60% obsega pravic
porabe na podskupinah kontov, načrtovanih v proračunu za
leto 2007, v letu 2006 pa lahko sklene pogodbe za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2008, do višine 40% obsega
pravic porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za
leto 2007 po podskupinah kontov.
6. 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.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih ﬁnancah. Proračunska rezerva se v
letu 2006 oblikuje v višini 5.000.000,00 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 1.000.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200.000,00 tolarjev, če bi bili stroški
postopka izterjave dolga pravne ali ﬁzične osebe v nesorazmerju z višino dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2006 ne sme preseči
5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
proračuna leta 2005.
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Št.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-13/2005
Ajdovščina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BENEDIKT
5321.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Benedikt za leto 2005

Na podlagi 29. in 40. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01 in 30/02), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97 in 104/00) in 15. člena Statuta Občine
Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine
Benedikt na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2005
(Uradni list RS, št. 140/04) se spremeni peta točka četrtega
odstavka tako, da se glasi:
»Proračun Občine Benedikt za leto 2005 se določa v
naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO

NAZIV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722

88.828
61.870
9.408
17.550
–
33.601
5.471
650
140
21.700
5.640
76.650
450
–
76.200

Stran
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73
730
731
74
740

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

–
–
–
254.091

II.
40
400
401

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi

455.848
92.962
24.596

402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
430
III.

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

254.091

3.992
55.474
6.800
2.100
153.567
3.860
62.900
16.526
70.281
–
209.319
209.319
–

-2.678

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

ZNESEK
V TISOČ
SIT

453.170

119 / 28. 12. 2005 /

75
750
751
752

44
440
441
442

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

–
7.032
7.032
–

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

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

7.032

–

–
–
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2. VIŠINA PRORAČUNA

C. RAČUN FINANCIRANJA

50
500

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje

55
550

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
Odplačilo domačega dolga

–
–
9.600
9.600

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

-5.246

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-9.600

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.VII.VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA

2.678

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
KON- NAZIV
TO

I.
5.317

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-002/2004-54
Benedikt, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

5322.

3. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine Benedikt so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter v računu
ﬁnanciranja.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Proračun občine Benedikt za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97 in 104/00) in 15. člena Statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet Občine Benedikt
na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Benedikt
za leto 2006
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Benedikt za leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za ﬁnanciranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki opravlja
Občina Benedikt.

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

ZNESEK V
TISOČ SIT

466.776
91.668
66.082
7.869
17.717
–
44.680
6.595
925
–
21.990
15.170
45.400
400

45.000
–
–
–
285.028
285.028
530.510
106.709
26.995
4.225
69.079
2.110
4.300
171.334
5.180
69.360
16.001
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Št.

413
414
42
420
43
430

Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi

80.793
–
252.467
252.467
-

III.

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

-63.734

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

75
750
751
752

44
440
441
442

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

–

–
–

–

–
–
–

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

Stran

13661

Negativno stanje sredstev na računu leta 2006 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2005.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s
svojo dejavnostjo so prihodek proračuna.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev,
prihodki za izvajanje komunalne dejavnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračunu.
6. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila
blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za soﬁnanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo
v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se
dogovori s pogodbo.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in
skrbeti za ﬁnanciranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim
za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne
smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
2,200.000,00 SIT. Proračunski sklad je račun proračunske
rezerve, oblikovan po 49. členu Zakona o javnih ﬁnancah.

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

200.000

50
500

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
Odplačilo domačega dolga

140.000

55
550

200.000

140.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

-3.734

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.)

60.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX)=-III.)

63.734

OCENA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH 31. 12. 2005
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3.734

10. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške,
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve župan
in o tem s pismenimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5%
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
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O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega uporabnika.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce
občinske uprave ali podžupana.
13. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva.
O določitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
14. člen
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah
proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednem
uporabniku med postavkami s sklepom:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in njihova
realizacija.
O prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu
ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna oziroma zaključnem računu.
15. člen
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki
bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen
že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta in sicer v naslednjem
največjem obsegu za posamezne namene:
1. Pri tekočih odhodkih konta 40 in tekočih transferih
konta 41 obveznosti za posamezne namene ne smejo presegati 30% teh pravic porabe v proračunu za leto 2006.
2. Pri investicijskih odhodkih konta 42 in investicijskih
transferih konta 43 obveznosti za posamezne namene ne
smejo presegati 70% teh pravic porabe v poračunu za leto
2006.

Uradni list Republike Slovenije
18. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena Zakona o javnih ﬁnancah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov
proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ 5% sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačana do konca proračunskega leta.
O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.
4. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006
dalje.
Št. 40302-002/2005-34
Benedikt, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

BLED
5323.

Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2006
po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96, 1/97,
43/99 in 12/01) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski
svet Občine Bled na 24. redni seji dne 7. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za leto 2006
po Odloku o komunalnih taksah
v Občini Bled
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalne takse za leto
2006 znaša 17,50 tolarjev.

16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 20.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

2. člen
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2005
(Uradni list RS, št. 137/04).

17. člen
Pristojni občinski organ lahko opravlja nadzor nad materialnim ﬁnančnim in računovodskim poslovanjem porabnikov
proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki proračuna pa so dolžni predložiti vse zahtevane podatke
potrebe za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v
skladu s 7. členom ter prvim odstavkom tega člena, lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko ﬁnanciranje, dokončno pa občinski svet na predlog župana. Župan
o tem poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006
dalje.
Št. 01505-11/2005
Bled, dne 7. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5324.

Sklep o vrednosti točk za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled za leto 2006

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča občine Bled (Uradni list RS, št. 132/03,
24/05, 92/05) ter 16. člena Statuta Občine Bled – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski
svet Občine Bled v nadaljevanju 24. redne seje dne 8. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točk za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za zazidano stavbno zemljišče v Občini
Bled za leto 2006 znaša 0,0416 SIT.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za nezazidano stavbno zemljišče v Občini Bled za leto 2006 znaša 0,0105 SIT.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 01505-10/2005
Bled, dne 8. decembra 2005
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

BOROVNICA
5325.

Št.
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Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.

5326.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na
območju Občine Borovnica

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Uradni list
SRS, št. 1/90, Uradni list RS, št. 13/90 in 47/92) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in
Naš čas., dec. 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na
24. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
na območju Občine Borovnica
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju občine Borovnica za leto 2006
znaša 0,055 SIT.
2. člen
Vrednost točke iz 1. člena sklepa velja za obračun nadomestila v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS
in se uporablja od 1. 1. 2006.
Št. 066/3-24/8-372/05
Borovnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Borovnica
Alojz Močnik l.r.

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS,
št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski
svet Občine Borovnica na svoji 24. redni seji dne 22. 12.
2005 sprejel naslednji

Cene programov vrtca v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca
Borovnica od 1. 1. 2006 znašajo:
– celodnevni program
1. starostna skupina
91.175,00 SIT
– celodnevni program
2. starostna skupina
72.038,00 SIT
– poldnevni program s kosilom
1. starostna skupina
69.266,00 SIT
– poldnevni program s kosilom
2. starostna skupina
55.124,00 SIT
– živila v ceni programa
1. starostne skupine
7.370,00 SIT
(od tega zajtrk 1.548,00 SIT,
kosilo 4.864,00 SIT in malica 958,00 SIT)
– živila v ceni programa
2. starostne skupine
9.130,00 SIT
(od tega zajtrk 1.917,00 SIT,
kosilo 6.026,00 SIT in malica 1.187,00 SIT).

Stran

Št. 066/3-24/4-368/05
Borovnica, dne 22. decembra 2005

Sklep o cenah programov vrtca v Osnovni šoli
dr. Ivana Korošca

SKLEP

119 / 28. 12. 2005 /

CELJE
5327.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Lokrovec

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS št. 110/02 in 8/03) in 27. člena Statuta Mestne občine
Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Lokrovec
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
predloga Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Lokrovec, ki ga je izdelal načrtovalec
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o., Celje pod št. 161/05 in
je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
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skih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje–Celjski
prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet obravnave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec je razširitev
območja stavbnih zemljišč z oznako 3b za parceli 871-del in
869-del, obe k.o. Ostrožno.
III.
Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec se
prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu
Krajevne skupnosti Ostrožno in v prostorih Mestne občine
Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju
za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova
27, Celje ter traja 15 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga
bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo-Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta
objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve
predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ
krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni
organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni,
se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu
Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-029/2005-4200 MGM
Celje, dne 13. decembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

5328.

Uradni list Republike Slovenije
centra »Na Golovcu«, ki ga je pod štev. 147/05 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje-Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 18/911, 54/94,
25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega se nanaša na gradnjo hotela, bencinskega servisa in razglednega
stolpa na območju športnega centra na Golovcu.
III.
Javna razgrnitev predloga spremembe zazidalnega
načrta se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS
na sedežu Mestne četrti Hudinja, Mestne četrti Gaberje in
v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in
prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in
evropske zadeve in traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina
Celje-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za
prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj
javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in
trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne
obravnave morata organa mestne četrti na primeren način
obvestiti krajane.
IV.
V tridesetih dneh po preteku javne razgrnitve morata
pristojni organa mestnih četrti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb
ni, se šteje, da se mestni četrti strinjata z osnutkom spremembe zazidalnega načrta.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale ﬁzične in pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame
do njih stališča, ki jih posreduje v potrditev Mestnemu svetu
mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00018/2003-0008 MS
Celje, dne 7. decembra 2005
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Sklep o javni razgrnitvi Sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega
centra »Na Golovcu«

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta rekreacijskega centra
»Na Golovcu«
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta rekreacijskega

DOBJE
5329.

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

Na podlagi 58., 59. in 61. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/86, in 44/97)
in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
102/2004-UPB-1) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni
list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet Občine Dobje na
14. redni seji dne 20. 12. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V 3. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list RS, št. 138/04) se v tretjem odstavku
3. člena besedilo »Zakona o gospodarskih družbah« nadomesti z besedilom »Zakona o graditvi objektov«.
2. člen
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek:
Sem sodijo tudi vsi tisti objekti, ki so v poslovnih knjigah ﬁzičnih in pravnih oseb zavedeni kot osnovno sredstvo.
3. člen
V 11. členu se v prvi stavek črta in nadomesti z besedilom: »Kriteriji za nedograjen, opuščen in dotrajani objekt
so:"
V drugi alineji besedo nevzdrževan nadomesti beseda
neurejen.
V zadnjem odstavku v oklepaju napisano število 500
nadomesti s številom 300.
4. člen
V 12. členu se v 2. točki drugega odstavka beseda območje nadomesti z besedo območju.

v tri.

5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku število štiri spremeni

Št.

5330.

8. člen
24. člen se v celoti črta in se glasi: »Plačila nadomestila
so oproščeni občani, ki so kupili hišo oziroma stanovanje.
Oprostitev traja pet let od sklenitve kupne pogodbe.
Zavezanci, ki so zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko
stanovanjsko hišo in so plačali stroške urejanja stavbnega
zemljišča po določbah Zakona o stavbnih zemljiščih (komunalni prispevek) so oproščeni plačevanja nadomestila.
Oprostitev traja pet let od izdaje gradbenega dovoljenja in
se uvede na pisno zahtevo zavezanca.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št: 350-01-0001/2005
Dobje, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

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 in 70/00) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list
RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet Občine Dobje sprejel
na 14. redni seji dne 20. 12. 2005

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje za leto 2006
znaša 0,45 SIT.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Dobje znaša 0,40
SIT. Za leto 2006 se ne obračunava nadomestilo za uporabo
nezazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2006.
Št. 034-2/05-6
Dobje, dne 20. decembra 2005

6. člen
V 14. členu se nadaljuje: Vsi objekti, zavezani plačilu
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so oddaljeni
od regionalne sredine ceste do 20 m.
7. člen
V 22. členu se doda nova alineja
i) za vse objekte, zgrajene na podlagi Pravilnika o zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/04)
j) za vse parcele, za katere je dala pri sprejemanju
sprememb prostorskega plana (Uradni list RS, št. 89/04)
Občina Dobje pobudo, da postanejo zazidljive, dokler občina
ne zagotovi sredstev za odkup (stanovanjska cona, obrtna
cona, parkirišče, razširitev pokopališča, bencinska črpalka,
čistilna naprava).
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Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

DOBREPOLJE
5331.

Dopolnitev programa priprave lokacijskega
načrta za sanacijo obstoječega dela
kamnoloma in širitev kamnoloma v
Predstrugah v Občini Dobrepolje

Župan Občine Dobrepolje je na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) in 12., 27.
in 72. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 40. člena Zakona o
varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 41/04) dne 21. 12.
2005 sprejel

DOPOLNITEV PROGRAMA
PRIPRAVE
lokacijskega načrta za sanacijo obstoječega dela
kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah
v Občini Dobrepolje
1.
V programu priprave lokacijskega načrta za sanacijo
obstoječega dela kamnoloma in širitev kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 9/05 z datumom 31. 1. 2005, s popravkom v
Uradnem listu RS, št. 18/05 z datumom 25. 2. 2005 (v nadaljevanju: program priprave LN) se v 3. točki za zadnjim
odstavkom doda naslednje besedilo:
»V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (ZVO-1;
Uradni list RS, št. 41/04) je Ministrstvo za okolje in prostor z
odločbo št. 354-09-44/2005 z dne 23. 3. 2005 ugotovilo, da
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je potrebno v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev
kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje (v nadaljevanju: LN za kamnolom v Predstrugah) izvesti celovito presojo
vplivov na okolje (CPVO), skladno z določbami 50. člena
ZVO-1 in po določilu 3. točke, poglavja C iz 3. člena Uredbe o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Uradni list, RS št. 66/96, 12/00 in 83/02).
Postopek CPVO izvedbe LN za kamnolom v Predstrugah na okolje, ki bo potekal v skladu z zakoni in predpisi, ki
urejajo področje varstva okolja, se v fazi javne razgrnitve
združi s postopkom priprave in sprejemanja LN za kamnolom
v Predstrugah, ki bo potekal skladno z ZUreP-1. Odlok o LN
za kamnolom v Predstrugah po ZUreP-1 se lahko sprejme
šele na osnovi Sklepa o potrditvi LN za kamnolom v Predstrugah, ki ga sprejme Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), po končanem postopku CPVO.«
2.
V 6. točki programa priprave LN se za naslovom obstoječe besedilo označi s točko 6.1. Za njo se doda naslednje
besedilo:
»6.2 Pred sprejetjem odloka o LN za kamnolom v Predstrugah na Občinskem svetu Občine Dobrepolje, se opravi
celovita presoja vplivov izvedbe LN za kamnolom v Predstrugah na okolje, pri čemer se upoštevajo določila iz Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite

Aktivnost
3. izdelava predloga LN za kamnolom
v Predstrugah (LN)
4. izdelava okoljskega poročila (OP)
5. izdelava revizije okoljskega poročila (REOP)
6. pridobitev sklepa MOP o OP
7. druga prostorska konferenca za LN, OP in REOP
8. sklep o javni razgrnitvi LN, OP in REOP
v uradnem glasilu
9. javna razgrnitev LN, OP in REOP
10. javna obravnava LN, OP in REOP
11. analiza pripomb in mnenj po zaključku razgrnitve
12. stališča do pripomb
13. dopolnitev predloga LN, OP in REOP
na osnovi pripomb
14. pridobivanje mnenj k dopolnjenemu predlogu LN
15. uskladitev predloga LN z mnenji
16. posredovanje predloga LN, OP in REOP
na MOP z vlogo za potrditev
17. potrditev predloga LN
18. sprejem usklajenega predloga LN
na občinskem svetu Občine Dobrepolje

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št.
73/05):
– Pripravljavec LN za kamnolom v Predstrugah, skupaj
s pobudnikom, zagotovi okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila, oboje izdelano skladno s predpisi, ki določajo
njuno vsebino, ter predlog LN za kamnolom v Predstrugah.
– Pripravljavec začne postopek celovite presoje na II.
stopnji tako, da posreduje Ministrstvu za okolje in prostor (v
nadaljevanju: MOP) predlog LN za kamnolom v Predstrugah,
okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila.
– Po ugotovitvi MOP, da je okoljsko poročilo ustrezno,
organizira pripravljavec 2. prostorsko konferenco in nato
javno razgrnitev predloga LN za kamnolom v Predstrugah,
skupaj z okoljskim poročilom in revizijo okoljskega poročila,
skladno z opisanimi aktivnostmi v 8. točki programa priprave.
– Pripravljavec posreduje, po javni razgrnitvi dokončno
oblikovan predlog LN za kamnolom v Predstrugah, okoljsko
poročilo in revizijo okoljskega poročila na MOP, ki sprejme
sklep o potrditvi.
– Pripravljavec sprejme LN za kamnolom v Predstrugah
z odlokom.
3.
V 8. točki programa priprave LN se spremeni terminski
plan tako, da se aktivnosti, ki so navedene od zap. št. 3. dalje
v celoti spremenijo in se glasijo:

Nosilec
pobudnik in izdelovalec

Roki
konec decembra 2005

pobudnik
pobudnik
pripravljavec in pobudnik
pripravljavec
pripravljavec

sredina oktobra 2005
konec oktobra 2005
sredina januarja 2006
sredina januarja 2006
konec januarja 2006

pripravljavec
pripravljavec
pobudnik in izdelovalec
pripravljavec
pobudnik in izdelovalec

februar–začetek marca 2006
v času javne razgrnitve
sredina marca 2006
sredina marca 2006
konec marca 2006

pripravljavec ali izdelovalec
(po pooblastilu)
pobudnik in izdelovalec
pripravljavec in pobudnik

konec aprila 2006

MOP
pobudnik (Občinski svet)

začetek junija 2006
začetek junija 2006

začetek maja 2006
začetek maja 2006

4.
Ta dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta
kamnoloma v Predstrugah začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005-1/05
Videm, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l.r.
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Št.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Enoti vrtca Dolsko

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05), 16. člena
Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02-prečiščeno besedilo) in 6. ter 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 54/04), je Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani na 25. redni seji dne 20. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Enoti vrtca Dolsko
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Enoti vrtca Dolsko, Dolsko 85 A, Dol pri Ljubljani, znašajo mesečno na
otroka:
– dnevni program prvega starostnega
obdobja
110.931 SIT
– dnevni program drugega starostnega
obdobja
78.211 SIT.
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric znaša za stroške materiala – 300 SIT na uro.
2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 9.100 SIT mesečno. V tem znesku znaša
vrednost dopoldanske malice 1.910 SIT, kosila 6.006 SIT in
popoldanske malice 1.184 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o
otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške
neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtca
Dolsko št. 32000-20/04 z dne 17. 11. 2004 (Uradni list RS,
št. 137/04).
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS,
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2006.
Št. 64001-0008/2005
Dol pri Ljubljani, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

GORENJA VAS-POLJANE
5333.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS,
št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na
20. redni seji dne 17. 11. 2005 sprejel

Stran

13667

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

DOL PRI LJUBLJANI
5332.
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1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih parc. št. 1444/7,
cesta v izmeri 8 m2, parc. št. 1444/8, cesta v izmeri 15 m2,
parc. št. 1444/11, cesta v izmeri 7 m2, parc. št. 1444/9, cesta
v izmeri 9 m2, parc. št. 1444/12, cesta v izmeri 14 m2, parc. št.
1444/13, cesta v izmeri 1 m2, parc. št. 1444/15, cesta v izmeri
11 m2, parc. št. 1443/16, pot v izmeri 17 m2, parc. št. 1443/15,
pot v izmeri 13 m2, vl. št. 670, vse k.o. Dobje.
2.
Zemljišča, navedena v 1. točki tega sklepa, postanejo s
tem sklepom last Občine Gorenja vas – Poljane.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-433-21/05
Gorenja vas, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l.r.

GROSUPLJE
5334.

Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
pogojih za enotno oblikovno podobo objektov
za oglaševanje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje
na svoji 36. redni seji, dne 21. decembra 2005 sprejel

SKLEP
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih
za enotno oblikovno podobo objektov
za oglaševanje
1. člen
Razveljavi se Pravilnik o pogojih za enotno oblikovno
podobo objektov za oglaševanje (Uradni list RS, št. 43/05
in 98/05).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-1001/95
Grosuplje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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HAJDINA
5335.

Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto
2006

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 30. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik
Mestne občine Ptuj, št. 2/99, in Uradni list RS, št. 109/99,
12/01, 90/02, 16/03 in 49/05) je Občinski svet Občine Hajdina
na 21. redni seji dne 23. 12. 2005 sprejel

II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Hajdina za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA

42

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Hajdina za leto
2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljevanju: 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)

I.

70

71

72

73

74

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

v tisoč
tolarjih
leto 2006
570.750
368.170
320.661
190.000
89.891
22.770
0
65.509
50.780
1.800
575
0
12.354
126.000
0
0
126.000
0
0
0
76.580
76.580
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III.

B)
IV.

75

V.

44

VI.

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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
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
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 SPREJEMANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

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)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.IX.)

646.247
161.435
40.101
6.751
111.583
0
3.000
180.369
8.470
94.570
32.130
45.199
0
283.343
283.343
21.100
21.100
-75.497

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

75.497
75.497
75.497
0
0
0
0

75.497
75.497
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Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrti razvojnih programov sta prilogi 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:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/1), ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za izgradnjo
kanalizacije,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom ob polletnem izvrševanju proračuna
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvi sredstev med različnimi postavkami
v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do
višine 1% vrednosti proračuna,
– kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za ﬁnančno poslovanje.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
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 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% 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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
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Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
1.000 000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
8. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna
za leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2006 oblikuje
splošno proračunsko rezervacijo v višini 2.000.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom ZJF.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 75.497.000 tolarjev.
Občina v letu 2006 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica je občina Hajdina.
11. člen
Za leto 2006 se pravne osebe javnega sektorja na ravni
občine ne smejo zadolžiti in izdajati poroštev drugim ﬁzičnim
osebam.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Hajdina v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-01/06
Hajdina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.
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IVANČNA GORICA
5336.

Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za
leto 2006

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 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU
in 110/02-ZDT-B in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 24. seji dne 14. 12. 2005 sprejel

II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto
2006 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:
A.

70

71

72

73

74

43

III.
B.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.

42

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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

v tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006
1.834.447
1.259.702
978.897
821.544
69.553
87.800
0
280.805
44.215
5.200
300
4.145
226.945
93.092
80.000
92
13.000
170
170
0
481.483
481.483

75

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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pr. in ﬁz. osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. 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
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

2.573.971
538.934
89.570
14.410
419.484
70
15.400
699.063
0
440.783
115.860
142.420
0
1.101.048
1.101.048
234.926
210.383
24.543
– 739.524

Proračun
leta 2006
21.800
21.800
18.800
0
3.000
0
0
0
0
0

0
21.800
Proračun
leta 2006
71.000
71.000
71.000
850
850
850
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2005
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

– 647.574
70.150
739.524
647.573
647.573

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Ivančna
Gorica.
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vidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica
porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane
proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Glede odločanja o prerazporeditvah pravic porabe in o
odpiranju novih podkontov v ﬁnančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, lahko župan
pooblasti svet krajevne skupnosti ali predsednika krajevne
skupnosti, da o tem odloča na enak način, kot je določeno v
tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju 2006 in konec leta 2006 z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in
njegovi realizaciji.
6. člen
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 500.000,00 tolarjev, so veljavni le ob
pisnem soglasju župana.

4. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega
proračuna le za namene opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom
določena sredstva za posamezne namene.
Posredni uporabniki so dolžni predložiti občini ﬁnančni
načrt za prihodnje leto sestavljen v skladu z 10. členom
Zakona o javnih ﬁnancah in poročilo o porabi proračunskih
sredstev za preteklo leto.
Rok za predložitev ﬁnančnega načrta za prihodnje leto
je 31. oktober tekočega leta in 28. februar prihodnjega leta
za predložitev poročila o porabi proračunskih sredstev za
preteklo leto.

7. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
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 2007 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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

5. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok, upoštevaje
strukturo proračuna.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom ﬁnančnih terjatev in naložb in računom
ﬁnanciranja ni dovoljeno.
Na predlog predlagatelja ﬁnančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru
področja proračunske porabe pri posameznem neposrednem
proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za
izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Pravico porabe na
novo odprtem podkontu župan odobri na način, določen v
tretjem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz tretjega odstavka
tega člena in odprtje novega podkonta iz četrtega odstavka
tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je raz-

8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se uporablja za
ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5% prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna. Sredstva se izločajo v rezerve začasno vsak
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za
preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih ﬁnancah oziroma iz prvega odstavka 111. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica, odloča Občinski svet Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: Občinski svet).
V posameznih primerih, iz predhodno navedenih členov zakona oziroma statuta, do višine 2.000.000,00 tolarjev
odloča župan. O uporabi sredstev obvešča Občinski svet s
pisnimi poročili.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
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), ki se uporabijo
za namen, določene v tem zakonu ter drugi prihodki, ki jih
določi občina.
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9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo
presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se z rebalansom razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega
uporabnika.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih
dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
11. člen
Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje
že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo skladno z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00), navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti
ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
12. 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.

pan.

13. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

14. člen
Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad:
– razpolaganjem s premoženjem občine,
– namensko in smotrno porabo sredstev občinskega
proračuna,
– ﬁnančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev.
O ugotovljenih pomanjkljivostih pri vodenju ﬁnančnega
in materialnega knjigovodstva obvešča župana in občinski
svet, če tako določa zakon pa tudi pristojno ministrstvo in
računsko sodišče.
Če nadzorni odbor pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pravico
zahtevati, da se sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem
obvesti župana in občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 71.000.000,00 tolarjev, in sicer za investicijo
»Dograditev šole v Šentvidu«.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
Ivančna Gorica, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine
glavnic do največ 5% realiziranih prihodkov v letu 2006.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
17. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2006 zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju
soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Ivančna Gorica v letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002/2005
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2005
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

JESENICE
5337.

Pravilnik za vrednotenje programov
ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti in kulturnih
projektov, ki se ﬁnancirajo in soﬁnancirajo iz
proračuna Občine Jesenice

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 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 – ugotovitev neskladnosti z ustavo, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep
US, 16/99 – pop. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00
– sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odl. US)
in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št.
2/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne
23. 12. 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih društev, Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti in kulturnih projektov, ki se
ﬁnancirajo in soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za
programe ljubiteljskih kulturnih društev, Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti in kulturne projekte, ki so lokalnega
pomena in jih iz javnih sredstev ﬁnancira ali soﬁnancira Občina Jesenice.
2. člen
Praviloma se soﬁnancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le
v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, med območnih in državnih
srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev, občinska uprava, Območna izpostava Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev
o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih,
ki jih na predlog župana sprejme pristojni odbor pri občinskem svetu.
Pogoji in merila za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
in kulturnih projektov so obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo
spremeniti.
II. POSTOPEK
4. člen
Postopek dodeljevanja ﬁnančnih sredstev izvajalcem
poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih
projektov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter oceno
skladnosti s pogodbami izvajalcev.

Št.

119 / 28. 12. 2005 /

Stran

13673

5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in občinske uprave župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet soﬁnanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se soﬁnancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovani
aktivnosti na področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da Območni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Zvezi kulturnih društev Jesenice oziroma občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto.
9. člen
Prijave na razpis zbira in administrativno obdela strokovni delavec Oddelka za družbene dejavnosti Občine Jesenice. Nato v sodelovanju s predstavnikom Zveze kulturnih
društev Jesenice in Območne izpostave Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti na osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov ter predlog
razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za soﬁnanciranje v ta
namen zagotavlja proračun občine.

Stran

13674 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

Predlog obravnava komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih
društev in kulturne projekte Občine Jesenice, ki jo imenuje
župan. Mandat komisije je štiri leta, sestavljajo pa jo:
– predstavnik Odbora za šolstvo, kulturo in šport,
– dva predstavnika Zveze kulturnih društev,
– predstavnik sveta Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave.
Predlog komisije o soﬁnanciranju programov ljubiteljskih
kulturnih društev in kulturnih programov sprejme Odbor za
šolstvo, kulturo in šport Občine Jesenice.
10. člen
Strokovne službe občine obvestijo vse prijavljene na
razpis o izidu razpisa. Župan za vsako leto sklene z izvajalci
kulturnih programov in projektov pogodbe o soﬁnanciranju.
V pogodbi se opredelijo izbran program, višina in namen soﬁnanciranja, roki za zagotovitev ﬁnančnih sredstev in način
nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih
nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo,
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu
s pogodbo.
Izvajanje programov spremlja Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih
društev Jesenice.
Če izvajalci na izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo ﬁnančna sredstva,
že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
11. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o soﬁnanciranju
programa ljubiteljskega kulturnega društva ali kulturnega projekta brez javnega razpisa, če gre za posebno pomemben
program oziroma projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po
enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-8/2004
Jesenice, dne 23. decembra 2004
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

KOBARID
5338.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kobarid za leto 2004

Na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02,
80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid
za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
Skupina/
podskupina.
Konto/ podkonto.

A)
I.

70
700
703
704
71
710
711
712
72
720
722
73
74
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43

Naziv konta

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVEK NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE STAVB
PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
PREJETE DONACIJE (730+731)
TRANSFERNI PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+
403+404+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

Zaključni
račun
2004

776.009.218
353.001.385
296.675.270
235.492.307
22.876.230
38.306.733
56.326.115
50.893.612
2.386.862
17.982
106.415.999
34.884.486
71.531.513
55.000
316.536.834
828.027.902
209.905.698
64.580.184
8.695.103
127.553.879
8.479.732
596.800
285.345.909
1.840.210
92.446.743
32.550.897
158.508.059
209.801.444
209.801.444
122.875.084

Uradni list Republike Slovenije
430
III.

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

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POS. IN PRODAJE KAP.D.
(750+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV (440+441+442)
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.+IV.) – (II.+V.)

IV.

V.

C)
VII.
VIII.
IX.

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ODPLAČILO DOLGA (551)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC LETA

X.
XI.
XII.

Št.
122.875.084
-52.018.684

444.451

Stran

13675

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave.
Št. 465-9/96
Kobarid, dne 22. decembra 2005

444.451

Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

0
0
-51.574.233

63.850.000
0
1.194.229

51.325.000
610.000
3.725.220

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v
proračun za leto 2005.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnanciranja, odhodki po ekonomski klasiﬁkaciji in poseben del proračuna
– prihodki in odhodki ter razvojni programi (dvoletni program
investicij), načrt delovnim mest in nabava osnovnih sredstev
uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 412-1/05
Kobarid, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

5339.
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5340.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 35. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je župan Občine Kobarid
sprejel

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobarid
za leto 2006
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2006 se
ﬁnanciranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na
podlagi proračuna občine Kobarid za leto 2005.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju proračuna za leto 2005.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2005 že začete.
3. člen
Po poteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
4. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna lahko podaljša, na predlog župana, občinski svet.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 40302-2/05
Kobarid, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet
Občine Kobarid na 30. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel
naslednji

SKLEP
o prenehanju javnega dobra
I.
Stavbno zemljišče s parcelno številko 527/7 k.o. Kobarid se izvzame iz javnega dobra.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobarid
za leto 2006

KOBILJE
5341.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobilje
v letu 2006

Na podlagi 32. in 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

Stran

13676 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobilje
v letu 2006

Uradni list Republike Slovenije
Št. 40304-02/05-08
Komen, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Kobilje za leto
2006, vendar najdalj za prve tri mesece leta 2006, se potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Kobilje začasno
ﬁnancirajo na podlagi proračuna za leto 2005.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabljati
sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju za leto 2005.
V okviru začasnega ﬁnanciranja se dovoljuje ﬁnanciranje investicij v teku.
3. člen
Prihodki in odhodku proračuna v času začasnega ﬁnanciranja so sestavni del proračuna Občine Kobilje za leto
2006.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006
dalje.
Št. 929/P.N.
Kobilje, dne 20. decembra 2005
Župan
Občine Kobilje
Pavel Nemet l.r.

KOMEN
5342.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) je župan Občine Komen sprejel naslednji

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju
1.
Financiranje funkcij Občine Komen ter njenih nalog in
s predpisi določenih namenov se v obdobju od 1. 1. 2006
do 12. 3. 2006 začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2006, za iste programe kot v
letu 2005.
2.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2006. V obdobju začasnega
ﬁnanciranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na
stanje 31. decembra 2005.
3.
Po preteku začasnega ﬁnanciranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

KOPER
5343.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Koper

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1)
ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan dne 8. 11. 2004 sprejel
naslednji

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb in
dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih v Občini Koper
1.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (UO,
št. 19/88, 7/01, 24/01 in Ul 49/05)
2.
Javna razgrnitev traja od 20. 1. 2006 do 20. 2. 2006.
3.
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe
Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežih
posameznih krajevnih skupnostih.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe
MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.
ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure,
na sedežih krajevnih skupnostih pa v času, ki ga določi svet
KS.
4.
Javna obravnava predloga dokumenta bo 1. februarja
2006 ob 18. uri v mali gledališki dvorani, Verdijeva 3, Koper.
5.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen predlog 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 ali
posreduje na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko
navesti ključne besede sprememb in dopolnitev predloga
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper) do
konca javne razgrnitve.
6.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
listu RS.
Št. K3503-24/01
Koper, dne 19. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Visti gli articoli 31 e 34 della Legge sulla sistemazione
del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – rettiﬁca e 53/03 – ZK-1) e l'articolo 42 dello Statuto del Comune
citta' di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il
giorno 8. 11. 2005 il Sindaco ha emesso la seguente

DELIBERA
1
Si dispone l’esposizione al pubblico della proposta di
Modiﬁche ed integrazioni alla proposta di decreto sulle norme tecniche d’attuazione nel Comune di Capodistria (BU, n.
19/88, 7/01, 24/01 e GU n. 49/05).
2
Il succitato documento rimane esposto al pubblico dal
20. 1. 2006 al 20. 2. 2006.
3
La proposta del documento sarà esposta nell’aula del
municipio di Capodistria, a Capodistria, Via Verdi 10, e presso le sedi delle singole comunità locali.
Nell’aula del Municipio, la visione della proposta esposta sarà possibile il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle ore 8
alle ore 15, il mercoledì dalle ore 8 alle ore 17 ed il venerdì
dalle ore 8 alle ore 13. Presso le sedi delle Comunita' locali,
l'orario di esposizione verrà stabilito dai rispettivi consigli.
4
Il dibattito pubblico sulla proposta del documento esposto si terrà alle ore 18 del giorno 1. 2. 2006 presso il ridotto
del Teatro di Capodistria.
5
Durante l'esposizione ed il dibattito pubblico, i cittadini,
le organizzazioni e gli organi interessati possono presentare
osservazioni e suggerimenti in merito alla bozza esposta.
Le osservazioni ed i suggerimenti possono essere inoltrati
per iscritto, espressi nel corso del dibattito pubblico, riportati
nei libri presenti nei luoghi di esposizione oppure trasmessi
per posta elettronica all’indirizzo obcina@koper.si (indicando
le parole chiave: Modiﬁche ed integrazioni alla proposta di
decreto sulle norme tecniche d’attuazione nel Comune di Capodistria”) per tutta la durata dell’esposizione al pubblico.
6
La presente deliberazione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufﬁciale della Repubblica di Slovenia.
N. K3503-24/01
Capodistria, 19. dicembre 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

5344.

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
“Žusterna III”

Na podlagi prvega odstavka 31. in 34. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
53/2003 – ZK-1) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) župan sprejme
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
1.
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “Žusterna III” (Uradne objave,
št. 28/92, 29/01 in 29/02).
2.
Javna razgrnitev bo od 19. januarja 2006 do 19. februarja 2006.
3.
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe
Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežih
posameznih krajevnih skupnostih.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe
MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15.
ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure,
na sedežih krajevnih skupnostih pa v času, ki ga določi svet
KS.
4.
Javna obravnava predloga dokumenta bo potekala dne
15. 2. 2006 z začetkom ob 18. uri v mali gledališki dvorani,
Verdijeva 3, Koper.
5.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu gradivu dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge
se lahko do 19. februarja 2006 dajo pisno na mestih javne
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno
na javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov:
obcina@koper.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navede
ključne besede »sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
“Žusterna III“«.
6.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani MO Koper obcina@koper.si ter na krajevno
običajen način v časopisu Primorske novice.

listu.

7.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem
Št. K3503-3/2005
Koper, dne 19. decembra 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Visto l’articolo 31 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., e 53/03
– ZK-1), come pure l’articolo 42 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03) il
Sindaco ha approvato la seguente

DELIBERAZIONE
1.
Si espone al pubblico la bozza delle modiﬁche ed integrazioni al piano particolareggiato, riferito alla zona denominata “Giusterna III”.
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2.
L’esposizione al pubblico avrà luogo dal 19. 1. 2006 al
19. 2. 2006.
3.
La bozza del documento sarà esposta presso l’aula
del municipio di Capodistria, a Capodistria in Via Verdi 10,
e presso la sede della Comunità locale di Giusterna, Costa
lunga 5, Capodistria.
Chiunque può prendere visione della bozza esposta
nell’aula della sede del Comune città di Capodistria il lunedì,
il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 15, ed il mercoledì dalle
8 alle17. Presso la sede della CL, la visione sarà possibile
nell’orario stabilito dal consiglio della medesima.
4.
Il dibattito pubblico riguardante la proposta del documento di cui sopra si svolgerà il 15. 2. 2006 alle 18 presso
il ridotto del teatro di Capodistria, in Via Verdi 3, a Capodistria.
5.
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che
vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno
farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette
osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per iscritto od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei
punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro
oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le
parole chiave “modiﬁche ed integrazioni al piano particolareggiato, riferito alla zona denominata “Giusterna III”) e ciò
ﬁno alla conclusione della pubblica esposizione.
6.
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed
è pubblicata nella Gazzetta ufﬁciale.
N. K3503-3/2005
Capodistria, 19. dicembre 2005
Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRANJ
5345.

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi
v Mestni občini Kranj

Na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 3., 17. in 223. člena
Zakona o prekrških ((Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05,
34/05 in 44/05) ter 13. in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet
Mestne občine Kranj na 31. seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o turistični taksi
v Mestni občini Kranj
1. člen
11. člen Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 89/04) se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema
turiste na prenočevanje, če:

Uradni list Republike Slovenije
– do 25. v mesecu za pretekli mesec ne poda poročila
iz 8. člena tega odloka,
– ne poda poročila na predpisanem obrazcu,
– poda pomanjkljivo poročilo o plačani turistični taksi.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka:
– odgovorna oseba pravne osebe, ki sprejema turiste
na prenočevanje,
– sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42305-0002/2004-43/04
Kranj, dne 22. decembra 2005
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

5346.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o soﬁnanciranju javnih kulturnih
programov v Mestni občini Kranj

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 16/02 in 51/02) in 18. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je
Svet Mestne občine Kranj na svoji 31. seji, dne 21. 12. 2005
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o soﬁnanciranju javnih kulturnih programov
v Mestni občini Kranj
1. člen
V prvem odstavku 1. člena pravilnika se črta beseda
»merila«, beseda »soﬁnanciranje« se nadomesti z besedo
»vrednotenje«. Poleg tega se doda nov, drugi odstavek, ki
se glasi:
»Merila za vrednotenje javnih kulturnih programov (v
nadaljevanju: merila) s sklepom sprejme komisija.«
2. člen
Za šesto alineo 12. člena se doda nova, sedma alinea,
ki se glasi:
»– izda sklep o spremembah oziroma dopolnitvah meril«.
3. člen
Za 12. člen se doda nov, 13. člen, ki se glasi:
»Če komisija po končanem postopku javnega razpisa
na podlagi analize aktivnosti izvajalcev javnih kulturnih programov ugotovi, da je zaradi sprememb znotraj posamezne
dejavnosti potrebno merila spremeniti, izda najmanj 3 mesece pred objavo javnega razpisa sklep o spremembah oziroma dopolnitvah meril za vrednotenje programov.
Spremembe meril se objavijo na spletni strani Mestne
občine Kranj in so sestavni del razpisne dokumentacije.«

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V drugi alinei 20. člena se za besedilo »folklorna dejavnost« doda besedilo »z glasbenimi zasedbami«. Poleg tega
se v šesti alinei 20. člena združita v eno alineo literarna in
recitacijska dejavnost.
Črta se 27. člen.
Črta se IV. poglavje.

5. člen
6. člen

7. člen
Pred 35. člen se v poglavju prehodnih in končnih določb
doda nov člen, ki se glasi:
»Ne glede na 13. člen pravilnika se javni razpis v letu
2006 izvede na podlagi pravilnika in meril, ki jih sprejme Svet
Mestne občine Kranj. Pristojnost za spremembo meril po
opravljenem razpisu za leto 2006 prevzame komisija.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66-0202/2005-47/12
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

LITIJA
5347.

Odlok o lokacijskem načrtu za območje Grbin

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 – ZZK-1), Pravilnika
o vsebini, obliki, načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04)
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04)
je Občinski svet Občine Litija na 29. seji dne 29. 11. 2005
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za območje Grbin
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
območje urejanja LN Grbin, ki vsebuje:
– ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom
vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in
druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja
nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje
in zahteve za izvajanje občinskega lokacijskega načrta.
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2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim
lokacijskim načrtom)
Z občinskim lokacijskim načrtom se predvidi prostorska
ureditev območja urejanja LN Grbin za gradnjo stanovanjskih
objektov, za ureditev zunanjih zelenih in utrjenih površin ter
za gradnjo prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)
Odlok o lokacijskem načrtu za območje Grbin obsega:
I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje graﬁčne načrte:
– Izsek iz prostorskega plana občine Litija M 1:5000
– Izsek iz kartografskega dela PUP-a
M 1:5000
1. Prikaz ureditvenega območja
M 1:500
2. Zazidalna situacija
M 1:500
3. Namenska raba in parcelacija M 1:500
4. Umestitev v prostor z vplivi in povezavami
s sosednjimi območji
M 1:500
5. Lega objektov in funkcionalno tehnična
zasnova objektov
M 1:500
6. Zasnova zelenih površin
M 1:500
7. Zasnova prometne ureditve M 1:500
8. Zasnova komunalnih in energetskih ureditev
M 1:500
9. Zaščita in reševanje
M 1:500
10. Etapnost
M 1:500
11. Zakoličba
M 1:500
4. člen
(priloge občinskega lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost,
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta,
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta,
4. strokovne podlage,
5. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
6. spis postopka in sprejemanja akta,
7. seznam upoštevanih aktov in predpisov,
8. program opremljanja zemljišč,
9. idejne rešitve objektov.
5. člen
(izdelovalec občinskega lokacijskega načrta)
Predlog občinskega lokacijskega načrta je izdelala Arhitektura d.o.o., Mala Čolnarska 9a, Ljubljana, v mesecu
septembru 2005.
II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
(ureditveno območje)
Obseg
Ureditveno območje Grbin se nahaja južno od Partizanske poti ter vzhodno od zdravstvenega doma Litija in
vključuje naslednje parcele št. 1018/1, 1018/2, 389/1, 389/2,
389/3, 323/2 del, 323/3, 323/7, 323/14, 323/21, 323/22 del,
323/23, 323/24, 323/8 del., vse k.o. 1838 Litija.
Površina ureditvenega območja znaša približno
1,5 ha
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Obseg ureditvenega območja je razviden iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »Načrt ureditvenega območja«.
Meja
Meja lokacijskega načrta izhaja iz začetne točke na
jugovzhodnem vogalu območja LN, ki se v naravi kaže kot
jugovzhodni vogal parcele št. 323/14. Od tod teče meja proti
severu po vzhodnem robu parcele št. 323/14 in 323/21, poteka deloma po osi ceste parcele št. 323/28, prečka občinsko
cesto parcele št. 1018/1, se obrne proti zahodu in poteka po
severnem robu ceste parcel. št. 1018/1 do jugovzhodnega
vogala parcele št. 388, nato poteka po njenem južnem robu
do ceste parcele št. 365/9, kjer se obrne proti jugu in prečka občinsko cesto parcela št. 1018/1, od tod nadaljuje pot
proti jugu in poteka po zahodnem robu parc. št. 389/1 do
njenega jugozahodnega vogala, kjer se obrne proti vzhodu
in poteka po južnem robu parcel št. 389/1 in 389/2 ter se na
jugovzhodnem vogalu parcele št. 389/2 obrne proti severu
ter poteka do jugozahodnega vogala parcele št. 323/3, kjer
se obrne proti vzhodu ter poteka po južnem robu parcel št.
323/3, 323/7 in 323/2 ter se na tretjini slednje parcele obrne
proti severu in prečka parcele št. 323/2 in 323/14 tako, da se
na slednji parceli obrne proti vzhodu do severozahodnega
vogala parcele št. 323/8, sledi njenemu severnemu robu,
jo prečka in ponovno sledi njenemu severnemu robu do izhodiščne točke.
7. člen
(trajne in začasne rešitve)
Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni.
Ureditve so razvidne iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta.
8. člen
(vplivno območje)
Načrtovani stanovanjski objekti so na celotnem območju
lokacijskega načrta oddaljeni od sosednjih parcel najmanj
4 metre ter ne bodo imeli vpliva preko te meje na sosednja
območja. Dovoz na gradbišča bo izveden iz obstoječe ceste,
ter ne bo oviral ali vplival na življenje v naselju.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
9. člen
(opis rešitve načrtovanih objektov in površin)
Namembnost
Območje lokacijskega načrta je namenjeno stanovanjski in obrtno poslovni dejavnosti. Obrtno poslovna dejavnost,
ki nima negativnih vplivov na okolje, je locirana v okviru dela
stanovanjskih objektov. Območje bo prometno, komunalno in
energetsko popolnoma opremljeno.
Celotno območje mora biti urejeno brez arhitekturnih
ovir v skladu s pravilnikom o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Zazidalna zasnova
Rešitev predvideva enakomerno razporeditev tipologije
prostostoječih objektov in zamaknjenih dvojčkov. Tri glavne
napajalne ceste naselja so pravokotne na Partizansko pot.
Vzdolž njih se nizajo objekti orientirani v smeri vzhod-zahod.
Objekti so med seboj nekoliko zamaknjeni. Na vzhodnem
robu so ob četrti napajalni cesti objekti orientirani v smeri
S-J.
Urbanistično oblikovanje zazidalnega območja se nanaša na tri značilne morfološke enote in sicer enoti I (FcS1)
in II (FcS2), ki sta namenjena gradnji čistih stanovanjskih
objektov in enoto III (FcS3), kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov z dodano obrtno poslovno dejavnostjo.

Uradni list Republike Slovenije
V enoti I je predvidena gradnja 2 stanovanjskih dvojčkov tipa
A ter 4 samostojno stoječih enodružinskih hiš tipa B. V enoti
II je predvidena gradnja 7 dvojčkov tipa A. V enoti III je predvidena gradnja 4 objektov tipa C, ki imajo k stanovanjskemu
objektu dodan prizidek z obrtno poslovno dejavnostjo. Vsi
objekti so dostopni iz osnovnega cestnega omrežja. Stanovanjski objekti imajo zagotovljena minimalno 2 parkirni mesti,
poslovno stanovanjski pa minimalno 4 parkirna mesta.
Z zazidalno zasnovo se določa predvsem:
– regulacijske elemente,
– lego in velikost parcel,
– merila in pogoje komunalnega urejanja,
– lego in velikost objektov,
– merila in pogoje prometnega urejanja,
– merila in pogoje urejanja zelenih površin.
Določeni so naslednji regulacijski elementi:
– meja območja
– regulacijske linije (RL) potekajo po robu pločnikov
– gradbene linije (GL) potekajo odmaknjeno od regulacijskih linij in so zarisane v situaciji v merilu
1: 500. Odstopanja od gradbene linije niso dopustna
– v geološko in topografsko izjemnih situacijah je možna prilagoditev.
10. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Merila in pogoji za urejanje stanovanjskih objektov:
Lokacijski načrt določa 9 dvojnih gradbenih parcel za
gradnjo stanovanjskih dvojčkov tipa A s po dvema zemljiškima parcelama, 4 gradbene parcele za gradnjo prostostoječih
individualnih stanovanjskih hiš, 4 parcele za gradnjo objektov
C z mešanim programom: stanovanjsko, obrtno, poslovnih
objektov (frizerski salon, ﬁtnes, lepotilni salon, advokatska
pisarna, arh. biro in podobno). Določeni so informativni tipi
stanovanjskih dvojčkov in prostostoječih stanovanjskih hiš.
Za objekte tipa C so podane le informativne dimenzije in
podane večje tolerance horizontalnega gabarita. Prizidke k
objektom tipa C je mogoče podaljšati do konca stanovanjskega objekta.
Skupna merila in pogoji za urejanje in oblikovanje stanovanjskih objektov:
Velja za tip A,B,C – dvojček in prostostoječe individualne stanovanjske hiše:
1. Morebitni podkleteni del objekta je betonski, ostali del
objekta v AB skeletu z opečnatimi polnili.
2. Objekti imajo blago vzolžno enokapno streho z minimalnim naklonom. Fasada bo v zaglajenem ometu v pastelnih barvah v kombinaciji z lesenimi oblogami ali fasadnimi
ploščami iz vlaknocementnih ali podobnih umetnih mas (obstojne plošče z vtisom lesene obloge). Okenski okvirji leseni
ali plastiﬁcirana kovina v barvi lesa.
3. Zasnova objektov dopušča notranje spremembe
tlorisov in dodelavo ter izbiro materialov.
11. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Tip A – stanovanjski enonadstropni »atrijski« dvojček,
objekti imajo slepe stene obrnjene proti sosedom, tako da
tvorijo notranje atrije. Posamezne bivalne enote so ločene s
požarnim zidom.
1. Objekt ima tlorisno dimenzijo 2x 10 m x 8 m.
2. Etažnost objekta je K (možno) + P + M. Pred vsako
stanovanjsko enoto sta 2 parkirni mesti.
3. Višina venca (kapi) je 6,30 m nad koto urejenega
terena v pritličju objekta. Dopustna so odstopanja +/- o,50 m.
Streha je vzdolžna enokapnica z blagim naklonom.
4. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad koto utrjenega
terena.
5. Vsi objekti morajo biti tipološko, materialno in barvno
poenoteni.
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Tip B- prostostoječa individualna stanovanjska hiša
1. Objekt ima tlorisno dimenzijo 10m x 8m. Dopustna so
odstopanja za +/- 0,50 m v horizontalnih gabaritih.
2. Etažnost objekta je K+ P + M. Objekt je dostopen iz
pritličja, kjer sta tudi 2 parkirna mesta
3. Višina venca je 6, 30 m nad koto utrjenega terena.
Dopustna so odstopanja +/- o,5 m. Streha je vzdolžna enokapnica z blagim naklonom.
4. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad koto utrjenega
terena.
5. Vsi objekti morajo biti tipološko, materialno in barvno
poenoteni.
Tip C- prostostoječa individualna stanovanjska hiša s
prizidkom za poslovno obrtno dejavnost
1. Objekt ima tlorisno dimenzijo 10m x 8m s prizidkom
dimenzije 6m x 4,5m. Dopustna so odstopanja za +/- 10% v
horizontalnih gabaritih razen preko gradbene črte. Možnost
podaljšanja prizidka do konca hiše.
2. Etažnost objekta je K+ P + M. Objekt je dostopen
iz pritličja, kjer so tudi 4 parkirna mesta za stanovalce in
stranke.
3. Višina venca je 6,30 m nad koto utrjenega terena.
Dopustna so odstopanja +/- 0,5 m. Streha je vzdolžna enokapnica z blagim naklonom.
4. Višinska kota pritličja je 0,15 m nad koto utrjenega
terena.
5. Vsi objekti morajo biti tipološko, materialno in barvno
poenoteni.
12. člen
(pogoji za oblikovanje znanjih in zelenih površin)
V lokacijskem načrtu je razvidna dispozicija zelenih
površin v obliki zasebnih vrtov pred objekti in med objekti.
Meje med posameznimi parcelami bodo izvedene z žičnatimi
ograjami zasajenimi z živimi mejami.
Na ureditvenem območju LN sta predvideni dve skupni
travnati otroški igrišči opremljenimi z igrali.
Ograje so na parcelnih mejah. So žičnate izvedbe,
višine do 1,50 m z obojestransko gosto zazelenitvijo (žive
meje). Ob dovoznih cestah je zaradi prometne dostopnosti
dovoljena višina zelenih ograj do največ višine 1,20 m.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
13. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
Območje lokacijskega načrta se prometno navezuje na
sistem obstoječih cest v naselju. Tri glavne napajalne ceste
naselja so pravokotne na Partizansko pot, četrta cesta na
vzhodnem robu pa je vzporedna. Objekti ob zahodnem robu
se navezujejo na obstoječo napajalno cesto, ki se jo rekonstruira. Srednje dve napajalni cesti je na južnem robu možno
podaljšati in navezati na parcele izven območja urejanja.
Normalni prečni proﬁl napajalne ceste je:
– vozni pas 2 x 2,75 m = 5,50 m
– enostranski hodnik za pešce = 1,50 m
Dovozne ceste na parkirne prostore in v garaže so
široke 5,00m. Vse prometne in parkirne površine morajo biti
utrjene z ustreznim tlakom ali asfaltirane.
Obcestni parkirni prostori so široki 2,05 m in dolgi
6,00 m.
Vse ceste znotraj ureditvenega območja lokacijskega
načrta – notranje napajalne poti bodo v zasebni lasti investitorjev in se bodo komunalno urejale in vzdrževale v
dogovoru z občinskim komunalnim podjetjem na stroške
lastnikov zemljišč.
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Površine za mirujoči promet so urejene
Tip A- stanovanjska hiša- dvojček:
– na vsaki zemljiški parceli sta dve parkirni mesti v sklopu funkcionalnega zemljišča enodružinske stanovanjske hiše.
Najmanj eno parkirno mesto je prekrito z nadstreškom.
Tip B- prostostoječa individualna stanovanjska hiša:
– na vsaki gradbeni parceli sta dve (+1) parkirni mesti v
sklopu funkcionalnega zemljišča enodružinske stanovanjske
hiše. Dve parkirni mesti sta prekriti z nadstreškom.
Tip C- prostostoječa individualna stanovanjska hiša z
dodanim prizidkom za poslovno obrtno dejavnost:
– na vsaki gradbeni parceli sta dve parkirni mesti za
stanovalce in dve parkirni mesti za stranke v sklopu funkcionalnega zemljišča enodružinske stanovanjske hiše. Dve
parkirni mesti sta prekriti z nadstreškom.
Ob Partizanski poti je v vzdolžni smeri 6 parkirnih mest,
namenjenih obiskovalcem. Na vzhodnem robu je dodatnih 8
parkirnih mest, namenjenih stanovalcem in obiskovalcem,
dostopnih iz napajalne ceste naselja.
Peš površine so predvidene ob Partizanski poti kot
1,50 m širok dvostranski pločnik. V notranjosti naselja so peš
površine predvidene kot enostranski pločniki širine 1,50 m.
Peš površine, vhodi v objekte in prečkanje cest v območju
LN morajo biti brez arhitekturnih ovir.
V. ZASNOVA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Splošni pogoji
Vsi objekti v območju urejanja morajo biti priključeni na
javna komunalna in energetska omrežja za oskrbo z vodo,
odvajanje odpadnih in meteornih vod, za oskrbo z električno
energijo in plinom, javno razsvetljavo ter telekomunikacijsko
omrežje. Obravnavano območje ima urejeno javno infrastrukturo v upravljanju izvajalcev javnih gospodarskih služb.
Za zaščito obstoječe in novo predvidene infrastrukture
se izdela projektna dokumentacija. Rezervirati je treba trase
za vse zemeljske komunalne in energetske vode, pri čemer
je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in
vertikalne odmike, zahteve upravljavcev ter vsa zakonska
določila predpisov o sanitarnem, higienskem in požarnem
varstvu.
Vsa načrtovana infrastruktura mora izpolnjevati pogoje
glede predpisanih horizontalnih in vertikalnih odmikov, ter
načina križanja. Predvsem je potrebno upoštevati naslednja
določila:
– horizontalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije
– najmanj 1 m
– horizontalni odmik vodovoda od VN elektro voda
–1m
– vertikalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije:
če je vodovod nad kanalom 0,4 metra
– vertikalni odmik vodovoda od sanitarne kanalizacije:
če je vodovod pod kanalom 0,5 metra s posebno zaščito
(tesnjena zaščitna cev) v dolžini 3 metre na vsako stran.
Horizontalni odmiki morajo biti prikazani v zbirni situaciji
komunalnih vodov, vertikalni pa v zbirnem podolžnem proﬁlu
vse infrastrukture. Zaradi potrebe po ugotavljanju ničelnega
stanja naravnih dobrin, predvsem tal, zraka in podtalnice, je
potrebno izdelati poročilo o vplivih na okolje ali drugo tovrstno
študijo, kjer se izvede ugotavljanje kvantiﬁciranega stanja teh
resursov, opredeli način in pogostost monitoringa ter opredeli
mejne vrednosti še dopustnih parametrov deviacij.
Potek obstoječih in novo načrtovanih komunalnih in
energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz
kartografskega gradiva.
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15. člen
(vodooskrba)

Vodooskrba:
Na južni strani Partizanske poti poteka PE cevovod
preseka 125 in 150 mm, na zahodni strani delno tudi preko
območja načrtovane gradnje. Za določitev zmogljivosti sistema se upoštevajo naslednji podatki: np = 250 l/osebo/dan,
Q sr = 29x4x250 = 29000 l/dan = 0,4 l/s, za potrebe požara
je potrebno zagotoviti 2x5 l/s za dobo dveh ur, oziroma vodohran prostornine najmanj ﬂuktuacija + 75 m3.
Za oskrbo s pitno vodo in priključitev predvidenih objektov na vodovodno omrežje bo treba:
– obstoječi vodovodni cevovod delno prestaviti,
– zgraditi vodovodni cevovod min. Ø 100 v predvidenih
prometnicah – v zankasti zasnovi,
– izvesti mrežo hidrantov na medsebojni oddaljenosti
80 m. Hidranti naj bodo nadzemni, ločeni od prometnih površin tako, da so dostopni ob vsakem času.
Vodovodni priključki se izvedejo za vsak objekt posebej.
Na mestu priključitve se izvede ventil, vodomerno mesto se
locira na zemljišču investitorja, tikoma za cestnim robnikom,
z zunanjim vodomernim jaškom.
Oskrbo s pitno vodo zagotavlja občina Litija preko javnega podjetja, ki je upravljavec vodo oskrbnih sistemov.
Z investicijami na področju raziskav in pridobivanje novih,
zdravstveno ustreznih virov pitne vode, ter izgradnjo novih
cevovodov in vodohranov, je zagotovljena stalna in kakovostna oskrba s pitno vodo. Pristojna organizacija mora testirati
minimalni pritisk v vodooskrbnem omrežju, ki mora biti vsaj
2.5 bara.
Vsa projektna dokumentacija, ki bo opredeljevala dejavnost vodooskrbe, mora vsebovati in upoštevati določila
veljavne zakonodaje za to področje.
16. člen
(odvajanje odpadnih voda)
Odvajanje odpadnih voda:
Načrtovano je kanalizacijsko omrežje, razbremenilniki in
centralna čistilna naprava. Do izgradnje naprave za čiščenje
je potrebno na vseh območjih, kjer se izvaja novogradnja,
graditi javno kanalizacijo po načrtih, ter tudi greznice kot začasne objekte za dispozicijo odpadnih sanitarnih vod.
Vsa projektna dokumentacija, ki bo opredeljevala dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih vod,
mora vsebovati in upoštevati določila veljavne zakonodaje
za to področje.
Območje je opremljeno z javno kanalizacijo betonske
izvedbe preseka 40 cm, ki poteka po Partizanski poti in se
na severni strani priključi na kanalizacijo na Grbinski cesti
na Ježi.
Za določitev zmogljivosti kanalov se določijo naslednji
podatki:
Q suš = 0,4 l/s, 2Qsuš = 0,8 l/s. Za padavinsko vodo
se predvidi različne odtočne koeﬁciente, za strehe 0,9, za
asfaltne površine 0,95, za zelene površine 0,15, intenziteta
padavin q = 240 l/s/ha, n = 1. Polnitve cevi: 70%. Do izgradnje ČN bo za obravnavano zazidalno območje treba:
– zgraditi ločen sistem odvodnje za padavinske vode in
komunalne vode iz objektov,
– padavinske vode iz streh, zelenic in neprometnih površin, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi speljati v ponikalnico ali drug naravni odvodnik,
– padavinske vode iz parkirnih površin prečistiti preko
peskolovov in lovilcev olj in tako prečiščene voditi v kanalizacijo ali ponikalnico,
– sanitarne odpadne vode priključiti na fekalni kanal
in ČN, do izgradnje le te pa v interne nepretočne greznice
oziroma interno skupinsko ČN,
– izvesti hidravlični preračun obstoječih in novo predvidenih kanalov, po potrebi zgraditi del nove kanalizacije za
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odvod sanitarne odpadne vode in jo zaključiti v predvideni
čistilni napravi.
Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.
Po njeni izgradnji je treba pridobiti atest o vodotesnosti in
omrežje predati upravljavcu.
17. člen
(oskrba s plinom in ogrevanje)
Merila in pogoji za oskrbo s plinom in ogrevanje
Do izgradnje plinovodnega omrežja naj se izvede ogrevanje novih objektov iz skupne postaje utekočinjenega naftnega plina ali pa individualno reševanje z oskrbo s plinom iz
lastnih vkopanih cistern prostornine 2-3 m3. V primeru skupinskega ogrevanja se predvidi enotna postaja z vkopanimi
cisternami, merilno regulacijsko postajo ter plinskim oskrbovalnim in priključnim omrežjem do posameznih objektov.
Regulacija I stopnje se izvede v glavni postaji, II stopnje pa
na hišni omarici. Plin se uporablja za kuhanje, ogrevanje in
pripravo sanitarne tople vode.
Vsa projektna dokumentacija, ki bo opredeljevala dejavnost oskrbe s toplotno energijo, mora vsebovati in upoštevati
določila veljavne zakonodaje za to področje.
18. člen
(oskrba z električno energijo)
Merila in pogoji za oskrbo z električno energijo
Obstoječi električni 20 kV kablovod poteka severno od
obravnavanega območja in povezuje TP Litija Zdravstveni
dom in TP Litijska dobrava. Ocenjena priključna moč za obravnavano območje: cca 30x13 kW – 400 kVA.
Za priključitev predvidenih objektov na tam območju
je potrebno zgraditi nov NN vod iz TP Litijska dobrava. Ob
dovoznih poteh je potrebno namestiti skupne prostostoječe
kabelske omarice, ki bodo vsebovale merilne naprave za
več odjemnih mest skupaj. Vse električne energetske kable
se izvede z zemeljskim kablom v cevni kanalizaciji, z betonskimi jaški preseka 140 cm na mestih loma pod cestnimi
površinami. Za izvedbo električnega energetskega omrežja
je potrebno izdelati projektno tehnično dokumentacijo, ki
jo je potrebno veriﬁcirati pri JP Elektro Ljubljana. Tehnično
obdelavo izvede pooblaščeni projektant elektroenergetskih
vodov in naprav.
V primeru po dodatnemu 20 kV omrežju je potrebno
povečati cevno kanalizacijo za 4 dodatne cevi, sicer se za
nizko napetostni vod izvaja 2 cevna kanalizacija. Morebitno
rezervo določi dobavitelj.
Na območju, po katerem potekajo elektroenergetski
vodi, ni mogoče graditi novih objektov, dokler niso le ti kablirani oziroma prestavljeni izven območja gradnje novih
objektov.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelsko
razdelilnega sistema)
Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelsko
razdelilnega sistema
Na območju načrtovane gradnje je izvedeno zemeljsko
komunikacijsko omrežje, s kabelsko kanalizacijo. Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko omrežje je treba dograditi kanalizacijsko in kabelsko omrežje ter izvesti kabelske
priključke do posameznih objektov, kjer se namesti TK omarica. Načrtovani objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje
na osnovi prostih kapacitet obstoječe centrale, za kar je treba
naročiti projekt priključitve pri pristojni gospodarski službi. Sočasno z izgradnjo TK omrežja je treba zgraditi KRS kabelsko
kanalizacijo ter odcepe do predvidenih objektov. Navezava
objektov se izvede z novim omrežjem in priključki na podlagi
pogojev, ki jih poda pristojni upravljavec KRS omrežja. Zemeljsko omrežje naj poteka skupaj s TK omrežjem.

Uradni list Republike Slovenije
20. člen
(javna razsvetljava)
Merila in pogoji za ureditev javne razsvetljave
Območje je opremljeno z omrežjem javne razsvetljave
po Partizanski poti. Izvede se novo prižigališče ter izvede
nova napeljava do posameznih svetilk. Kable se vgradi v
kabelsko kanalizacijo, ob svetilki se izvede inštalacijski jašek.
Svetilke se po tipu prilagodijo že obstoječim. Predvideno: 4
nove svetilke.
21. člen
(komunalni odpadki)
Merila in pogoji za zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov
Ravnanje s komunalnimi odpadki je v Občini Litija urejeno preko javnega podjetja, ki na celotnem območju občine
izvaja to obvezno javno gospodarsko službo. Ravnanje s
komunalnimi odpadki je urejeno preko odvoza iz mesta nastanka ter zbiranja ločeno odloženih odpadkov na ekoloških
otokih. Tam se ločeno zbirajo papir, steklo, plastika in pločevinke, ter odpremljajo v nadaljnjo snovno predelavo kot
ločena frakcija. Ostale komunalne odpadke pa se disponira
na regijsko deponijo Unično v Hrastniku.
Vsa projektna dokumentacija, ki bo opredeljevala dejavnost ravnanja z odpadki, mora vsebovati in upoštevati
določila veljavne zakonodaje za to področje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
22. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene
ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Varstvo vode in podtalnice
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta leži
izven vodovarstvenega območja.
Vozne in parkirne površine se ustrezno vodotesno utrdijo in opremijo z lovilci olj. Na robovih se postavijo betonski
ali kamniti robniki.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno ali
prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad
strehe ali terase objektov.
Varstvo pred hrupom
Obravnavano stanovanjsko naselje sodi v III. stopnjo
varstva pred hrupom tabele 1 uredbe A (Uradni list RS,
št. 45/95). Na obravnavanem območju niso potrebni protihrupni ukrepi.
Osončenje
Pri projektiranju objektov je treba upoštevati predpise,
ki urejajo to področje.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Odjemno mesto za gospodinjske odpadke je predvideno na ekoloških otokih. V času odvoza odpadkov morajo biti
dostopna za komunalna vozila.
Razmestitev zbirnih in odjemnih mest za odpadke je
razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta.
23. člen
(ohranjanje narave ter trajnostna raba naravnih dobrin)
Na ureditvenem območju ni naravnih prvin, ki bi bile
zaščitene z varovalnim režimom.
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24. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na ureditvenem območju ni kulturne dediščine.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
25. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo. Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti: pogoje za
varen umik ljudi in premoženja, odmike med objekti oziroma
ustrezno požarno ločitev objektov s požarnimi zidovi, prometne in delovne površine za intervencijska vozila, vire za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti.
Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST
DIN 14090.
Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način,
ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine se
morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m, na mestih za delovanje
intervencijskih vozil pa najmanj 3 m2 utrjene površine in 2 m2
površine brez zaprek, z odmikom od objektov od 3 do 9 m.
Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 m, oziroma zunanji
radiji dostopnih cest 21 m. Intervencijska pot (zanka) se izvede preko utrjene travnate površine otroškega igrišča.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je razvidno
iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta.
Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena s hidrantnim omrežjem.
Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega
načrta
VIII. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega
odloka. Površine parcel smejo odstopati do 5%.
Parcelacija je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta
IX. ETAPNOST IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
(etapnost gradnje)
Lokacijski načrt bo mogoče izvajati v treh fazah, fazi A,
fazi B in fazi C, skladno s fazo gradnje prometne ter komunalne in energetske infrastrukture. Lahko se izvaja vse faze
sočasno, dve fazi sočasno ali vsaka faza posebej vendar
tako, da je vsaka faza zaključena in dokončno urejena celota, z vso pripadajočo prometno, komunalno in energetsko
infrastrukturo ter ureditvami za zavarovanje okolja in požarno
varstvo. Posamezna etapa mora biti izvedena kot celota, z
vsemi elementi zunaje ureditve. Etapno izvajanje ne sme
škodljivo vplivati na sosednja zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
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1. V fazi A je predvidena gradnja 2 stanovanjskih dvojčkov tipa A ter 4 samostojno stoječih enodružinskih hiš tipa
B. Sočasno z izgradnjo objektov je potrebno zgraditi obe
notranji pripadajoči napajalni cesti ter izvesti dostop do Partizanske poti.
2. V fazi B je predvidena gradnja 7 dvojčkov tipa A.
Sočasno je potrebno zgraditi vse tri pripadajoče notranje napajalne ceste z uvozi iz Partizanske poti
3. V fazi C je predvidena gradnja 4 objektov tipa C, ki
imajo k stanovanjskemu objektu dodan prizidek z obrtno poslovno dejavnostjo. Sočasno z izgradnjo objektov je potrebno
izvesti pripadajočo notranjo napajalno cesto z uvozom iz
Partizanske poti.
Zemljišča, ki se trenutno fazno ne pozidajo obdržijo dosedanjo namembnost in način gospodarjenja. Dopustne so
začasne ureditve za druge dejavnosti pod pogojem, da ne
bodo ovirale kasnejšega urejanja območja.
Etapnost možnega izvajanja lokacijskega načrta je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta
28. člen
(obveznosti investitorjev pri izvajanju LN)
Obveznosti investitorjev so predvsem:
– zagotoviti izvajanje prometne in komunalno ter energetske infrastrukture usklajeno z gradnjo objektov,
– zagotoviti ustrezno komunalno in energetsko oskrbo,
– urediti pripadajoče javne in nejavne zelene površine

Uradni list Republike Slovenije
»Odprte športno rekreativne površine se ovrednotijo s
25% točk zazidanega stavbnega zemljišča, zaprte rekreativne površine pa s 50% točk zazidanega stavbnega zemljišča.«
2. člen
V primeru, da zavezanec za odmero nezazidanega
stavbnega zemljišča poda pri pristojnem občinskem organu
od uveljavitve tega odloka do 31. 1. 2006, vlogo za spremembo namenske rabe zemljišča v planskem aktu občine
(sprememba iz zazidljive parcele v nezazidljivo parcelo), se
zavezancu od dneva vložitve vloge do sprejetja odločitve
namembnosti rabe za predmetno parcelo zadrži odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občine.
V primeru zavrnitve in umika vloge navedene v prejšnjem odstavku ali v primeru pridobitve gradbenega dovoljenja
za predmetno parcelo, se šteje kot da vloga ni bila podana,
zavezanec pa je dolžan plačati odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča tudi za obdobje od
dneva vložitve vloge za spremembo namenske rabe zemljišča do dneva zavrnitve ali umika te vloge.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 462-171/2003
Litija, dne 20. decembra 2005

29. člen
Lokacijski načrt Grbin je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora Občine Litija.

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

30. člen
Nadzor nad izvajnajem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2005
Litija, dne 29. novembra 2005
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

5348.

Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92
– odločba US), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski
svet Občine Litija na 30. redni seji dne 20. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Litija
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija (Uradni list RS, št. 132/03, 119/04) se za
drugim odstavkom 8. člena doda nov odstavek, ki se glasi:

METLIKA
5349.

Odlok o spremembi Odloka o začasni
razglasitvi Hiše Bare Juričine za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 11., 12. in 18. člena Statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in
93/05) je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o začasni razglasitvi Hiše
Bare Juričine za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Naslov Odloka o začasni razglasitvi Hiše Bare Juričine
za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št.
94/05) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Odlok o stalni razglasitvi Hiše Bare Juričine za kulturni
spomenik lokalnega pomena«.

si:

2. člen
1. člen odloka se spremeni tako, da se po novem gla-

»Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
naslednja enota kulturne dediščine:
– Metlika – Hiša Bare Juričine (EŠD 457).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-2/2005
Metlika, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

5350.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marka v Bušinji
vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 11., 12. in 18. člena statuta
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in
93/05) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski svet občine Metlika na 21. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Marka v Bušinji vasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota kulturne dediščine:
– Bušinja vas – Cerkev sv. Marka (EŠD 2365).
Lastnik kulturnega spomenika je Župnijski urad Suhor.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen za Občino
Metlika, zato se jo razglaša za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika
in zgodovinskega spomenika.
2. člen
Kulturni spomenik stoji na parcelni št. *3, k.o. Bušinja
vas, ki predstavlja varovano območje kulturnega spomenika.
Meja območja spomenika je povzeta po digitalnem katastrskem načrtu. Izris meje območja, ki je v merilu 1:1000, je
sestavni del strokovnih osnov za razglasitev, ki jih je pripravil
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo
mesto (v nadaljevanju: zavod).
Strokovne osnove so na vpogled pri zavodu in pri Občini Metlika.
3. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Po umetnostnozgodovinski plati predstavlja stavba podeželsko podružnično cerkev, ki je današnjo podobo dobila
v sredini 18. stoletja po vzoru ambicioznejših baročnih stavb,
pomeni pa pomemben element za prostorska razmerja in
akcent v vaški stavbni zasnovi. Poseben likovni element v
cerkvi predstavlja oltar, nastal kot zaključek obsežne barokizacije cerkve, medtem ko bi morebitne poslikave lahko
odkrile le posebne raziskave.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti, posegi pa morajo biti v skladu s konservatorskim programom, ki
ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
območna enota Novo mesto
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– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin
cerkve, ki so ovrednotene kot del spomenika
– prepoved vseh posegov v plasti spomenika, razen
pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov
in drugih značilnih stilnih elementov stavbe
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja je možno le v skladu s konservatorskim programom
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se
dejavnosti.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih
– znanstveno-raziskovalnemu delu
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovega dela in za vsak poseg v spomenik in njegove dele
je potrebno pridobiti soglasje zavoda.
6. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave,
v 30 dneh od uveljavitve odloka, predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega
odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvo spomenika na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine.
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, ﬁzično
varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge ukrepe in prepovedi za čim
bolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni pogoji lahko
omejujejo lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za varstvo spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41410-52/2005
Metlika, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

5351.

Sklep o višini točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika
v letu 2006

Na podlagi 22. in 49 člena Zakona o ﬁnanciranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 54/97 – odločba US, 56/98, 59/99,
– odločba US 89/99 in odločba US 61/99, 79/99 89/99),
14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
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ljišča v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 60/04) ter 18. člena
Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in
62/02), je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne
22. decembra 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
5353.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za objekte na območju
Občine Mislinja

SKLEP
o višini točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2006

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, 4/99) in 20. člena ter 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
150/00 in 60/02) je Občinski svet Občine Mislinja na 25. seji
sveta, dne 8. 12. 2005 sprejel naslednji

1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Metlika za leto 2006.

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za objekte na območju Občine Mislinja

2. člen
Vrednost točke znaša 1,5 SIT.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 42306-2/2005
Metlika, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

MISLINJA
5352.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Mislinja za leto 2006

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002), 1.alinee 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 20. člena in 55. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 150/00 in 60/02), ter 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 77/96,
37/98 ter 17/01) je Občinski svet Občine Mislinja na 25. seji,
dne 8. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Mislinja za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Mislinja za leto 2006 znaša
0,095 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 42008-0001/2002
Mislinja, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2006 na
območju Občine Mislinja se določijo v znesku 24.158,00
SIT/m2 stavbišča.
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča
za posamezno komunalno opremo znašajo:
individualna raba:
SIT/ m2

delež

– Kanalizacijsko omrežje

3.865,00

(16%)

– vodovodno omrežje

2.416,00

(10%)

– električno omrežje

2.416,00

(10%)

– telefonsko omrežje

966,00

(4%)

9.663,00

(40%)

SIT/ m2

delež

– makadamska cesta

7.248,00

(30%)

– asfaltna prevleka

2.416,00

(10%)

– meteorna kanalizacija

2.899,00

(12%)

– javna razsvetljava

1.932,00

(8%)

14.495,00

(60%)

SKUPAJ:
kolektivna raba:

SKUPAJ:

III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako,
da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 1,00 za počitniške hiše,
– KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte,
– KN = 0,40 za stanovanjske objekte,
– KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in
– KN = 0,20 za garaže in športne objekte.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče
objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji.
Pogoje določi občinski svet s sklepom.

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na
čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih
stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero
je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oziroma stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki
se urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo
na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
Za izračun najnižjega prispevka, ki ga mora zavezanec
plačati za priključitev individualne stanovanjske hiše na
javno kanalizacijo, se upošteva 100 m2 stavbišča. Za priključitev večstanovanjskega objekta na javno kanalizacijo
pa se upošteva 60% površine stanovanja, ki se pomnoži z
zneskom povprečnih stroškov komunalnega opremljanja s
kanalizacijo na 1m2 stavbišča.
VI.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 35101-0001/2005
Mislinja, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

5354.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme poslovnih nepokritih
površin na območju Občine Mislinja

Na podlagi navodil za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, 4/99), 20. člena in 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo,
150/00 in 60/02), je Občinski svet Mislinja na 25. seji sveta,
dne 8. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme poslovnih nepokritih površin
na območju Občine Mislinja
I.
Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2006 na območju Občine Mislinja se določijo v znesku 3.447,00 SIT/m2
za urejene površine, ki se funkcionalno uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, odprta skladišča, gostinski
vrtovi in druge urejene nepokrite površine) ter površine za
športno in rekreativno dejavnost (igrišča)
II.
Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite poslovne površine za posamezno komunalno opremo
znašajo:
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individualna raba:
SIT/ m2

delež

– kanalizacijsko omrežje

517,00

(15%)

– vodovodno omrežje

517,00

(15%)

– električno omrežje

345,00

(10%)

1.379,00

(40%)

SIT/ m2

delež

1.034,00

(30%)

– asfaltna prevleka

345,00

(10%)

– meteorna kanalizacija

413,00

(12%)

276

(8%)

2.068,00

(60%)

SKUPAJ:
kolektivna raba:

– makadamska cesta

– javna razsvetljava
SKUPAJ:

III.
Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na razvrstitev v
posamezna območja v občini in namembnost objekta tako,
da se upošteva ustrezen korekcijski faktor.
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta:
– KL = 0,75 za I. območje
– KL = 0,50 za II. območje
– KL = 0,25 za III. območje
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta:
– KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost,
– KN = 0,20 za športno in rekreativno dejavnost.
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je mogoče
objekt priključiti oziroma jo uporabljati pod normalnimi pogoji.
Pogoje določi občinski svet s sklepom.
IV.
Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
predvidene gradnje v višini plačil, ki se valorizirajo glede na
čas vlaganja, največ do višine, po tem sklepu ovrednotenih
stroškov komunalne ureditve za tisto infrastrukturo, v katero
je zavezanec vlagal.
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo.
V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 35101-0001/2005
Mislinja, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.
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Sklep o določitvi povprečne gradbene cene
stanovanj, povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto
2006

Uradni list Republike Slovenije
II.
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 423 04-0002/2000
Mislinja, dne 15. decembra 2005

Na podlagi 20. člena in 55. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 150/00
in 60/02), in 5. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
(Uradni list RS,35/97 in 37/98) je Občinski svet Občine Mislinja na 25. redni seji, dne 8. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Mislinja za leto 2006
1. člen
A) Povprečna gradbena cena 1m2 stanovanjske površine zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja
na dan 31. 12. 2005 znaša 139.971,00 SIT
B) Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč, za III. kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote
poselitve, na dan 31. 12. 2005 znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR) 5.874,00 SIT/m2
koristne površine objekta
– za kolektivno komunalno rabo (KKR) 8.391,00 SIT/m2
koristne površine objekta.
2. člen
Vrednost stavbnega zemljišča se oblikuje na osnovi
3. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč,
vrednosti in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni
list RS, št. 35/97 in 37/98)
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 35101-0001/2005
Mislnija, dne 15. decembra 2005
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

5356.

Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne
takse za leto 2006

Na podlagi 4. in 17. člena Odloka o komunalnih taksah v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 66/96 in 47/97) in 20. člena
Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno
besedilo, 150/00, 60/02 in 114/04), je Občinski svet Občine
Mislinja na 25. seji, dne 8. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za izračun komunalne takse za taksne
predmete v Občini Mislinja za leto 2006 znaša 17,42 SIT.

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

MOZIRJE
5357.

Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2006

Na podlagi določb Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 66/97 in 56/98), 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 52/02), 29. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih
občin št. 4/99, 01/00, 01/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03
in 29/04) je Občinski svet Občine Mozirje, na 22. redni seji
dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Mozirje za leto 2006
1. člen
S proračunom Občine Mozirje (v nadaljevanju besedila
– proračun) za leto 2006 se zagotovijo sredstva za ﬁnanciranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in predpisi Občine
Mozirje opravlja Občina Mozirje.
2. člen
Proračun Občine Mozirje za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
Prihodki
Odhodki
Proračunski presežek
(proračunski primanjkljaj) (I. – II.)

B)
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)

V.
VI.

v 000 SIT
1.158.080
1.184.980
– 26.900

/
/
/

C)
VII.
VIII.
IX.

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
40.000
Odplačila dolga
13.100
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
(I.+IV.+VII.- II. -V.-VIII.)
/
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
+ 26.900
XI. Neto ﬁnanciranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)
+ 26.900
Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta
/
3. člen
Proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov,
račun ﬁnančnih terjatev in naložb in račun ﬁnanciranja. V
bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke po Zakonu o javnih ﬁnancah, prejete
donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega
ﬁnanciranja, na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhodki,

Uradni list Republike Slovenije
ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.
V računu ﬁnančnih terjatev in naložb se oblikujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev.
V računu ﬁnanciranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine.
4. člen
Vsi prihodki po virih in vrstah in odhodki po natančnejših
namenih porabe so prikazani v posebnem delu proračuna, ki
je sestavni del tega odloka.
5. člen
Med odhodki proračuna se v sredstva obveznih rezerv
za naravne in druge nesreče izloči 0,5% skupno doseženih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev rezerv odloči župan na osnovi določb Statuta Občine. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o uporabi sredstev rezerv ob poročanju o izvajanju
proračuna.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 %
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega uporabnika. Župan predloži občinskemu svetu poročilo o uporabi
rezervacije ob poročanju o izvajanju proračuna.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000 SIT odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
terjatve v nesorazmerju z višino terjatve. O teh odpisih poroča župan ob sprejemanju zaključnega računa.
8. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in, če so izpolnjeni vsi z zakonom in drugimi akti predpisani pogoji za uporabo sredstev.
V imenu občine smejo uporabniki prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
9. člen
Uporabniki proračuna so odgovorni za uporabo proračuna skladno z nameni, ki so izkazani v posebnem delu
proračuna. Uporabniki proračuna morajo opravljati nabave
blaga in storitev v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v ﬁnančnih načrtih KS in so sestavni del proračuna občine. Za
izvrševanje ﬁnančnih načrtov KS sta odgovorna predsednika
sveta KS.
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11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Mozirje. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna.
Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce občinske uprave.
Če župan ugotovi nenamensko uporabo sredstev, mora
zahtevati, da se sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi
vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
12. 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 posameznem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
13. člen
Proračunska poraba sme prekoračiti planirano v tem
proračunu le za namene, ki jih opredeljuje zakon ali sklep
Vlade Republike Slovenije, kar se uredi z rebalansom proračuna.
14. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom zagotavljajo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije
oziroma po sklenjeni pogodbi o uporabi proračunskih sredstev, upoštevajoč zapadlost obveznosti in likvidnostni položaj
proračuna.
15. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so
v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če
prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni
red prioritete plačil je:
– plače in drugi osebni prejemki ter prispevki delodajalca,
– socialni izdatki,
– izdatki, za katere je v proračunu predviden izvirni
prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
16. člen
Župan lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu in so za ta namen planirana sredstva v proračunu
tekočega leta in sicer pri investicijskih odhodkih (skupina
kontov 42 in 43).
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2007, za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50%
pravic porabe v proračunu 2006 (skupina kontov 42 in 43), v
naslednjih letih pa ne smejo presegati 25% pravic porabe v
proračunu za leto 2006 (skupina kontov 42 in 43).
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 načrtujejo v načrtu razvojnih programov in
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ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika v letih, ko zapadejo v plačilo.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru, ko zaradi
neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesti, uporabi
sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta.
Lahko tudi najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega
proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega
leta.
18. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki
so v proračunu za leto 2006, do višine 40.000 tisoč SIT.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za ﬁnance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.
19. člen
Župan je pooblaščen za dajanje soglasja k zadolževanju javnih zavodov, v katerih ustanovitelj je občina oziroma za
dajanje garancij in poroštev in o tem obvesti Občinski svet.

nad:

20. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor

– ﬁnančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem
uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– ﬁnanciranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namene,
za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo z zakonskimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun in o tem obvesti župana občine.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006.
Št. 062-02/10
Mozirje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

5358.

Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96, 44/00 in 78/04), 3. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03), je Občinski svet Občine Mozirje,
na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o povišanju cen programov predšolske vzgoje
v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03), se od 1. 1. 2006, povišajo in za posamezni
program znašajo:
1. Prvo starostno obdobje
– cena za Občino Mozirje
92.400,00 SIT
– cena za starše in ostale občine
79.970,00 SIT
2. Drugo starostno obdobje
68.172,00 SIT.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev
in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev,
ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna
zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2006 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje z dne 22. 12. 2003, št. 06202/03-10.
Št. 062-02/10
Mozirje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

5359.

Sklep o vrednosti točke za izračun letnega
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2006

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. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradi list RS, št. 61/02,
64/03) je Občinski svet Občine Mozirje na 22. redni seji dne
21. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Mozirje v letu 2005
znaša 0,3378 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz tega sklepa se
uporablja od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 062-02/0-10
Mozirje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

5360.

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

Št.
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Sklep o načinu ﬁnanciranja političnih strank v
Občini Mozirje za leto 2006

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) je Občinski svet Občine
Mozirje na 22. redni seji, dne 21. 12. 2005, sprejel

SKLEP
o načinu ﬁnanciranja političnih strank v Občini
Mozirje za leto 2006
I.
Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah ﬁnancira politične stranke.
Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala
kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski
svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da
je vložila zahtevek.

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 22. redni seji dne
21. 12. 2005 sprejel

II.
Višina sredstev, ki se namenijo za ﬁnanciranje strank,
se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko
leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za ﬁnanciranje
strank, se določijo v višini 0,4 % sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo ﬁnanciranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za to leto (primerna poraba).

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

III.
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun
stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.

1. člen
S tem sklepom se določi povprečna gradbena cena stanovanj in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Mozirje za leto 2006.
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. 2005
znaša 196.300 SIT/m2.
Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišča na
območju Občine Mozirje znašajo na dan 31. 12. 2005 14 %
od povprečne gradbene cene oziroma 27.482 SIT/m2, od
tega:
– za komunalne objekte in naprave individualne rabe v
višini 7 % oziroma 13.741 SIT/m2;
– za komunalne objekte in naprave skupne rabe v višini
7 % oziroma 13.741 SIT/m2;
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 062-02/05-10
Mozirje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

IV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 062-02/05-10
Mozirje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

NOVO MESTO
5362.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Novo mesto za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba
US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00,
100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in
16/02 – sklep US, 108/03, 72/05), 29. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000,79/01, 30/02,
56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski
svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 25.
seji dne 22. 12. 2005 sprejel

Stran

13692 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2005

Prevzete obveznosti iz drugega odstavka tega člena se
načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika in
načrtu razvojnih programov.

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za
leto 2005 (Uradni list RS, št. 141/2004) se 3. člen spremeni
tako, da se glasi:
"Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2005 je
določen v skupni višini 7.167.500.000 SIT in obsega:

4. 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.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
O odpisu dolga župan poroča Občinskemu svetu ob
sprejemu zaključnega računa.

a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini
+ 7.127.500.000 SIT
– odhodke v višini
+ 7.030.000.000 SIT
proračunski presežek
+ 97.500.000 SIT
b) v računu ﬁnančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil
+ 40.000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev
in naložb
– 66.500.000 SIT
razlika
– 26.500.000 SIT
c) v računu ﬁnanciranja
– dolgoročno zadolževanje
– odplačilo dolgoročnega kredita
razlika

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2005.
Št. 015-05-33/2004
Novo mesto, dne 22. decembra 2005
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

0 SIT
– 71.000.000 SIT
– 71.000.000 SIT

Proračunski presežek v znesku 97.500.000 SIT bo porabljen za pokrivanje primanjkljaja v računu ﬁnančnih terjatev
in naložb v znesku 26.500.000 SIT ter primanjkljaja v računu
ﬁnanciranja v znesku 71.000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev
in naložb ter račun ﬁnanciranja so sestavni del splošnega
dela rebalansa občinskega proračuna. Posebni del proračuna predstavlja pregled prihodkov in odhodkov rebalansa
občinskega proračuna."
2. člen
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 (Uradni list RS, št. 70/05) se
spremeni 1. člen tako, da se na področju Stavbnih zemljišč
spremeni postavka 17062007 Izvedba ZN Podbreznik iz
563.000.000 SIT na 20.300.000 SIT.
3. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati
60% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.

OPLOTNICA
5363.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2006

V skladu s 16. in 125. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 01/02, 38/03) ter na osnovi
21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04), je Občinski svet Občine
Oplotnica na 14. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica znaša
0,42 SIT/ m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. januarja 2006.
Št. 14.7.1/2005
Oplotnica, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PREBOLD
5364.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2005

74

645.270

40

TEKOČI ODHODKI

217.920

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

42

5.385
175.990
1.000
2.645
232.695
9.500

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

138.227

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

28.515

413 Drugi tekoči domači transferi

56.453

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

144.075

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

144.075

INVESTICIJSKI TRANSFERI

50.580

431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

42.300
8.280

III.

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

2.100

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

IV.

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

NEDAVČNI PRIHODKI

39.559

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

26.700

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

647.370

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

397.584

DAVČNI PRIHODKI

358.025

700 Davki na dohodek in dobiček

254.172

703 Davki na premoženje

63.212

704 Domači davki na blago in storitve

40.641

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

70
3.650

714 Drugi nedavčni prihodki

8.000

KAPITALSKI PRIHODKI

65.100

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

12.100

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

750 Prejeta vračila danih posojil

1.139

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

721 Prihodki od prodaje zalog

73

v tisoč
SIT

32.900

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

706 Drugi davki

72

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

43

71

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

70

184.686

II.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

I.

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

0
184.686

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1. člen
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2005 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

13693

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Prebold
za leto 2005

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Stran

731 Prejete donacije iz tujine

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) ter 15., 93. in 94. člena Statuta Občine Prebold
(Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet Občine
Prebold na 34. seji dne 1. 12. 2005 sprejel

A.

119 / 28. 12. 2005 /

0
53.000

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

V.

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

44

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

Stran

13694 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

20.000

500 Domače zadolževanje

20.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

22.100

550 Odplačila domačega dolga

22.100

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-2.100

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-2.100

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
V posebnem delu proračuna so navedeni neposredni
uporabniki, ki so vključeni na področjih 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 Prebold.
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 po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
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.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 40% 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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega
člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
1.715.000,00 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
300.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. 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% zagotovljene porabe občine v letu 2004.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prebold v letu 2005 ne sme preseči 5% zagotovljene porabe
v letu 2005.
9. člen
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko v letu 2005 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Prebold v letu
2005, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/8/2005-01
Prebold, dne 1. decembra 2005
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5365.

Št.

Odlok o proračunu Občine Prebold za leto
2006

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,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15., 93. in 94. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je
Občinski svet Občine Prebold na 35. seji dne 22. 12. 2005
sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Prebold za leto 2006
42

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2006 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:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

II.
40

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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
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

v tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006
725.058
424.258
334.090
254.582
41.760
37.748
0
90.168
31.550
1.268
0
4.000
53.350
91.100
12.000
0
79.100
0
0
0
209.700
209.700
722.958
196.975

43

III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.

119 / 28. 12. 2005 /

Stran

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
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

13695
34.070
5.605

151.350
600
5.350
256.100
9.500
153.715
30.565
62.320
0
215.125
215.125
54.758
47.700
7.058
2.100

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 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.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
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.)
- ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.100
2.100
2.100
0

-2.100
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XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
- ali 0
ali +

Uradni list Republike Slovenije
-2.100

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavkpodskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.
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 po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. drugi prihodki, ki jih določi občina.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
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 40% 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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
750.000,00 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
300.000,00 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko zadolži do višine 40.000.000,00 tolarjev, in sicer za investicije,
ki jih odobri Občinski svet.
Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2006 ne bo.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2006 ne bodo zadolževale.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Prebold v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/9/2005-01
Prebold, dne 22. decembra 2005
Župan
Občina Prebold
Vinko Debelak l.r.
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5366.

Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Prebold OE vrtec Prebold
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ljišča in za vrednost stavbnega zemljišča, znaša na območju
Občine Prebold na dan 31. 12. 2005 182.129,68 SIT/m2.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96, 44/00), 15. člena Statuta Občine Prebold
(Uradni list št. 21/99 in 27/04) je Občinski svet Občine Prebold na 34. redni seji dne 1. decembra sprejel

2. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 1 odstotek od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske
površine.

SKLEP
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE
vrtec Prebold

3. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom
rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava in objavlja Združenje za
gradbeništvo in IGM pri Gospodarski zbornici Slovenije.

1. člen
Cene programov v vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Prebold OE vrtec Prebold se zvišajo za 10% (za I. in II. starostno obdobje) in znašajo mesečno:
SIT na otroka
– dnevni program (6 do 9 ur)
v odd. I. starostnega obdobja
(zajtrk, kosilo, malica)
88.330,00
– dnevni program (6 do 9 ur) v odd.
II. starostnega obdobja
(zajtrk, kosilo, malica)
71.500,00
– poldnevni program (4–6 ur) zajtrk, kosilo 58.770,00

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-07/7/2005-01
Prebold, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

2. člen
Cene programov iz 1. člena se uporabljajo za izračun
plačila staršev za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od 1. 1. 2006 dalje.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 64/1073/2005
Prebold, dne 1. decembra 2005
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

5367.

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

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 22/00) in 15. člena
Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99 in 27/04) je
Občinski svet Občine Prebold na 35. seji dne 22. 12. 2005
sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Prebold
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja zem-

5368.

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

Na podlagi 24. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 56/05) ter 15. in
110. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99
in 27/04) je Občinski svet Občine Prebold na 35. seji dne
22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Prebold za leto
2006 znaša 0,0706 SIT.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja od 1. 1. 2006 do določitve nove vrednosti
točke.
Št. 420-08/3 /2005-01
Prebold, dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.
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ROGAŠOVCI

5369.

Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo
– ZLS-UPB1), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 35/05 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list
RS, št. 66/99, 76/02, 29/03 in 88/05) je Občinski svet Občine
Rogašovci na 22. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2006
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:

v tisoč SIT
KONTO

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
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+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
II.
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

Proračun leta
2006
377.751
88.523
82.149
75.154
2.621
4.374
6.374
2.356
1.308
240
2.470
3.272

3.272
0

285.956
285.956
400.843
83.994
11.240

Uradni list Republike Slovenije
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
430
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PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
431
KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
III.
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75
IV.
(750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.
(IV. - V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55
VIII
ODPLAČILA DOLGA (550)
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine
Rogašovci – občinski upravi.
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 po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu
2. prihodki krajevne skupnosti so prihodki od občanov,
ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo
3. okoljska dajatev, ki se uporabi za ﬁnanciranje okoljskih projektov.

Stran

13699

2.039
67.815
900
2.000
149.758
6.450
51.690
14.400
77.218
150.991
150.991
16.100

14.100
2.000
-23.092

780
780
0

780
0
2.688
2.688
-25.000
-2.688
23.092
25.000

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 2006 in njegovi
realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Župan odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije
različnih prireditev do višine 300.000 SIT po vlogi znotraj
možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte
iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov.
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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 2007 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% 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
25% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona,
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Skupna proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v
višini 1.000.000,00 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF 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 100.000,00 tolarjev
odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine v skladu s pogoji v ZFO in sicer za naslednje investicije:
– ﬁnanciranje inv. osnovna šola
– vodooskrba.
10. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju poroštev
za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa
zakon.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Rogašovci v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
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12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403 02-3/2005-2
Rogašovci, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
5370.

Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), 21. člena Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1-UPB1) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 65/02 in 72/02) je Občinski
svet Občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji dne 19. 12.
2005, sprejel

SKLEP
o ustanovitvi grajenega javnega dobra
1. člen
S tem sklepom zemljišče parc. št. 1943/3 travnik v izmeri 102 m2 vpisana v vložek št. 2312 k.o. Slovenska Bistrica; parc. št. 1940/5 travnik v izmeri 152 m2 vpisana v vložek
št. 1815 k.o. Slovenska Bistrica; parc. št. 1942/1 travnik v
izmeri 58 m2 vpisana v vložek št. 488 k.o. Slovenska Bistrica; parc. št. 979/64 pot v izmeri 681 m2 vpisana v vložek
št. 1299 k.o. Spodnja Polskava; parc. št. 894/2 parkirišče
v izmeri 62 m2, parc. št. 894/3 cesta v izmeri 21 m2, parc.
št. 894/4 zelenica v izmeri 23 m2 in dvorišče v izmeri 9 m2
vse vpisane v vložek št. 66 k.o. Slovenska Bistrica; parc.
št. 1299/5 pot v izmeri 40 m2 vpisana v vložek št. 2771 k.o.
Slovenska Bistrica; parc. št. 344/24 cesta v izmeri 191 m2
vpisana v vložek št. 382 k.o. Visole; parc. št. 1697/23 njiva
v izmeri 436 m2 vpisana v vložek št. 2188 k.o. Slovenska
Bistrica; parc. št. 1 pašnik v izmeri 439 m2 vpisana v vložek
št. 383 k.o. Stopno; parc. št. 344/18 travnik v izmeri 580 m2
vpisana v vložek št. 379 k.o. Visole; parc. št. 407/5 pot v
izmeri 467 m2 vpisana v vložek št. 103 k.o. Smrečno; parc.
št. 34/4 cesta v izmeri 377 m2 vpisana v vložek št. 929 k.o.
Zg. Polskava; parc. št. 1948/2 pot v velikosti 534 m2 vpisana
v vložek št. 939 k.o. Vrhole pri Konjicah in je v lasti Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, matična številka 5884250, do celote, postane javno
dobro.
2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Slovenska Bistrica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo
o pridobitvi statusa javnega dobra in jo pošlje pristojnemu
zemljiškoknjižnemu sodišču.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/22-8b/2005
Slovenska Bistrica, dne 19. decembra 2005
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
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Skupina/Podskupina kontov

Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto
2006

74

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,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 15. člena Statuta
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je
Občinski svet Občine Škocjan na 25. redni seji, dne, 21. 12.
2005 sprejel

476.978

740 Transferni prihodki iz drugih javno
ﬁnančnih institucij

406.078

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

842.333

40

TEKOČI ODHODKI

144.135

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

1. SPLOŠNA DOLOČBA

409 Rezerve
41

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

71

Proračun
leta 2006

III.

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

200.189

DAVČNI PRIHODKI

175.328

700 Davki na dohodek in dobiček

128.148

703 Davki na premoženje

25.115

704 Domači davki na blago in storitve

22.065
0

NEDAVČNI PRIHODKI

24.861

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

10.653

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

800
1.881
10.727

72 KAPITALSKI PRIHODKI

94.000

73

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

94.000
0

99.245
0
1.000
199.397
11.500
104.890
8.519
74.488
0
432.301

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

432.301

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

66.500
66.500
– 71.166

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA

420

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

420

750 Prejeta vračila danih posojil

420

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

721 Prihodki od prodaje zalog

5.040

INVESTICIJSKI ODHODKI

440 Dana posojila

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

38.850

414 Tekoči transferi v tujino

430 Investicijski transferi

800

714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih d. sredstev

42
43

771.167

711 Takse in pristojbine

413 Drugi tekoči domači transferi

v tisoč
tolarjev

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

706 Drugi davki

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

A)

70.900

II.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Proračun
leta 2006

TRANSFERNI PRIHODKI

741 Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

ODLOK
o proračunu Občine Škocjan za leto 2006

1. člen
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

13701

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

Stran
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Skupina/Podskupina kontov
VI.
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Proračun
leta 2006

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

420

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

71.000

50

ZADOLŽEVANJE

71.000

500 Domače zadolževanje

71.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

71.000

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

71.166

254

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine
Škocjan.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu, pristojbina
za vzdrževanje gozdnih cest, taksa za obremenjevanje voda,
taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
prihodki od prodaje občinskega stvarnega in ﬁnančnega premoženja, prihodki iz naslova soﬁnanciranja projektov in ostali
namenski prihodki.
Če se po prejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
odloča župan.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60%
obsega pravic porabe, načrtovanih v sprejetem ﬁnančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in transfere bo potekal
skladno z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za katere je že načrtovana pravica porabe na postavki
proračuna v tekočem letu.
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 25% teh
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini
0,5% prihodkov sprejetega proračuna. Oblikovanje obvezne
proračunske rezerve preneha, ko sredstva dosežejo višino
1,5% realizacije prihodkov proračuna preteklega leta.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
1.000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske porabe za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50%
oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 71.000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednje investicije: adaptacija in novogradnja OŠ, izdelava PGD,
PZI in LN za Poslovno cono Dobruška vas, vodooskrbo in
izgradnjo komunalne infrastrukture.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škocjan ter zadolžitve in izdaja poroštev pravnih oseb javnega prava na ravni občine drugim pravnim osebam, v letu

Uradni list Republike Slovenije
2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 5.000.000,00
tolarjev.
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O kratkoročnem zadolževanju za ﬁnanciranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, odloča
župan. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega
leta.

Št.
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Stran

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0014/2005
Škocjan, dne 20. decembra 2005
Župan
Občina Škocjan
Anton Zupet l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo
organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega
področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti in zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja
proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za
katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo
za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki
presegajo zneske, določene s proračunom.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
občinski upravi in županu občine, kot predstojnemu organu
občine, predložiti ﬁnančne načrte za naslednje proračunsko
leto na način in v rokih, ki jih predpiše župan.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
županu poročati najmanj dvakrat letno o realizaciji nalog, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po
potrebi.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni
dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih
zahteva župan, direktor OU ali nadzorni odbor.
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Škocjan v
letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.

ŠMARTNO PRI LITIJI
5372.

Odlok o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2006

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UPB1-Uradni
list RS, št. 100/05), Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99 in 89/99,
90/05), 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.
130/2003, 61/05) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 10. izredni seji občinskega sveta,
dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za občino Šmartno pri Litiji za leto
2006 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:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006

Proračun 2006 v tisoč
SIT

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

S K U PAJ

P R I H O D K I (70+71+72+73+74)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

745.289
349.533

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

311.275

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

252.934

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

39.412

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

18.929

706

DRUGI DAVKI

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

38.259

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

27.114

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0

1.857
628
0

Stran
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Proračun 2006
v tisoč SIT
8.660

Konto
714

Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

38.417

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

33.275

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

357.339

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

357.339

S K U PAJ

985.667

740
II.

O D H O D K I (40+41+42+43)

5.142

0

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

412.295

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

412.295

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

42.748

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

18.600

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI

24.148

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)

212.813
39.458
5.975
154.854
5.526
7.000
317.810
7.600
185.750
21.850
102.610

-240.377

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

75

44

IV.

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

0

440

V.

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN
DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE
V SVOJI LASTI

0

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

0

VI.

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

ZADOLŽEVANJE (500)

130.000

500

VII.

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

130.000

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

130.000

5002

Najeti krediti pri drugih ﬁnančnih institucijah

0

5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

0

5004

Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu

0
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Proračun 2006
v tisoč SIT

ODPLAČILA DOLGA (550)

21.867

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

21.867

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

18.867

5502

Odplačila kreditov drugim ﬁnančnim institucijam

5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

5504

Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu

0
3.000
0

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.)

108.133

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)

240.377

XI.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

132.584

Struktura splošnega in 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 glavne programe in podprograme. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na
konte določene s predpisanim kontnim načrtom. Področja
proračunske porabe pripadajo posameznim proračunskim
uporabnikom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki občine Šmartno pri Litiji so v letu
2006 so prihodki določeni 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) in prihodki določeni z Uredbo o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, in 142/04 popr.).
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.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno na vse uporabnike v skladu z dinamiko prihodkov in
v odvisnosti od zapadlih obveznosti.

-132.244

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 odstavka 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
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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% sredstev proračunske rezerve odloča župan in o
tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji; o uporabi
sredstev proračunske rezerve v višini nad 50% zbranih
sredstev odloča občinski svet.
13. člen
Skupna vrednost prevzetih obveznosti občine, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere ne sme presegati 30.000.000,00 SIT.
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.

Uradni list Republike Slovenije
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.
18. člen
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
19. 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 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov proračuna občine v letu pred letom, v katerem
se zadolži, brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz
državnega proračuna za investicije.
O zadolžitvi v skladu s prejšnjim odstavkom sklepa
občinski svet.
20. 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.
21. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina v letu 2006 ne sme preseči
skupne višine glavnic 6.000.000,00 SIT.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Šmartno
pri Litiji v letu 2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-009/2005
Litija dne 22. decembra 2005
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
16. člen
Župan lahko dolžniku do višine 100.000,00 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

TIŠINA
5373.

Odlok o razglasitvi nepremičnin kulturnih
spomenikov na območju Občine Tišina

Na podlagi 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 in 126/03), 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in
77/02) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 108/03) je Občinski svet Občine Tišina na 23. redni
seji dne 22. 12. 2005 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o razglasitvi nepremičnin kulturnih spomenikov
na območju Občine Tišina
1. člen
Enote imajo zaradi kulturnih, zgodovinskih, arheoloških,
urbanističnih, etnoloških in umetnostno-zgodovinskih lastnosti poseben pomen za občino Tišina, zato jih razglašamo za
kulturne spomenike lokalnega pomena.
2. člen
Odlok v svojih določbah določa:
– Pod a – natančna lokacija spomenika
– Pod b – lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev
– Pod c – režim njegovega varstva
3. člen
Za arheološke spomenike se razglase:
1. GRADIŠČE – RIMSKA CESTA, EŠD 1249
a) Trasa rimske ceste poteka preko parc. št.: 1206/2,
1207, 1210, 1211, 1214/2, 1215, 1216/2, 1219/2, 1220/2,
1531, 1228, 1231, 1232, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,
1240, 1241, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249,
1250, 1533, 1305, 1306, 1309, 1310, 1314, 1315, 1318,
1319/2, 1320/2, 1325, 1326, 1331, 1332, 1336, 1337, 1338
vse k. o. Gradišče in preko parc. št.: 258, 266, 267/1, 274,
275, 280, 281, 283, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206,
1207, 1210, 1213, 1214, 1217, 1218, 1221, 1222, 1226,
1227, 1230 vse k. o. Murski Črnci. Meje območja kulturnega
spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:1000.
b) Sledovi rimske ceste so (stare ceste v širini do 13
metrov – gramoz) na njivskih in travnatih površinah od Gradišča do pokopališča v Satahovcih.
c) Zaščita zahteva nadzor pred posegi, občasen terenski nadzor in popolno dokumentacijo še ohranjenega
spomenika. Kmetijsko zemljišče se obdeluje na tradicionalen
način brez globokega oranja.
2. MURSKI ČRNCI – GOMILNO GROBIŠČE, EŠD
1241
a) parc. št. 23 del, 24 del, 37 del in 58 del vse k.o. Murski Črnci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na
kopiji katastrskega načrta v merilu 1:1000.
b) Gomilno grobišče sestavljata dve gomili. Ležita na
zahodni strani ceste Tišina-Murska Sobota ob gozdni poti
proti vodovodnemu črpališču. Gomila, ki leži na južni strani
poti, je na obrobju delno poškodovana. V višino meri 2,5m,
premer pa znaša 25m. Druga gomila je na severni strani poti,
višina je 1,5m, premer pa znaša 25 m.
c) Gomilno grobišče se ohranja v nespremenjeni obliki.
Z gozdom se gospodari na tradicionalen način.
3. PETANJCI – KASTELIŠČE, EŠD 9864
a) parc. št. 517/3, 518, 519, 520, 522/1, 522/2, 524/1
in 527 del vse k.o. Petanjci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:2500.
b) Severno od glavne ceste Radenci – Tišina je arheološko območje z ledinskim imenom Kastelišče, kjer je bilo z
arheološkim sondiranjem leta 1987 dokazana srednjeveška
naselbina. Dvignjeni travniški plato s sadovnjakom v velikosti
150x150m je z okopom in obrambnim jarkom omejen prostor.
Sondiranja so pokazala srednjeveško kulturno plast z odlomki keramike, stekla, pečnic in opeko.
c) Teren varujemo pred posegi.
Za etnološke spomenike se razglase:
1. MURSKI ČRNCI – DOMAČIJA NOVAK, EŠD 21551
a) parc. št. 1425 del k.o. Murski Črnci. Meje območja
kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2880.
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b) Tipična prekmurska domačija s stanovanjskim in
gospodarskim delom pod skupno streho je oblikovana »na
vogel« in se nahaja v južnem delu razvejane vasi. Glavno
stavbo dopolnjujejo še samostojno stoječa lesena uta, koruznjak in vodnjak, vse pa predstavlja izjemno, ambientalno
zaključeno celoto. Domačijska stavba, ki združuje bivalni
in gospodarski del, je bila zgrajena leta 1925, kar izpričuje
letnica na tramu v »velki iži«. Prvotno je bila pokrita s slamo
ter povsem lesena in ometana z ilovico. Že leta 1938 so
stavbo prenovili, pri čemer so z opeko pozidali osrednji del
gospodarskega trakta (hlev in klet s pivnico) ter streho v
celoti prekrili z opečno kritino. Kot taka se je ohranila vse do
danes, pri čemer je še zlasti pomembna izvirna notranjščina,
s pomembnimi detajli bivalne kulture in načina gospodarjenja. Zgodovinsko pomembno je tudi dejstvo, da je bila
skromna kmečka domačija z mnogimi drugimi zgrajena po
agrarni reformi na nekdanji »grofovski« zemlji (grad Murska
Sobota) in da je edina ohranjena in naseljena tradicionalna
domačija v vasi.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
2. SODIŠINCI – DOMAČIJA VREČIČ, EŠD 21555
a) parc. št. 231, 232 del k.o. Sodišinci. Meje območja
kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2880.
b) Kmečka domačija se nahaja tik ob cesti Tišina –
Cankova. Sestavlja jo več objektov: zidana pritlična hiša
s konca 19. stoletja, ki s starejšim lesenim gospodarskim
poslopjem tvori tradicionalno domačijsko obliko v L, ločeno
gospodarsko poslopje odprtega tipa, koruznjak in vodnjak.
Objekti so sistematično razporejeni po dvorišču in z urejeno
vegetacijo tvorijo kvalitetno celoto. Stanovanjska hiša je bila
zgrajena leta 1892 in je nadomestila staro, najverjetneje
leseno zgradbo, pri čemer so ohranili primarni gospodarski
del. Stara domačija je bila pokrita s slamo, kasneje so nov
in star objekt enotno prekrili z opeko. Hiša ima tradicionalno
tlorisno razdelitev, kvalitetno novo stavbno pohištvo, izdelano po originalnih vzorih ter poudarjeno fasadno proﬁlacijo.
Lesen gospodarski del, ki se v pravem kotu vključuje v
bivalnega, v zaporedju sestavljajo podkletena kašča, dvoje
hlevov – konjski in kravji ter na koncu sekundarno prizidan
svinjak. Prvotno je bil svinjak lesen in je stal samostojno.
Vhodi v posamezne prostorske enote gospodarskega trakta
so ločeni, ohranjeno je izvirno stavbno pohištvo. Večji, samostojno stoječi gospodarski objekt je grajen delno iz lesa,
delno iz opeke in po nastanku sodi na konec 19. ali v začetek
20. stoletja. Domačija je materialni vir načina življenja premožnejšega prekmurskega kmeta v 19. in v prvi polovici 20.
stoletja; je primer dobro vzdrževanega kompleksa z dokaj
izvirno ohranjenim stavbnim fondom. Zlasti pomembna je
zidana stanovanjska hiša z značilno arhitekturo s konca 19.
stoletja ter staro gospodarsko poslopje, ki je z začetka 19.
ali s konca 18. stoletja.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
3. TIŠINA – DOMAČIJA HORVAT, EŠD 21554
a) parc. št. 86, 87/1, 87/3 del k.o. Tišina. Meje območja
kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2880.
b) Domačija se nahaja ob glavni cesti v središču vasi,
nasproti Bathyanijevega dvorca. Sestavljata jo stanovanjska hiša, zgrajena leta 1911 ter istodobno gospodarsko
poslopje. Na zadnji, severozahodni strani zapira dvorišče
novejši, lesen gospodarski objekt. Stavbe so pokrite z
opečnimi strehami. Stanovanjska hiša, ki stoji z daljšo fasado vzdolž glavno cesto, je visokopritlična in v manjšem
delu podkletena. Glavni vhod je z dvoriščne strani skozi
novejši prizidek, ki poteka pod podaljšano streho skoraj
po celotni dolžini dvoriščne fasade. Hiša ima ohranjeno
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primarno tlorisno razdelitev ter originalno stavbno pohištvo. Posebej pa jo odlikuje bogata fasadna proﬁlacija,
ki s cvetličnimi in geometrijskimi vzorci poudarja okenske
osi, mejni in podstrešni venec ter šivane robove. Nad
mejnim zidcem se v enem od polj z raznoliko vegetativno
ornamentiko nahaja tudi okrašena letnica gradnje. Zidano
gospodarsko poslopje stoji pravokotno na cesto. Sestavljajo ga konjski, kravji in svinjski hlev z ločenimi zunanjimi
vhodi. Okenske in vratne odprtine so na vrhu poudarjene
z opečnimi loki, ohranjeno je staro stavbno pohištvo. Domačija z ambiciozno zasnovanimi stavbami nam izpričuje
način življenja in gospodarjenja na večji, premožnejši prekmurski kmetiji.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
4. TIŠINA – DOMAČIJA REHN, EŠD 21553
a) parc. št. 297, 298 in 299 k.o. Tišina. Meje območja
kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1: 2880.
b) Domačija, ki jo sestavljata zidana vrhkletna hiša
podolžnega tlorisa in vzporedno, pritlično gospodarsko
poslopje, se nahaja ob glavni cesti v središču vasi. Obe
zgradbi pokriva opečna dvokapna streha. Domačijo od
ceste ločuje žičnata ograja med oblikovanimi betonskimi
stebrički. Stanovanjska hiša pomeni dominanto domačije.
Odlikuje jo avtentična ohranjenost notranjščine in zunanjščine, tlorisne zasnove, stavbnega pohištva, tlakov in podov. V njenem zidanem čelu je v ometu izpisana letnica
gradnje 1908. Vidne fasade so členjene z izjemno fasadno
proﬁlacijo v cvetličnih, geometrijskih in drugih vzorcih. Izpostavljen kletni del poudarjajo kamnite obrobe okenskih
odprtin. S cestne strani je ob vogalu viden vhod v lokal,
nekdanjo trgovino, na dvoriščni strani pa je bila nekoč
pred glavnim vhodom v bivalni del lesena, dekorativno
oblikovana veranda. Zidano in delno leseno gospodarsko
poslopje, ki je bilo zgrajeno v istem obdobju, zaokrožuje dvorišče domačije. Slabše vzdrževana stavba ima
ohranjeno funkcionalno tlorisno razporeditev ter tipične
oblikovne poudarke svojega časa, kot so npr. opečni loki
nad vrati in okni stavbe. Domačija je materialni dokument
načina življenja in dela bogatejšega obrtniškega sloja v
prekmurskem vaškem okolju.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
5. TIŠINA – HORVATOVA HIŠA, EŠD 21552
a) parc. št. 82 del k.o. Tišina. Meje območja kulturnega
spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:2880.
b) Med novejšimi gospodarskimi stavbami na večji
kmečki domačiji se je ohranila stara zidana stanovanjska
hiša, z glavno fasado orientirano vzdolž stransko vaško cesto. Ambiciozno zasnovan objekt so začeli graditi tik pred
prvo svetovno vojno zidarski mojstri iz Štajerske, gradnjo pa
so med vojno prekinili ter hišo dokončali po letu 1918. Pritlično hišo podolžnega tlorisa, ki jo prekriva opečna dvokapnica,
poudarja izjemno bogata fasadna proﬁlacija ter izstopajoč
vhodni rizalit na glavni fasadi, z originalnimi vhodnimi vrati.
Na dvoriščni strani stavbe je pod napuščem širok ograjen
hodnik, z lesenimi stebri in leseno dekoracijo pod ostrešjem.
Hiša ima ob ohranjenem tlorisu še druge izvirne detajle notranjščine, kot je stavbno pohištvo, krušna peč in originalni
podi. Stavba je primer bogatejše, dobro ohranjene kmečke
hiše, ki so se začele ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja
graditi tudi v Prekmurju, predvsem pod vplivi s štajerske
strani Mure.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
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Za umetnostno arhitekturne spomenike se razglase:
1. PETANJCI – KAPELA SV. FLORJANA, EŠD 3449
a) parc. št. 1215, 1216 k.o. Petanjci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:2880.
b) Reprezentančna neogotska kapela s stransko ladjo
ima nad sečiščem obeh majhen pločevinast zvonik. Fasade
členijo visoka neogotska okna in trikotna neogotska čela.
Kapelo datiramo v začetek 20. stoletja.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– spomenik varujemo v celoti s parcelo in nepozidano
okolico,
– dovoljeni so samo posegi, ki določajo varovanje vseh
spomeniških lastnosti v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
2. KRAJNA – STEBRNO ZNAMENJE, EŠD 6828
a) parc. št. 1010 del k.o. Krajna. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v
merilu 1:2880.
b) Kamniti kip »Ecce Homo« stoji na kamnitem stebru
ob cesti Gederovci – Murska Sobota. Kristus s trnovo krono
in zvezanimi rokami se naslanja na oporo, kateri sledi draperija njegovega oblačila. Na stebru je letnica 1740. Znamenje
je eno redkih baročnih ﬁguralnih znamenj v Prekmurju in se
uvršča med kvalitetnejše baročne spomenike pokrajine.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– spomenik varujemo v celoti s parcelo in nepozidano
okolico,
– dovoljeni so samo posegi, ki določajo varovanje vseh
spomeniških lastnosti v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele in zemljišče
je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturno-varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje (popis
del) pristojne strokovne službe za varstvo kulturne dediščine.
3. PETANJCI – BATHYANIJEV DVOREC, EŠD 16478
a) parc št. 1224/1 del k.o. Petanjci. Vplivno območje: 1215, 1216, 1218, 1219, 1222, 1223, 1224/1, 1224/2,
1224/3, 1224/4, 1224/5 k.o. Petanjci.
b) Baročna pritlična stavba iz 18. stoletja ima v osrednjem delu razširjen tloris s stopniščem. Nekdanji dvorec je
zaradi neprimernih predelov že delno degradiran. Dvorec
prestavlja kvaliteten primer podeželskega pritličnega baročnega dvorca panonske pokrajine.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– spomenik varujemo v celoti s parcelo,
– dovoljeni so samo posegi, ki določajo varovanje vseh
spomeniških lastnosti v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
– zaradi posegov, ki so spomenik degradirali, se izvede
konservatorska obnova, ki bo objektu povrnila izvirni baročni
izgled.
4. TIŠINA – CERKEV MARIJINEGA ROJSTVA, EŠD
3448
a) parc št. 307/4 del k.o. Tišina. Vplivno območje: 304/1,
304/2, 305/1, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 308/1,
308/2, 309, 311/2, 312/1, 313, 314/3 in 727 del. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega
načrta v merilu 1:2880.
b) Enoladijska cerkev z visokim prezbiterijem, ki ga
opirajo visoki oporniki, ima pred vhodno zahodno fasado zvonik z opornikoma na vogalih in bifornimi linami za zvonove.
Prezbiterij poleg visokih oken s krogovičjem členi še kamnit
talni zidec in polkrožno stopnišče ob severni steni. Obokano
notranjščino krasi zvezdast obok na vzhodni strani prezbiterija in križno-rebrasti obok na zahodni strani prezbiterija.
Močna kamnita oproga loči oba tipa obokov. Nekdanja ravno
stropana ladja ima sedaj baročni obok. Oprema notranjščine je večinoma neogotska. Omembe vreden je renesančni
epitaf iz leta 1616 na fasadi cerkve. Domnevno se tišinska
cerkev omenja že leta 1347. Csánki omenja Marijino cerkev
v okolici Petanjcev v kraju Mysniche. France Stele postavlja
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cerkev v čas okoli leta 1350, Franc Ivanóci ugotavlja sledove
romanske cerkve. Po detajlnem ogledu ugotovimo, da je cerkev plod več gradbenih faz. Vsekakor je romanska cerkvena
ladja. Le ta se popolnoma razlikuje od zvonika in prezbiterija,
ki sta bila k romanski ladji prizidana v obdobju gotike. Manjša
in nižja romanska ladja je bila v obdobju baroka obokana.
Cerkev predstavlja nadaljevanje romanske tradicije cerkva
z vzhodnim zvonikom, k so ji v obdobju gotike prizidali večji
prezbiterij in zvonik na zahodni strani. Križnorebrasti obok v
prezbiteriju je ostanek nekdanjega vzhodnega zvonika, ki so
ga odstranili v obdobju gotskih prezidav.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– spomenik varujemo v celoti,
– dovoljeni so samo posegi, ki določajo varovanje vseh
spomeniških lastnosti v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.
5. TIŠINA – SLOPNO ZNAMENJE, EŠD 6829
a) parc. št. 725 del k.o. Tišina in 20 del k.o. Tropovci.
Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:2880.
b) Zidano nadstropno slopno znamenje je povsem poraslo z bršljanom. Znamenje iz 17. stoletja je eno redkih
znamenj v tej pokrajini.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– spomenik varujemo v celoti s parcelo vred,
– dovoljeni so samo posegi, ki določajo varovanje vseh
spomeniških lastnosti v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
Za vrtno arhitekturne spomenike se razglase:
1. TIŠINA – PARK OB BATHYANIJEVIM DVORCU,
EŠD 18288
a) parc. št. 321, 324, 325, 326 k.o. Tišina.
b) Park z objektom predstavlja tipičen primer panonskega dvorca. Dvorec stoji v razsežnem parku, ki je nastajal sočasno z dvorcem. Danes je v njem ohranjenih nekaj izjemnih
soliterjev tulipanovca (Liliodendron tulipifera) in doba (Qarcus
robur). Vrtno arhitekturno zasnovo stilno uvrščamo v krajinski
slog. Urbanizacija jo je delno okrnila. Objekt je baročni pritlični dvorec, ki je v slabem gradbenem stanju.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– spomenik varujemo v celoti s parcelo, parkom in nepozidano okolico.
– ohranja se vrtno arhitekturna zasnova (oblika);
– ohranjajo in varujejo se strukturne prvine (materija);
– ohranja in varuje se vse grajene objekte in druge kulturne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (ograje, ipd.);
– ohranja in varuje se vse naravne sestavine, ki so
vključene v kompozicijo (vegetacija, relief, itd.);
– preprečuje se gradnja kakršnihkoli objektov, poti ali
naprav, ki niso v skladu z vrtnoarhitekturno zasnovo;
– preprečuje se onesnaževanje ter uničevanje in poškodovanje rastlin;
– ohranja (ali ponovno vzpostavlja) se primerne ekološke pogoje, ki so potrebni za rast in nadaljnji obstoj rastlin
(osončenosti, nivo talnice, preprečevanje nasipavanja itd.);
– varuje se tudi neposredna okolica ter značilni pogledi
na in z enote vrtnoathitekturne dediščine;
– sanacijska, obnovitvena in prezentacijska dela morajo
biti načrtovana in izvedena na osnovi konservatorskega programa ali posebnih konservatorskih usmeritev;
– za izvedbo večjih obnovitvenih dela mora biti pripravljen poseben (konservatorski) izvedbeni projekt.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v
tisku in drugih medijih,
– učno – demonstracijskem delu, znanstveno – raziskovalnem delu.
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Za zgodovinske spomenike se razglase:
1. GEDEROVCI – ŠOLA. EŠD 21550
a) parc. št. 259 del k.o. Gederovci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:2880.
b) Visokopritlična šolska stavba stoji v urejenem zelenem okolju, ob vzhodnem robu vasi. Zgrajena je bila leta
1897, kot ogrska državna šola. Pripadal ji je sadovnjak in
šolski vrt, vse je bilo najverjetneje ograjeno z leseno latasto
ograjo, vpeto med dekorativno oblikovane betonske stebričke, ki jih lahko na vhodnem delu vidimo še danes. Šola
je zidana, delno podkletena in pokrita z opečno štirikapno
streho. Osnovni tloris, ki ga je v nekoliko predelani notranjščini še vedno zaznati, je predstavljal dva velika razreda na
skrajnih koncih stavbe ter v osrednjem delu stanovanje za
učitelje. Obstajajo štirje originalni, simetrični zunanji vhodi
preko nizkih stopnišč: dva z glavne fasade do razredov in dva
z dvoriščne strani. V procesu večkratnih obnov šole so uspeli
ohraniti tudi tipiko stavbnega pohištva, del originalnih tlakov
veže in preprosto fasadno proﬁlacijo. Stavba šole z okolico je
pomemben vaški poudarek ter primer tipične in funkcionalne
šolske arhitekture svojega obdobja. Pomembna je tudi kot
materialni zgodovinski dokument šolstva v Prekmurju.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
2. MURSKI ČRNCI – SPOMENIK NOB, EŠD 21134
a) parc. št. 1 del k.o. Murski Črnci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:1000.
b) Na mestu kjer danes stoji spomenik v obliki Triglava,
so madžarski orožniki po nalogu sodišča v Murski Soboti
31. 3. 1945 ustrelili osem talcev. To je bilo prvo in zadnje streljanje talcev v Prekmurju. Spomenik je odkrit 21. 7. 1955.
c) Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.
Enako velja za njegovo neposredno okolico.
3. PETANJCI – ŠIFTARJEV MEMORIALNI PARK, EŠD
8934
a) Parc. št. 1129, 1130, 1131/1, 1131/2, 1133 del, 1137
k.o. Petanjci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane
na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:2500.
b) Memorialni park je nastal v želji ohraniti spomin na
grozote druge svetovne vojne, na ta način, da se v njem
posadijo rastline iz čim več krajev, ki so v povezavi s temi
dogodki. Pobudnik parka je bil Vanek Šiftar, pri tem so ga
podprli številni darovalci, ki so prinašali sadike iz tedanje
ožje in širše domovine ter iz zamejstva, med njimi je nekaj
dendrološko zanimivih.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje zgodovinskih, kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
– prepoved vseh posegov v zaščiten spomenik, razen
vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri ZVKDS,
4. RANKOVCI – ROJSTNA HIŠA FERIJA KUHARJA,
EŠD 6861
a) parc. št. 387 k.o. Rankovci. Meje območja kulturnega
spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu
1:2500.
b) Značilna pritlična kmečka hiša z gospodarskim poslopjem, oblikovana »na akl«. Na dvoriščni fasadi sta vgrajena dva reliefa, delo kiparja Kuharja. Franc Kuhar je pomemben prekmurski kipar, ki je kljub temu, ker je umrl mlad,
zapustil bogato likovno dediščino.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednost v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
5. SODIŠINCI – SPOMINSKA PLOŠČA DR. LUDVIKU
ROGANU, EŠD 6862
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a) parc. št. 240 k.o. Sodišinci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta
v merilu 1:2500.
b) V hiši, ki ni ohranila svojih spomeniških lastnosti,
se je leta 1914 rodil sekretar okrožnega odbora OF Murska
Sobota dr. Ludvik Rogan. Leta 1945 je umrl v taborišču v
Bauchenwaldu. Na pročelju hiše je spominska plošča odkrita 1975 leta.
c) Varuje se spominska plošča na pročelju hiše. Ob
morebitnih vzdrževalnih posegih na fasadi, je potrebno spominsko ploščo pritrditi na mesto, kjer se nahaja sedaj.
6. SODIŠINCI – GASILSKI DOM, EŠD 21424
a) parc. št. 627/2 k.o. Sodišinci. Meje območja kulturnega spomenika so vrisane na kopiji katastrskega načrta v
merilu 1:2500.
b) Majhen gasilski dom iz leta 1935 je ohranil svojo
prvotno podobo. Visoko pritlična stavba z značilno dvokapnico še danes ne opravlja svojo funkcijo. Gasilski dom
je v preteklosti bil med pomembnejšimi, saj je bil edini v
bližnji okolici.
c) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje zgodovinskih, kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter drugih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik,
– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite stavb, arhitekturne člene, razen vzdrževalnih posegov,
ki jih s predhodnim kulturno-varstvenim soglasjem odobri
ZVKDS.
4. člen
Za funkcijo spomenika ali njegovega dela in za vsak
poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče na vplivno območje so potrebni predhodni kulturno-varstveni pogoji in na
njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda.
5. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti izda na podlagi akta
o razglasitvi spomenika lastniku odločbo o varstvu za spomenik lokalnega pomena. Odločba določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, pravni
promet, ﬁzično zavarovanje, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne
okvire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe
za njegovo varstvo.
Odločbi iz prvega odstavka tega člena se lahko določi:
– dopustitev snemanja, proučevanja in raziskovanja
spomenika, če je to nujno iz znanstvenih in kulturnih namenov, javni službi ter strokovnim organizacijam ali osebam,
ki jih ta pooblasti, vendar največ za en mesec v letu in do
šestih mesecev v petih letih,
– prepoved premeščanja oziroma prenašanja spomenika.
Varstveni režim, opredeljen v odločbi iz prvega odstavka tega člena, lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva.
Rok za izdajo odločb je pet mesecev od objave odloka
v Uradnem listu RS.
6. člen
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško
katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov,
ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in
občina Tišina.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
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8. člen
S tem odlokom prenehajo veljati določbe Odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Murska Sobota (Uradne objave št. 8/1991),
ki se nanaša na območje občine Tišina.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS
Št. 032-42/05
Tišina, dne 23. decembra 2005.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5374.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) in v skladu z 100.b členom
Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski svet Občine Tišina na
svoji 23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št.:
67/99) se 4. člen spremeni tako da glasi:
»Plača podžupana, ki funkcijo opravlja poklicno, se
oblikuje največ v višini 80% plače župana, brez njegove
delovne dobe.
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno se oblikuje največ v višini 40% plače
župana, ki opravlja funkcijo poklicno (brez njegovega dodatka za delovno dobo).
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno se oblikuje v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– za nadomeščanje župana v
primeru njegove odsotnosti ali
zadržanosti:
10% plače župana
– za vodenje seje občinskega
sveta:
20% plače župana
– za koordinacijo dela delovnih
teles in udeležbo na sejah delovnih teles.
10% plače
župana
– za pomoč županu pri izvrševanju
nalog:
20% plače župana
– za opravljanje nalog iz pristojnosti
župana po pooblastilu:
10% plače župana
Za določitev plačila podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, veljajo enaki kriteriji in merila, vendar se odstotki pri
posameznih kriterijih in merilih prepolovijo.
Podžupanu, ki je določen, da bo v primeru predčasnega
prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripa-
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da mesečni dodatek v višini 10% plače župana, za ves čas
opravljanja funkcije podžupana. V času, ko opravlja funkcijo
župana, mu pripada plača, ki bi jo dobi župan.
Na podlagi nalog, ki jih opravlja oziroma pooblastil, ki jih
podžupan ima, župan s sklepom ali odločbo mesečno določi
plačilo za delo podžupana. V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana, pa to določi občinska uprava.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uporabljati pa se začnejo od dneva imenovanja podžupana.
Št. 032-43/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5375.

Sklep o ceni vode za leto 2006

Št.

– za enojni grob
(širine od 61 cm do 120 cm)
– za dvojni grob
(širine od 121 cm do 240 cm)
– za otroški grob
(širine do 60 cm)
– za trojni grob in grobnico
(širine nad 241 cm)

nost.

I.
Cena za m vode na območju občine Tišina od 1. 1.
2006 dalje znaša 80,00 SIT.
3

II.
K osnovni ceni vode se prišteje davek na dodano vrednost, taksa za obremenjevanje voda in prispevek za vodna
povračila.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-35/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5376.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in
okolice z mrliško vežo za leto 2006

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina (Uradni list
RS, št. 101/00 in 69/04) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Tišina na
23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z
mrliško vežo za leto 2006
I.
Stroški vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško
vežo za leto 2006 (brez DDV) znašajo:

Stran
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3.440,00 SIT
5.990,00 SIT
2.410,00 SIT
7.920,00 SIT.

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. 2006 dalje.
Št. 032-36/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

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 svoji 23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o ceni vode za leto 2006

119 / 28. 12. 2005 /

5377.

Sklep o ﬁnanciranju političnih strank v Občini
Tišina v letu 2006

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 23. redni seji dne 22. 12.
2005 sprejel

SKLEP
o ﬁnanciranju političnih strank v Občini Tišina v
letu 2006
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 2006
se določijo v višini 50 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.
032-44/04, z dne 20. 12. 2004.

Stran
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Št.

119 / 28. 12. 2005

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-37/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.
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– za njive
– za travnike

39.135,10 SIT/ha
65.225,50 SIT/ha.

II.
Obveznosti za izplačilo nadomestila, se pri občanih, ki
izkazujejo neplačane obveznosti do občine pobotajo.
III.
Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.
Št. 032-39/05
Tišina, dne 23. decembra 2005

5378.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Sklep o določitvi vednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2006

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/00) in 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski
svet Občine Tišina na 23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2006
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Tišina za leto 2006
znaša 0,45 SIT/točka.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-39/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5380.

Sklep o vrednosti točke za odmero
komunalnih taks za leto 2006

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 23. redni
seji, dne 22. 12. 2005 sprejel naslednji

SKLEP
o vrednosti točke za odmero komunalnih taks za
leto 2006
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalnih taks za leto 2006
v občini Tišina znaša 11,16 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006
dalje.
Št. 032-40/05
Tišina, dne 23. decembra 2005

5379.

Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Sklep o višini nadomestila za izpad
proizvodnje in dohodka na zemljiščih, ki se
nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto
2006

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 23. redni seji dne
22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o višini nadomestila za izpad proizvodnje
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v
vodovarstvenih pasovih, za leto 2006
I.
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na
zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto
2006 znaša:

5381.

Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto
2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina,
na svoji 23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1
za leto 2006
1. člen
Cena ogrevanja v PSO, Tišina 1 za leto 2006 znaša
195,50 SIT / mesec / m2.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-41/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

5382.

Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri
OŠ Tišina

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96 in 44/00), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
102/00, 111/00 in 120/03) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet
Občine Tišina na 23. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene v vrtcu
pri OŠ Tišina
1. člen
Ekonomska cena programa v vrtcu pri OŠ Tišina od
1. 1. 2006 dalje znaša mesečno po otroku 74.500,00 SIT.
2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev v vrtcu pri OŠ
Tišina, se določi cena v višini 69.500,00 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa v višini
5.000,00 SIT po otroku mesečno bo pokrivala občina Tišina
iz sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Tišina se upošteva najvišji normativ v
oddelkih, ki znaša 56 otrok.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v
vrtcu pri OŠ Tišina, št. 032-1/05 (Uradni list RS, št. 118/05)
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Št. 032-38/05
Tišina, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

TREBNJE
5383.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trebnje

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 218. in 237. člena

Št.

119 / 28. 12. 2005 /

Stran
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Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1; Uradni list RS, št.
102/04) oba v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89, Uradni list RS, št.
24/92), ter 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 50/95, 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. seji
dne 21. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98, 64/99, 101/00,
109/03) se 19. člen spremeni tako, da se glasi:
Sredstva iz nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča
so prihodek integralnega proračuna Občine Trebnje in jih
koristijo krajevne skupnosti, v višini kot so zbrana v tekočem
letu v posamezni krajevni skupnosti.
Sredstva iz naslova nadomestil za uporabo stavnega
zemljišča posamezna krajevna skupnost, na podlagi dokazil,
koristi za:
– izvedbo skupnih projektov na področju urejanja stavbnih zemljišč ter komunalne in cestne infrastrukture, ki so
opredeljeni v načrtu razvojnih programov, kot sestavnim delom proračuna občine,
– projekte komunalne in cestne infrastrukture, ki so
opredeljeni v letnem programu krajevne skupnosti ter
– izdatke krajevne skupnosti, v primerih ko dodeljena
sredstva za funkcionalne izdatke ne zadoščajo za tekoče
delovanje krajevne skupnosti.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 42306-080/2003
Trebnje, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

5384.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Trebnje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne
21. 12. 2005 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Trebnje
1. člen
V Statutu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) se besedilo drugega stavka prvega odstavka 86. člena
spremeni tako, da se glasi:
»Občina krajevnim skupnostim za skupno dogovorjene
programe in za funkcionalne izdatke odstopa sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in davka od premoženja, ki so prihodek integralnega proračuna.«

Stran

13714 /

Št.

119 / 28. 12. 2005
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2. člen
Ta spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/2005
Trebnje, dne 21. decembra 2005

Skupina/Podskupina
71

Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

72

TRŽIČ
5385.

Na podlagi 1., 3., 10., 11. in 13. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 59/99, 70/00, 51/02, 108/03 in 72/05), Odredbe o
funkcionalni klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih izdatkov (Uradni list
RS, št. 43/00), Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03,
34/04, 75/04, 117/14 in 141/04), Pravilnika o programski
klasiﬁkaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS,
št. 57/05, 88/05 – popr.), 18. in 86 člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) in Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US,
56/98, 1/99, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 79/99, 89/99
– odl. US in 90/05), je Občinski svet Občine Tržič na 20.
redni seji, dne 21. 12. 2005 sprejel

73

2. člen
Proračun občine Tržič za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina
I.

70

104.677.960

711 Takse in pristojbine

8.935.905

712 Denarne kazni

3.729.183

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

6.500.000

714 Drugi nedavčni prihodki

121.150.895

* KAPITALSKI PRIHODKI

123.524.612
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* PREJETE DONACIJE

54.000.000

1.366.234.779

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

1.311.234.779

* DAVČNI PRIHODKI

1.239.003.120

700 Davki na dohodek in dobiček

891.899.481

703 Davki na premoženje

191.702.016

704 Domači davki na blago in
storitve

155.401.623
0

55.000.000

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

40

* TEKOČI ODHODKI

683.066.151

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

153.571.500

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

* TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
414 Tekoči transferi v tujino

1.483.997.063

0
54.000.000

* TRANSFERNI PRIHODKI

413 Drugi tekoči transferi

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

0
86.195.697

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU

Proračun za
leto 2006
3.027.756.454

37.328.915

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

731 Prejete donacije iz tujine

V SIT

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

706 Drugi davki

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

730 Prejete donacije iz domačih
virov

1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2006 (v
nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega
sektorja na ravni občine.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

244.993.943

721 Prihodki od prodaje zalog

ODLOK
o proračunu Občine Tržič za leto 2006

A)

* NEDAVČNI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2006

Proračun za
leto 2006

42

43

3.407.063.615

25.976.950
478.611.121
6.410.400
18.496.180
726.034.746
16.927.956
142.149.146
89.831.773
477.125.871
0

* INVESTICIJSKI ODHODKI

1.961.668.469

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.961.668.469

* INVESTICIJSKI TRANSFERI

36.294.249

430 Investicijski transferi

0

431 Investicijski transferi pravnim
in f.osebam, ki niso prorač.uporab.

11.290.647

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

25.003.602
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Skupina/Podskupina
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

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

V.

44

Proračun za
leto 2006
-379.307.161

0

* PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

* DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

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

Št.

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

480.000.000

50

* ZADOLŽEVANJE

480.000.000

500 Domače zadolževanje

480.000.000

ODPLAČILA DOLGA (550)

151.000.000

* ODPLAČILA DOLGA

151.000.000

550 Odplačila domačega dolga

151.000.000

55

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

-50.307.161

X.

329.000.000

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III)

379.307.161

–

Stanje sredstev na računih konec
31. 12. 2005 (ocena)

51.000.000

–

Koriščenje sredstev, ki so ostala
na računih, v letu 2006

50.307.161

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter računu ﬁnanciranja, ki
so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga
k temu odloku.
3. člen
Proračun obsega skupen znesek predvidenih prejemkov in skupen znesek predvidenih izdatkov. V bilanci

119 / 28. 12. 2005 /
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prihodkov in odhodkov so prihodki izkazani po njihovih
vrstah in virih, odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. Prihodki in odhodki so v posebnem delu
bilance prihodkov in odhodkov razporejeni po natančnejših
namenih.
4. člen
Kot sestavni del Odloka o proračunu Občine Tržič za
leto 2006, se potrjujejo tudi osnutki ﬁnančnih načrtov krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
Ker vse krajevne skupnosti niso uskladile svojih ﬁnančnih načrtov s predlogom proračuna za leto 2006 in s
Pravilnikom o delitvi sredstev med posameznimi krajevnimi
skupnostmi v občini Tržič za materialne stroške poslovanja,
so krajevne skupnosti dolžne uskladiti svoje ﬁnančne načrte
s proračunom v roku 30 dni po sprejetju proračuna in jih posredovati Občini Tržič.
Skladno s 17. členom Odloka o krajevnih skupnostih na
območju občine Tržič (Uradni list RS, št. 67/98) sveti krajevnih skupnosti po sprejemu občinskega proračuna sprejmejo
predlog ﬁnančnega načrta.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in
uporabnikom ni drugače določeno z odlokom ali pogodbo.
6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena
v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila
dana in ki so opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov ter
v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci
porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Za izvrševanje ﬁnančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
8. člen
Župan oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
Predsednik krajevne skupnosti oziroma od njega pooblaščena oseba lahko v svojem ﬁnančnem načrtu samostojno
prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in po potrebi odpira nove konte.
9. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno
zmanjša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za
posamezne namene, ali začasno, največ do 45 dni, zadrži
uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 20%
sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema
proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva
20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Predsednik krajevne skupnosti s sklepom odloča o prerazporeditvah med posameznimi proračunskimi postavkami
v svojem ﬁnančnem načrtu, če s tem ni bistveno ogroženo
izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva,
vendar največ do 20% sredstev. Pri izračunu zneska, ki se
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prerazporeja med dvema proračunskima postavkama, se
upošteva 20% od vrednosti večje proračunske postavke.
Spremembe namena in višine sredstev za posamezni
namen, ki presegajo pogoje iz 1. in 2. odstavka tega člena,
se opravijo s spremembo proračuna, ki ga potrdi Občinski
svet.
11. člen
Nabava osnovnih sredstev, naročanje gradenj in izvajanje investicijskega vzdrževanja se izvaja v skladu z načrtom
nabav in gradenj. Ne glede na to določilo lahko župan spremeni postavke v načrtu nabav in gradenj.
Skupni obseg pravic porabe, ki jih župan uporabi skladno s prejšnjim odstavkom, mora biti skladen z ustreznimi postavkami v proračunu za tekoče leto, vključno z dovoljenimi
prerazporeditvami na podlagi tega odloka. V breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema navedene obveznosti
skladno s pogoji iz 12. člena tega odloka.
12. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:
– Investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”.
– Drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči
transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna. Namenski prejemki
proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega
sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine
iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju
proračuna. Če se po sprejemu proračuna vplača namenski
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo
odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s
prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru
prerazporeditev lahko preseže 20% sredstev na določeni postavki, ne glede na določila 10. člena tega odloka.
13. člen
Župan lahko v letu 2006 za odhodke za investicije in
investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključena v načrt razvojnih programov za
leta 2006–2009, če so za ta namen že načrtovane pravice
uporabe na ustrezni proračunski postavki za leto 2006.
14 člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
tekočo proračunsko rezervo za ﬁnanciranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do
zneska 1.000.000,00 SIT za posamezni namen.
15. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do 31. 12.
2006 izloči 0,5% skupno doseženih letnih prihodkov proračuna.
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Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot
so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
proračunske rezerve do višine 1.000.000,00 SIT, vendar
samo enkrat za isti namen.
16. člen
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
17. člen
Pravni posli nad vrednostjo 500.000,00 SIT, ki jih sklepajo krajevne skupnosti z območja občine Tržič, so veljavni
le ob predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri
nabavi opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno
potrebno predhodno pisno soglasje župana, ne glede na
vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.
18. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli
obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo
dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati
celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5% skupnih prihodkov iz
2. člena tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga, če bi bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z
višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova
obveznih dajatev.
19. člen
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2006 je
možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih ﬁnancah in Zakona o ﬁnanciranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so
navedene v obrazložitvah splošnega dela proračuna.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na
način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih ﬁnancah.
Pravne osebe javnega sektorja in sicer, javna podjetja
ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2006 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim
pravnim osebam do skupne višine 10.000.000,00 tolarjev in
sicer na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih
ﬁnancah in Zakon o ﬁnanciranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih
oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
20. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev
preteklega leta poročati pristojnim uradom občinske uprave
Občine Tržič.
Župan lahko za neposredne uporabnike proračuna s
posebnim navodilom določi postopke in roke ter dokumente
za medletno poročanje o izvrševanju ﬁnančnega načrta, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega ﬁnančnega načrta in letno poročilo za preteklo leti skupaj z obrazložitvami ter
ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
21. člen
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v sladu s 4., 19. in 20. členom tega odloka, lahko župan delno ali
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Št.

v celoti začasno ustavi proračunsko ﬁnanciranje, dokončno
pa na predlog župana Občinski svet Občine Tržič.
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

72

73

VELIKA POLANA
Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Velika Polana za leto 2005

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto
2005 (Uradni list RS, št. 33/05) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2005 se določa
v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

70

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

71

Znesek v
tisoč SIT

206.598

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

77.559

DAVČNI PRIHODKI

54.589

700 Davki na dohodek in dobiček

45.768

703 Davki na premoženje

6.607

704 Domači davki na blago in storitve

2.214

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

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

7.751

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

120.288

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

112.788

40

TEKOČI ODHODKI

69.058

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

24.300

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

10.440
9.588

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

230.018

3.873
40.135
0
750
91.047
2.500

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

19.603

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam

22.445

413 Drugi tekoči domači transferi

52.383

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

52.394

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

52.394

INVESTICIJSKI TRANSFERI

11.635

430 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam

5.801

431 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

5.834

III.

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

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

2.227
5

7.500

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

22.970

750

1.000

II.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika
Polana za leto 2005

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

8.751

741 Prejeta sredstva iz drž.proračuna
iz sredstev proračuna EU

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 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet Občine Velika Polana na 23. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

I.

Znesek v
tisoč SIT

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

74

Konto/Naziv

13717

721 Prihodki od prodaje zalog

Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

A)

Stran

Konto/Naziv

Št. 403-02-0001/2005-51
Tržič, dne 21. decembra 2005

5386.

119 / 28. 12. 2005 /

-23.420

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
(750+751+752)

0

Stran

13718 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

Konto/Naziv
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V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

VII.

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

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2005 (Uradni list RS, št. 18/05, 27/05) 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
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

0

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)

C)

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2005

Znesek v
tisoč SIT

70
-23.420

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

23.420

50

ZADOLŽEVANJE

23.420

500 Domače zadolževanje

23.420

IX.

ODPLAČILO DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILO DOLGA

0

550 Odplačilo domačega dolga

0

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

0

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)

0

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-15/05RPro
Velika Polana, dne 21. decembra 2005

5387.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02) in Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98,
68/02) Občinski svet Občine Vojnik na 23. redni seji dne
23. 11. 2005 sprejme

546.963

700 Davki na dohodek in dobiček

441.000

703 Davki na premoženje

51.657

704 Domači davki na blago in storitve

54.306
91.949

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

24.727

714 Drugi nedavčni prihodki

52.450

KAPITALSKI PRIHODKI

276.230
2.773
0

273.457

PRETJETE DONACIJE

4.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

4.000

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

448.803

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institusij

448.803

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

407
10.367

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

3.998

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

721 Prihodki od prodaje zalog

73

0

NEDAVČNI PRIHODKI

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Podžupan
Občine Velika Polana
Alojz Jerebic l.r.

VOJNIK

DAVČNI PRIHODKI

712 Denarne kazni

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.«

1,367.945
638.912

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
leta 2005

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki
71

v 1000 SIT

TEKOČI ODHODKI

0
1,493.468
285.705

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

75.765

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

12.693

402 Izdatki za blago in storitve

193.997

403 Plačila domačih obresti

2.250

409 Rezerve

1.000

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

43

Št.

Proračun
leta 2005

96.449

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

688.868

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

688.868

430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

64.793
10.120

Skupina/Podskupina

75

Proračun
leta 2005

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITASKIH
DELEŽEV (750+751+752)

12.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

12.000

750 Prejeta vračila danih posojil

12.000

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

5388.

ODLOK
o proračunu Občine Vojnik za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELELŽEV

1. člen
S tem odlokom se za Občino Vojnik za leto 2006 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
12.000

C) RAČUN FINANCIRANJA

50

55

Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2006

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,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) je Občinski
svet Občine Vojnik na 24. redni seji dne 21. 12. 2005 sprejel

752 Kupnine iz naslova privatizacije

Skupina/Podskupina

37.988

Št. 40302-0001-2/2005-27
Vojnik, dne 23. novembra 2005

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

125.523

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2005.

–125.523

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75.600

Stanje sredstev na računih 31. 12.
2004

0

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII-VIII-IX)

74.913

431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

13719

–36.923

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

286.958

413 Drugi tekoči domači transferi

Stran

Proračun
leta 2005

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

23.656

36.919

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Skupina/Podskupina

443.982

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

119 / 28. 12. 2005 /

Proračun
leta 2005

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

78.800

ZADOLŽEVANJE

78.800

500 Domače zadolževanje

78.800

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

3.200

ODPLAČILA DOLGA

3.200

550 Odplačila domačega dolga

3.200

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina
I.
70

v 1000
SIT
Proračun
leta 2006

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.218.843
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

654.353

DAVČNI PRIHODKI

559.487

700 Davki na dohodek in dobiček

450.000

Stran

13720 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

Skupina/Podskupina

47.200

704 Domači davki na blago in storitve

62.287
94.866

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

22.886

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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

0

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
leta 2006

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki
71

Uradni list Republike Slovenije

PREJETE DONACIJE

4.100
410

Skupina/Podskupina
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRESEŽEK)

B)

RAČUN FINANČNIH RETJATEV IN
NALOŽBv 1000 SIT

IV.

PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

10.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

10.000

750 Prejeta vračila danih posojil

10.000

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELELŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premož.
v jav.skladih drugih prav. osebah jav.
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

10.000

75

185.615
1.615
0
184.000
0

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
732 Donacije za odpravo posledic
naravnih nesreč
74

TRANSFERNI PRIHODKI

378.875

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

378.875

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II.
40

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

41

42
43

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

240.000

50

ZADOLŽEVANJE

240.000

13.137

500 Domače zadolževanje

240.000

223.567

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

4.350

55

ODPLAČILA DOLGA

4.350

550 Odplačila domačega dolga

4.350

1.464.279
317.466
78.282

2.480

409 Rezerve

1.000

410 Subvencije

VI.

-245.436

0

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI

10.350

III.

5.650
61.820

Proračun
leta 2006

439.941

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

235.650

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)

245.436

24.232

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

293.847

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

41.243

413 Drugi tekoči domači transferi

80.528

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

573.856

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

573.856

INVESTICIJSKI TRANSFERI

133.016

431 Investicijski transferi pravnim in
ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

122.666

v 1000
SIT

214

Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s pogramsko kasiﬁkacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Vojnik.

Uradni list Republike Slovenije
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01)
– prihodki krajevne skupnosti Vojnik, ki se porabijo za
namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s
ﬁnančnim načrtom krajevne skupnosti Vojnik, ki je priloga
temu odloku,
– prihodki krajevne skupnosti Nova Cerkev, ki se porabijo za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno
s ﬁnančnim načrtom krajevne skupnosti Nova Cerkev, ki je
priloga temu odloku,
– prihodki krajevne skupnosti Frankolovo, ki se porabijo
za namene za katere so bila pridobljena oziroma skladno s
ﬁnančnim načrtom krajevne skupnosti Frankolovo, ki je priloga temu odloku.
Investicije, za katere so predvideni namenski prihodki,
se izvedejo v predvideni višini, če so ti namenski prihodki
realizirani.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom. Župan odloča o uporabi sredstev tekoče
proračunske rezervacije in o najemanju kratkoročnih kreditov
za zagotavljanje likvidnosti v okviru tekočega proračunskega
leta.
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika ima župan pravico prerazporejati proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru bilance
prihodkov in odhodkov.
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati Občinskemu svetu ob polletju in po zaključnem računu.
5. člen
Če prejemki proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini, ali če se med izvrševanjem proračuna zaradi
nastanka novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
izvaja naslednje ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja
posameznih izdatkov proračuna:
– ustavi prevzemanje obveznosti
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil.
O sprejetju ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja
poračuna mora župan obvestiti občinski svet.
Če med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja poračuna ni mogoče zagotoviti proračunskega
ravnotežja, mora župan v roku 15 dni pred iztekom roka začasnega zadržanja izvrševanja poračuna občinskemu svetu
predlagati rebalans proračuna, s katerim se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2006 ne povečuje.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.000.000
SIT župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000,00 tolarjev

Št.

119 / 28. 12. 2005 /

Stran

13721

odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. 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 2006 lahko
zadolži do višine 240.000.000,00 SIT, in sicer za naslednje
investicije: ﬁnanciranje nakupa specialnega vozila za PGD
Nova Cerkev, vodovod Stražica, vodovod Vojnik hrib Devica
Marija, vodovod Hrenova, vodovod Novake, čistilna naprava Frankolovo, komunalna ureditev za poslovno cono
Arclin, ﬁnanciranje investicije OŠ Vojnik in investicije OŠ
Frankolovo.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2006 zadolžijo do
skupne višine 0 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Vojnik v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0002-6/2005-27
Vojnik, dne 21. decembra 2005
Župan
Občine Vojnik l.r.
Benedikt Podergajs l.r.

ZAGORJE OB SAVI
5389.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Zagorje ob Savi za leto 2005

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 in ostali),
121. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 109/05) in 99. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. seji dne 17. 12. 2005
na predlog župana Občine Zagorje ob Savi sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto
2005 (Uradni list RS, št. 36/05) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:

Stran

13722 /

Št.

119 / 28. 12. 2005
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»Proračun Občine Zagorje ob Savi za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

REBALANS
2005

A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I

SKUPAJ PRIHODKI

70+71+72+74

2.090.785.000

TEKOČI PRIHODKI

70+71

1.394.257.000

70

DAVČNI PRIHODKI

700

Davki na dohodek in dobiček

1.252.494.000
996.125.000

703

Davki na premoženje

169.921.000

704

Domači davki na blago in storitve

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

37.185.000

72

KAPITALSKI PRIHODKI

45.000.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premoženja

74

TRANSFERNI PRIHODKI

651.528.000

740

Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

651.528.000

II

SKUPAJ ODHODKI

40

TEKOČI ODHODKI

428.799.000

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

117.455.000

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

7.150.000

409

Rezerve

2.761.000

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

456.712.000

412

Transferi neoroﬁtnim organizacijam in ustanovam

136.153.000

413

Drugi tekoči domači transferi

397.088.000

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

511.463.000

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

511.463.000

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

175.882.000

430

Investicijski transferi

175.882.000

III

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

86.448.000
141.763.000
92.803.000
5.408.000
367.000
6.000.000

5.000.000
40.000.000

40+41+42+43

2.114.251.000

19.318.000
282.115.000

998.107.000
8.154.000

I – II

–23.466.000

Uradni list Republike Slovenije
IV
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PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750+751+752

32.200.000

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750

Prejeta vračila danih posojil

10.200.000

751

Prodaja kapitalskih deležev

22.000.000

V

DANA POSOJILA IN POVEČANJE

634.000

KAPITALSKIH DELEŽEV
441

Povečanje kapitalskih deležev

VI

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

634.000
IV – V

31.566.000

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
C

RAČUN FINANCIRANJA

VII

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII

ODPLAČILA DOLGA

55

ODPLAČILA DOLGA

8.100.000

550

Odplačila domačega dolga

8.100.000

X

NETO ZADOLŽEVANJE

XI

NETO FINANCIRANJE

Prihodki in odhodki so določeni v posebnem delu in so
sestavni del Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2005.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2005 ostanejo v veljavi.
3. člen
Ta odlok prične veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 401-7/2004
Zagorje ob Savi, dne 17. decembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

5390.

Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta
»Potoška vas–šola in levi breg Kotredeščice«,
v Zagorju ob Savi

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list. št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Zagor-

VII-VIII

–8.100.000

VI+VII-VIII-IX=-III

23.466.000

je ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja,
št. 13/03) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na seji
dne 17. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi zazidalnega načrta »Potoška
vas–šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju
ob Savi
1. člen
Sprejme se DOPOLNITEV Zazidalnega načrta »POTOŠKA VAS–ŠOLA IN LEVI BREG KOTREDEŠČICE«, v
Zagorju ob Savi, ki jo je pod številko projekta 18/08, izdelal
ARHIS, d.o.o. Zagorje ob Savi, v oktobru leta 2005.
2. člen
Ureditveno območje dopolnitev zazidalnega načrta
vključuje zemljišče parc. št. 473/5 in 473/7 obe v k.o. Zagorje – mesto in parc. št. 1149/1, 1142/1 in 1142/2 vse v k.o.
Zagorje.
Predmet dopolnitev zazidalnega načrta je razširitev
meje zazidalnega načrta in načrtovanje izgradnje individualnega stanovanjskega objekta kot dopolnitev obstoječe individualne stanovanjske gradnje na levem bregu Kotredeščice.
Površina ureditvenega območja dopolnitev zazidalnega načrta je 1563 m2.
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3. člen
V odloku o Zazidalnem načrtu Potoška vas – šola in levi
breg Kotredeščice (Uradni vestnik Zasavja št. 18/97) se v
poglavju II. UREDITVENO OBMOČJE v 3. členu pri poglavju
»opis meje po obodni parcelaciji« spremeni opis od parcele
473 naprej do parcele 1148/1 tako, da se ta del opisa glasi:
473 kjer se obrne proti vzhodu in poteka po severni strani
parcele 473/5 in 473/7 do parcele 1499/1 tu se lomi proti
jugu in poteka po zahodnem robu parcele 1499/1 do parcele
1499/2 (pot pri Hrastelju) kjer se po vzhodnem robu te parcele preko parcele 1148/1.
V poglavju »seznam parcel v ureditvenem območju« se
besedilo dopolni, tako da se za parcelo 469/4 vstavita parceli
št. 473/5 in 473/7 in za parcelo št. 1142/1 vstavi parcela št.
1142/2.
4. člen
V poglavju III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE
V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI se v 4. členu
v drugi alineji drugega odstavka in v zadnjem odstavku poglavja »Stanovanjska območja« spremeni število 17 v 18.
5. člen
V poglavju IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV v 5. členu v poglavju »Za stanovanjske objekte je obvezno upoštevati:« doda alinea, ki
se glasi:
Tlorisni gabarit individualne stanovanjske hiše načrtovane na parc. št. 473/5 in 473/7 obe v k.o. Zagorje –mesto je
10,88 x 7,78 m + izzidek 3,80 x 1,20 m ob vzhodni in zahodni
fasadi (tolerance +- 10% v obe smeri). Višinski gabarit: K+P+M, (vkopana klet) in višino kolenčnega zidu max 1,50 m.
Absolutna kota ca. 273,50. Streha je razgibana večkapnica
z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami terena.
Naklon strešin okoli 40º in kritino temne barve.
6. člen
V poglavju VII. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR se v 14. členu spremeni
četrta alinea, ki se glasi:
– Dopustne so tudi gradnje pomožnih objektov in nadstrešnic, ter postavitve garaž izven stanovanjskega objekta.
7. člen
Sestavni del tega odloka so tudi tekstualni in graﬁčni
prikazi dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice in mnenja
nosilcev urejanja.
8. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostanejo nespremenjena.
9. člen
Dopolnitev zazidalnega načrta je stalno na vpogled pri
Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi.
10. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem Dopolnitev zazidalnega načrta opravlja pristojna služba občinske uprave.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-3/96
Zagorje ob Savi, dne 17. decembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5391.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2006

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Zasavja, št. 8/03
– prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 123/04) in
16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/05) je Občinski
svet Občine Zagorje ob Savi na 25. seji dne 17. 12. 2005
sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi za
leto 2006 znaša:
– 0,622944 SIT za zazidana stavbna zemljišča,
– 0,311472 SIT za nezazidana stavbna zemljišča.
2. člen
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja
za izračun nadomestila od 1. 1. 2006 dalje in velja do spremembe.
3. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-11/2005
Zagorje ob Savi, dne 17. decembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

5392.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo),
drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US,
1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03),
18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03 in 77/05) ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 109/03), je
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne
17. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije
1.
Cene predšolskih programov v vseh enotah Vrtca Zagorje znašajo mesečno na otroka:

Uradni list Republike Slovenije
Program

Št.

Cena
po metodologiji

Cena
za starše

Dnevni program
za 1. starostno obdobje

97.965 SIT

88.838 SIT

Poldnevni program
za 1. starostno obdobje

82.393 SIT

66.627 SIT

Dnevni program
za 2. starostno obdobje

78.073 SIT

78.073 SIT

Poldnevni program
za 2. starostno obdobje

65.310 SIT

62.097 SIT

Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so
vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I.
starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta
dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
Cena programa za otroke, ki obiskujejo vrtec vsak drugi
teden, znaša 50 % cene programa, ki ga otrok obiskuje.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje, ki obiskujejo Vrtec Zagorje, se višina plačila programa
vrtca določi po obračunski ceni za starše le v primeru, če pristojna občina, to je občina otrokovega stalnega prebivališča,
soglaša, do bo pokrila razliko med plačili staršev in ceno po
metodologiji.
2.
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah
programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo
skupno 8.337,00 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost
zajtrka 1.827,00 SIT, kosila 4.977,00 SIT in popoldanske malice 1.533,00 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje
vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža
ceno programa za stroške neporabljenih živil naslednji dan
po prejetem obvestilu.
3.
V primeru, da je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov
odsoten cel koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega
v mesecu, so starši dolžni poravnati 50 % cene programa
brez stroškov živil, vendar pod pogojem, da predvideno celomesečno odsotnost otroka pisno sporočijo vzgojiteljici ali
upravi Vrtca, pred začetkom otrokove odsotnosti, najkasneje
pa prvi dan v mesecu.
4.
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno
v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ
dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od plačila, določenega
po pravilniku o plačilih staršev za programe vrtca. Občina
bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med plačilom
rezervacije in ceno programa po metodologiji, znižano za
stroške živil.
Za otroke, s stalnim prebivališčem izven občine Zagorje
ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje, lahko starši uveljavijo
rezervacijo le, če občina stalnega prebivališča otroka pisno
soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med ceno rezervacije in ceno programa po metodologiji.
5.
Starši lahko med letom začasno izpišejo otroka iz vrtca, vendar največ za dva meseca. Za čas izpisa otroka so
starši dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 50 % od višine
plačila, določene po pravilniku o plačilih staršev za programe
v vrtcih.
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6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje
ob Savi, pod št. 385-3/2004, z dne 20. 1. 2004.
7.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2006 dalje.
Št. 602-137/2005
Zagorje ob Savi, dne 17. decembra 2005
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ZREČE
5393.

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – 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, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01
– ugotovitev US, 51/02 IN 72/05), 29. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 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 19. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zreče za leto 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2006 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:
v tisoč tolarjev
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
70

Proračun
leta 2006
1.088.677,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

698.037,00

DAVČNI PRIHODKI

543.065,00

700 Davki na dohodek in dobiček

330.715,00

703 Davki na premoženje

101.714,00

704 Domači davki na blago in storitve

110.636,00

Stran
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Skupina/Podskupina kontov

Uradni list Republike Slovenije
Proračun
leta 2006

B.

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

73

Skupina/Podskupina kontov

154.972,00

75

935,00

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

44.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

74.430,00

KAPITALSKI PRIHODKI

75.100,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

75.100,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44

440 Dana posojila

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

TRANSFERNI PRIHODKI

315.540,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij

315.540,00

TEKOČI ODHODKI

1.206.977,00
494.394,28

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

59.100,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

10.800,00
417.318,35

403 Plačila domačih obresti

1.000,00

409 Rezerve

6.175,93

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

424.642,72
19.808,60
239.243,20
65.640,26
101.950,66

414 Tekoči transferi v tujino
42

43

INVESTICIJSKI ODHODKI

287.940,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

287.940,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.

0,00

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

135.000,00

500 Domače zadolževanje

135.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

16.700,00

550 Odplačila domačega dolga

16.700,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

118.300,00

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

118.300,00

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

- ali 0 ali +

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, so
priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

PREJETE DONACIJE

402 Izdatki za blago in storitve

41

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

721 Prihodki od prodaje zalog

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

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

731 Prejete donacije iz tujine

40

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

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

34.200,00
1.407,00

Proračun
leta 2006

-118.300,00

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:

Uradni list Republike Slovenije
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
2. prihodki turistične takse po 20. členu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
3. prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po
21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list
RS, št. 123/04),
4. prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 129/04),
5. prihodki komunalnega prispevka po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. št. 110/02),
6. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in drugi
prihodki.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva,
namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
v javnem sektorju.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki
je vključen v načrt razvojnih programov.
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.
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 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
4,615.930,00 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.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov se občina za proračun leta 2006 lahko
zadolži do višine 135,000.000,00 tolarjev, in sicer za naslednje investicije: OŠ, vrtec in telovadnica Stranice.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Zreče, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic
21,000.000,00 tolarjev.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, katerih
ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2006 zadolžijo do
skupne višine 10,000.000,00 tolarjev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Zreče v letu
2007, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 405-02-01/2005
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

5394.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 72/05), 25. člena Zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 16.
člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01,
81/02, 100/03 in 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na seji
dne 19. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list RS, št. 31/97, v nadaljevanju: odlok).
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena odloka tako, da se
glasi:
»Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna lokalna gospodarska javna služba.«
3. člen
Spremeni se 3. člen, ki se glasi:
»Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na
podlagi podeljene koncesije. Dejavnost urejanja pokopališč
izvaja režijski obrat (v nadaljevanju: izvajalec), organiziran
kot samostojna notranja organizacijska enota občinske uprave Občine Zreče.
Za opravljanje pokopališke dejavnosti Občina Zreče
pooblasti upravljavce.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 13. člena, ki se glasi:
»Uporabo vežice in njen obratovalni čas določi izvajalec
oziroma upravljavec. V času, ko je mrliška vežica zaprta, se
lahko vstopi samo na podlagi predhodnega dovoljenja izvajalca oziroma upravljavca.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 24. člena, ki se glasi:
»Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora
poskrbeti upravljavec oziroma izvajalec.«
6. člen
Spremeni se prvi stavek, prvega odstavka 32. člena,
ki se glasi:
»Prostore za grobove daje v najem upravljavec oziroma
izvajalec.«
7. člen
V drugem odstavku 33. člena se namesto besede
»koncesionar« uporabi besedilo »upravljavec oziroma izvajalec«.
V četrtem odstavku istega člena se namesto besede
»koncesionar« uporabi besedilo »upravljavec oziroma izvajalec«.
V šestem odstavku se črta pika in se doda besedilo
»oz. izvajalec«.
8. člen
Spremeni se prvi stavek 36. člena, ki se glasi:
»Upravljavec oziroma izvajalec razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih primerih…«.
9. člen
Spremeni se peti odstavek 37. člena, ki se glasi:
»Višino najemnine za grobove ter ceno storitev določi upravljavec oziroma izvajalec v soglasju z občinskim
svetom.«
Črta se šesti odstavek 37. člena.
10. člen
Spremeni se prvi odstavek 38. člena odloka, ki se
glasi:
»O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih
pokopališč odloča na predlog upravljavca oziroma izvajalca
v skladu s prostorsko dokumentacijo pristojna komisija občinskega sveta, ki da nato predlog v obravnavo Občinskemu
svetu Občine Zreče.«

Uradni list Republike Slovenije
13. člen
Spremeni se prvi stavek 41. člena, ki se glasi:
»Upravljavec oziroma izvajalec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov
in naprav na območju pokopališča ter komunalnih objektov in
naprav in tehničnih ureditev, kot so: …«
14. člen
Spremeni se drugi stavek drugega odstavka 42. člena,
ki se glasi:
»Upravljavec oziroma izvajalec je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev groba,
kateri ne more biti daljši od dveh mesecev. Po preteku tega
roka postopa upravljavec oziroma izvajalec skladno z določbami četrtega odstavka 33. člena.«
15. člen
Spremeni se 43. člen, ki se glasi:
»Z globo 250.000,00 tolarjev se kaznuje koncesionar,
če opusti predpisana ravnanja iz 40. člena odloka.
Z globo 80.000,00 tolarjev se kaznuje, kdor krši prvo,
drugo, tretjo, četrto in šesto alineo prvega odstavka 39. in
prvega odstavka 42. člena tega odloka.
Z globo 10.000,00 tolarjev se kaznuje, kdor krši peto
alineo prvega odstavka 39. člena.«
16. člen
Spremeni se 44. člen, ki se glasi:
»Uresničevanje tega odloka nadzoruje komunalno cestni inšpektor/ica.«
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-07-01/2005-7
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

5395.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2006

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 19. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2006 znaša
0,086 SIT/m².

11. člen
V prvem odstavku 39. člena se črta sedma alinea.

II.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje polletno.

12. člen
V 40. členu se črtajo prva, druga, tretja, deveta in deseta alinea.

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

Uradni list Republike Slovenije
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04).
Št. 420-08-02/2005-2
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

5396.

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso
v Občini Zreče za leto 2006
1.
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena
Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2006
znaša 18 tolarjev.
2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2006.
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. 139/04).
Št. 423-04-02/05
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

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

1.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in
vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2006 za
območje Občine Zreče 157.429,00 SIT/m2.
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3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2005 (Uradni
list RS, št. 139/04).
Št. 015-03-02/2005-2
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

5398.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2006

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 19. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2006
1.
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in
2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2006
znaša 372,60 tolarjev.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izračun davka od premoženja
v letu 2006.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v
Občini Zreče v letu 2005 (Uradni list RS, št. 139/04).
Št. 422-05-01/2005-7
Zreče, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

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, 85/04) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 19. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče
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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 2006.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za
komunalno takso v Občini Zreče za leto 2006

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, 19. 12. 2005 sprejel

5397.

Št.

ŽETALE
5399.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen
storitev obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Žetale

Na podlagi 42. člena Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstra-
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njevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale
(Uradni RS, št. 110/05) ter v skladu z določili Pravilnika o
oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 128/04, 45/05
in 56/05) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni RS, št.
24/99,11/01,5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na
21. redni seji dne, 19. 12. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o tarifnem sistemu za obračun cen storitev
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine
Žetale
1. člen
Ta pravilnik določa način obračunavanja cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine
Žetale (v nadaljnjem besedilu: javna služba) uporabnikom
storitev javne službe.
2. člen
Župan Občine Žetale potrdi skupno letno količino vseh
faz obravnave odpadkov za preteklo leto, ki jih izvajalec
javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) v svojem
letnem poročilu o poslovanju podjetja predloži najkasneje do
31. marca tekočega leta ter na predlog izvajalca, na podlagi
podatkov iz poslovnega načrta izvajalca za tekoče leto, sprejme predvidene letne količine odpadkov za tekoče leto.

Uradni list Republike Slovenije
odvoz preostalih odpadkov in za območja večstanovanjskih
enot na podlagi naslednjega izračuna:
predvideni letni strošek =
= predvidena letna količina odpadkov x cena/m3
Predvideni letni strošek predstavlja osnovo, od katere
je 50% delež ﬁksni strošek gospodinjstva, neodvisen od
števila članov gospodinjstva, 50% delež pa predstavlja variabilni strošek, ki je odvisen od števila članov gospodinjstva,
razen za gospodinjstva z osmimi ali več člani, za katere se
obračuna variabilni strošek po izračunu za sedem članov
gospodinjstva.
muli:

Fiksni strošek na mesec se izračuna po naslednji for-

ﬁksni mesečni strošek =

predvideni letni
strošek/2
povprečnim letnim številom vseh
gospodinjstev

/12

pri čemer je:
– povprečno letno število vseh gospodinjstev enako
povprečnemu številu gospodinjstev vseh občin, vezanih na
skupno javno službo.
Variabilni strošek na mesec se izračuna po naslednji
formuli:
ﬁksni mesečni strošek
variabilni mesečni strošek =

povprečnim številom članov
gospodinjstva

3. člen
Obračun cen storitev javne službe po tem pravilniku
obsega naslednje storitve:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki vključuje
tudi obdelavo, sortiranje in začasno skladiščenje komunalnih
odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, in sicer v naslednjem
obsegu:
– ločeno zbiranje in prevoz ločenih frakcij,
– obdelavo in po potrebi tudi dodatno sortiranje ločenih
frakcij ter začasno skladiščenje pred oddajo v predelavo,
– zbiranje, začasno skladiščenje in pripravo nevarnih
frakcij za oddajo v odstranjevanje in predelavo,
– zbiranje in prevoz kosovnih odpadkov,
– obdelavo kosovnih odpadkov pred oddajo v predelavo
ali odstranjevanje,
– zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov,
– zbiranje in prevoz kuhinjskih odpadkov,
– zbiranje odpadnih jedilnih olj in maščob,
– zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– obdelavo ostalih komunalnih odpadkov pred oddajo v
predelavo ali odstranjevanje,
2. obdelavo ostankov komunalnih odpadkov s stiskanjem in baliranjem odpadkov zaradi zmanjšanja volumna
odpadkov, ki se odlagajo,
3. odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje
ostankov predelave,
4. obdelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov,
5. ceno za uporabo infrastrukture,
6. vodenje evidenc,
7. osveščanje in obveščanje uporabnikov storitev javne
službe.

pri čemer je:
– povprečno število članov gospodinjstva enako povprečnemu številu članov gospodinjstva vseh občin, vezanih
na skupno javno službo.
Mesečni strošek gospodinjstva se izračuna po naslednji
formuli:

4. člen
Cena storitev javne službe za izvajanje storitev iz predhodnega člena se obračuna po osnovni tariﬁ za 14 dnevni

7. člen
Cene storitev javne službe potrjuje Občinski svet Občine
Žetale s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu R Slovenije.

mesečni strošek gospodinjstva = ﬁksni strošek + (variabilni
strošek x št. članov gospodinjstva)
Mesečni strošek gospodinjstva na območju, ki ni dostopno vozilom za zbiranje komunalnih odpadkov in je zanje
organizirano skupno zbirno mesto, se izračuna po naslednji
formuli:
Mesečni strošek gospodinjstva = (ﬁksni strošek/št. gospodinjstev vezanih na skupno zbirno mesto)
+ (variabilni strošek x št. članov gospodinjstva)
5. člen
Za izvajanje dodatnega ali zmanjšanega obsega storitev javne službe posameznikom ali skupini uporabnikov, ki
dokazljivo povzročajo izvajalcu različne stroške in na območju, kjer je uvedeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, pa
povzročitelji le-teh niso ločeno odložili, se lahko cena storitev
javne službe diferencira skladno z določili drugega odstavka
14. člena Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 128/04, 45/05 in 56/05).
6. člen
Spremembe cen storitev javne službe, ki jih odobri
Občinski svet Občine Žetale, začno veljati za storitve javne
službe najkasneje do 30. aprila tekočega leta.

Uradni list Republike Slovenije
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8. člen
V cenah storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.

SKLEP
o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2006

9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Tarifni
sistem za obračun storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 117/04).

1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Žetale za leto 2006, oziroma v obdobju januar – marec 2006, 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 2005 in za iste
programe kot v letu 2005.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Republike Slovenije.
Št. 062-02-0021/2005-3
Žetale, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

5400.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2006

2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2005.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje
izvajanje in ﬁnanciranje investicij, ki so sprejete v proračunu
za leto 2005, ni pa možno pričenjati novih investicij.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega ﬁnanciranja so
sestavni del proračuna Občine Žetale za leto 2006. Po sprejemu proračuna za leto 2006 se v obdobju začasnega ﬁnanciranja plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2006.

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. 6/00, 76/00 in 54/04), je
Občinski svet Občine Žetale na 21. redni seji dne 19. 12.
2005 sprejel

5. člen
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v
letu 2006 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2006

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2006 dalje.

I.
Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Žetale znaša za leto 2006 0,60 SIT.

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.

Št. 410-01-0001/2005
Žetale, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

II.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 062-02-0021/2005-11
Žetale, dne 19. decembra 2005
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

5401.

Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih
potreb v letu 2006

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, 56/02 in 72/05)
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 20. 12.
2005 sprejel

ŽIROVNICA
5402.

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2006

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01 in 87/01) in
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
71/01 in 109/04, UVG, št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet
Občine Žirovnica na 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Žirovnica v letu 2006
1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Občini Žirovnica, rojene v letu 2006, določa upravičence, višino

Stran

13732 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

dodatka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje
prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s
katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za novorojenega otroka znaša
48.000,00 SIT bruto.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega
sporazuma, s predložitvijo pisnega zahtevka pri občinski
upravi Občine Žirovnica najkasneje do 31. 12. 2006, oziroma
do 28. 2. 2007, če je otrok rojen po 1. 12. 2006.
6. člen
Zahtevku iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– kopija pogodbe o bančnem računu,
– kopija potrdila o davčni številki novorojenca,
– sporazum iz 5. člena (v kolikor je potreben).
7. člen
Prispevek se nakaže na bančni račun novorojenca ali
bančni račun starša, ki je vlagatelj zahtevka.
8. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe
ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi
novorojenca.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2006
dalje.
Št. 15203-0001/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Žirovnica
za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju
Občine Žirovnica za leto 2006 znaša 12,33 SIT.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00200-0003/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

5404.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Žirovnica za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00, 100/00, 28/01, 87/01,
16/02, 51/02) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni
list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in Uradni vestnik Gorenjske,
št. 34/04) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. seji dne
22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Žirovnica za leto 2006
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Žirovnica znaša v
letu 2006:
– v stanovanjskem in počitniškem tipu območja
0,2803 SIT (0,0234 SIT/mesec),
– v poslovnem in proizvodnem tipu območja 0,7764 SIT
(0,0647 SIT/mesec).
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. januarjem 2006.
Št. 00200-0002/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005

5403.

Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks na območju Občine Žirovnica
za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00, 100/00, 28/01, 87/01,
16/02, 51/02), 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini
Žirovnica (Uradni list RS, št. 37/01), in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 23/99, 71/01, 109/01 Uradni
vestnik Gorenjske, št. 34/04) je Občinski svet Občine Žirovnica na svoji 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ŽUŽEMBERK
5405.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žužemberk za leto 2005

Na podlagi 3. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94 in 56/98 in odločbe US), 20. člena Zakona

Uradni list Republike Slovenije

Št.

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 72/05), 40. člena
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski
svet Občine Žužemberk na 23. seji dne 23. 12. 2005 sprejel

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

41

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

726.030

70

DAVČNI PRIHODKI

236.560

700 Davki na dohodek in dobiček

166.100

703 Davki na premoženje

39.600

704 Domači davki na blago in storitve

30.860

706 Drugi davki
71

35.750

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

11.800

711 Takse in pristojbine

1.050

712 Denarne kazni

2.150

714 Drugi nedavčni prihodki
72

20.750
680

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

120

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož.

43

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.480
0

268.627
7.350

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

206.127

412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam

14.490

413 Drugi tekoči domači transferi

40.660

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

240.880

INVESTICIJSKI TRANSFERI

99.820

430 Investicijski transferi

0

431 Investicijski transferi

99.820

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

– 36.787

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

139

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

139

750 Prejeta vračila danih posojil

139

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

560
1.480

13733

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 240.880

0

PREJETE DONACIJE
731 Prejete donacije iz tujine

74

0

KAPITALSKI PRIHODKI

721 Prihodki od prodaje zalog

73

0

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

42

III.

I.

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

V tisoč
tolarjev

Skupina/Podskupina kontov

Stran

Skupina/Podskupina kontov

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2005
(Uradni list RS, št. 16/05), v nadaljnjem besedilu: odlok, se
spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

119 / 28. 12. 2005 /

VI.

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

139

TRANSFERNI PRIHODKI

451.560

740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

451.560

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

762.817

C)

RAČUN FINANCIRANJA

40

TEKOČI ODHODKI

153.490

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

24.580

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

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

4.135
123.775
0
1.000

Stran

13734 /

Št.

119 / 28. 12. 2005

Uradni list Republike Slovenije
ŽIROVNICA

Skupina/Podskupina kontov
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)

–36.648
0
–36.509

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2005–2420
Žužemberk, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

5406.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 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 23. seji dne 23. 12. 2005 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 2006 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. 2006
dalje.
Št. 032-01/2005–2419
Žužemberk, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

5407.

Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Žirovnica za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 18. člena Statuta
Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 109/01 in
Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04), je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. seji dne 22. 12. 2005 sprejel

ODLOK
o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in stroških komunalnega
urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za
leto 2006
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno stanovanjske površine in povprečne stroške komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v letu
2006.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov
komunalnega urejanja in brez cene stavbnega zemljišča
znaša na dan 31. 12. 2005 172.465,50 SIT.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča na območju Občine Žirovnica za III. stopnjo komunalne opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 prebivalcev/ha znašajo 24.145,00 SIT na m2 koristne stanovanjske površine od tega:
– za komunalne objekte in naprave v individualni
(osebni) rabi 10.865,00 SIT/m2 (45%),
– za komunalne objekte in naprave v kolektivni (skupni) rabi 13.280,00 SIT/ m2 (55%).
4. člen
Cene za stavbno zemljišče se oblikujejo po območjih
v odstotkih povprečne gradbene cene, in sicer:
I. območje od 5% do 8%, ki obsega naselja, Moste,
Breg, Žirovnica, Selo, Breznica, Zabreznica, Doslovče,
Smokuč, Rodine in Vrba;
II. območje od 2,5% do 5%, ki obsega vsa ostala območja Občine Žirovnica, ki niso opredeljena v območju I ali
so razpršena gradnja v skladu z dolgoročnim družbenim
planom Občine Jesenice za Občino Žirovnica.
5. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno revalorizirajo na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih
mesečno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati
Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Žirovnica za leto 2005 (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 8/04).

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati s 1. 1. 2006.
Št. 00200-0004/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

5408.

Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2006 in meril za
odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žirovnica

Na podlagi 143. In 144. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Navodil za izračun
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01,
109/01, in Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04) in 19. člena
Odloka o stavbnih zemljiščih v občini Žirovnica (Uradni list
RS, št. 88/01, UVG, št. 41/03) je Občinski svet Občine Žirovnica na 27. redni seji dne 22. 12. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2006 in meril za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine
Žirovnica
1. Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s
3. točko 18. člena Odloka o stavbnih zemljiščih v občini
Žirovnica se določijo v znesku 8.610,00 SIT/m2 gradbene
parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljeno-

Št.
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sti 1 m2 gradbene parcele primerjalne velikosti 600 m2 in
primerjalne skupne neto tlorisne površine objekta 200,00
m2, (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00).
2. Za vsako dodatno 6,667% večjo izkoriščenost gradbene parcele se faktor poveča za 10,0% (faktor od 1,00 do
npr. 2,00 pri 100% izkoriščenosti gradbene parcele), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti gradbene parcele za 3,333%
pa se faktor zmanjša za 10,0% (faktor od 1,00 do 0,00).
V obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti
uporablja linearna interpolacija.
3. V skladu z 18. členom Odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji:
a) glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje stanovanjske gradnje:
– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (kemična ind., avtopralnice,
pralnice, benc. črpalke
100% faktor je 1,00
– gostinska in počitniška dejavnost
90% faktor je 0,90
– poslovna in trgovska dejavnost
80% faktor je 0,80
– obrtno-industrijska dejavnost
80% faktor je 0,80
– stanovanjska namembnost
60% faktor je 0,60
– skladiščna dejavnost
50% faktor je 0,50
– pokrita parkirišča
40% faktor je 0,40
– kmetijska dejavnost
30% faktor je 0,30
– zunanja parkirišča, športne površine 25% faktor je 0,25
b) za izgradnjo kanalizacije in ČN za že zgrajene objekte
faktor je 0,22
c) za izgradnjo kanalizacije in ČN za priklopljene na
skupinske greznice
faktor je 0,70
d) za izgradnjo javne razsvetljave za že zgrajene objekte
faktor je 0,22
e) Za cesto v makadamski izvedbi
faktor je 0,22
4. Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2
gradbene parcele znašajo 8610,00 SIT/m2, od tega je
upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih
deležih:

a) individualna raba:
– kanalizacijsko omrežje – fekalno
20%
– plinovodno (toplovodno) omrežje
10%
861,00 SIT/m2
– vodovodno omrežje
11%
– električno omrežje – kabelsko
10%
– električno omrežje – zračni vodi
7%
603,00 SIT/m2
– telefonsko omrežje
6%
b) kolektivna raba:
– cestno omrežje – asfalt + pločniki
35% 3.014,00 SIT/m2
– cestno omrežje – asfalt
28%
– cestno omrežje – makadam
15% 1.292,00 SIT/m2
– urejena parkirišča
8%
– parkirišča v sklopu cest
3%
258,00 SIT/m2
– omrežje javne razsvetljave
5%
– kanalizacijsko omrežje – meteorno 12%
Skupaj (osnovna kom. oprema a) + b))100%
6.028,00 SIT/m2

5. Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da
se površina gradbene parcele, na katerem bo stal objekt
zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega
opremljanja za m2 gradbene parcele iz točke 1, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz točke 2, 3 in 4
z upoštevanjem objektov in naprav komun. opremljenosti,
na katero je objekt možno priključiti.
6. Delež stroškov opremljanja zemljišč z javno infrastrukturo (CATV, telefon, plin), ki ne pripada lokalni komunalni infrastrukturi, se zavezancem ne odmerja.
7. Oddaljenost (nad 200 m) posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški

Stran

1.722,00 SIT/m2
947,00 SIT/m2
861,00 SIT/m2
516,00 SIT/m2
2.411,00 SIT/m2
689,00 SIT/m2
431,00 SIT/m2
1033,00 SIT/m2
8610,00 SIT/m2

izgradnje ozir. zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
8. Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna
gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno
uporabo obračuna neto tlorisnih površin objekta glede na
celotno površino gradbene parcele ter korekcijskih faktorjev
iz točke 2, 3 in 4.
9. Vrednost, določena s tem sklepom se mesečno revalorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino STG ter se uporablja od 1. 1. 2006 do uveljavitve novega sklepa, vendar
najkasneje do 31. 3. 2007.
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10. Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev
objektov na komunalne objekte in naprave.
11. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007-0001/2005
Žirovnica, dne 23. decembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5409.

Poročila o gibanju plač za prvih devet
mesecev 2005 – REVIDIRANI PODATKI

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 januar 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 72/05
z dne 29. 7. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2005 je znašala 267 544 SIT in je bila za
7,1 odstotka nižja kot za december 2004.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2005 je znašala 171 380 SIT in je bila za
6,4 odstotka nižja kot za december 2004.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november
2004 – januar 2005 je znašala 281 193 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za februar 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 72/05
z dne 29. 7. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2005 je znašala 262 911 SIT in je bila za
1,7 odstotka nižja kot za januar 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za februar 2005 je znašala 168 561 SIT in je bila za
1,6 odstotka nižja kot za januar 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje december
2004 – februar 2005 je znašala 272 860 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za marec 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 72/05
z dne 29. 7. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2005 je znašala 271 717 SIT in je bila za
3,3 odstotka višja kot za februar 2005.

Uradni list Republike Slovenije
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za marec 2005 je znašala 172 842 SIT in je bila za
2,5 odstotka višja kot za februar 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
2005 – marec 2005 je znašala 267 397 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za april 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 72/05
z dne 29. 7. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za april 2005 je znašala 269 368 SIT in je bila za
0,9 odstotka nižja kot za marec 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za april 2005 je znašala 171 779 SIT in je bila za 0,6
odstotka nižja kot za marec 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje februar
2005 – april 2005 je znašala 268 005 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za maj 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 72/05
z dne 29. 7. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2005 je znašala 271 814 SIT in je bila za 0,9
odstotka višja kot za april 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za maj 2005 je znašala 173 388 SIT in je bila za 0,9
odstotka višja kot za april 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec
2005 – maj 2005 je znašala 270 968 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za junij 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 80/05
z dne 29. 8. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo
v Sloveniji za junij 2005 je znašala 271 654 SIT in je bila za
0,1 odstotka nižja kot za maj 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2005 je znašala 172 972 SIT in je bila za 0,2
odstotka nižja kot za maj 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april 2005
– junij 2005 je znašala 270 946 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za julij 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 85/05
z dne 23. 9. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2005 je znašala 271 419 SIT in je bila za 0,1
odstotka nižja kot za junij 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za julij 2005 je znašala 173 153 SIT in je bila za 0,1
odstotka višja kot za junij 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj 2005
– julij 2005 je znašala 271 629 SIT.

Uradni list Republike Slovenije
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POROČILO
o gibanju plač za avgust 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 93/05
z dne 21. 10. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2005 je znašala 279 038 SIT in je bila za
2,8 odstotka višja kot za julij 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za avgust 2005 je znašala 177 364 SIT in je bila za
2,4 odstotka višja kot za julij 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij 2005
– avgust 2005 je znašala 274 033 SIT.

POROČILO
o gibanju plač za september 2005
– REVIDIRANI PODATKI

(podatki, objavljeni v Uradnem listu, št. 104/05
z dne 21. 11. 2005, ne veljajo več)
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2005 je znašala 277 374 SIT in je bila
za 0,6 odstotka nižja kot za avgust 2005.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2005 je znašala 176 268 SIT in je bila
za 0,6 odstotka nižja kot za avgust 2005.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij 2005
– september 2005 je znašala 275 942 SIT.
Št. 9611-16/2005/13
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS
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13645
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13645

5331.
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13648
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13648
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13648
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AJDOVŠČINA

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2006
13657

BENEDIKT

5343.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2005
13659
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2006 13660

5344.

BLED

5345.

Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2006 po
Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
13662
Sklep o vrednosti točk za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
za leto 2006
13663

BOROVNICA

Sklep o cenah programov vrtca v Osnovni šoli dr.
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13663
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13664
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
13664
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Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
13665

DOBREPOLJE

Dopolnitev programa priprave lokacijskega načrta
za sanacijo obstoječega dela kamnoloma in širitev
kamnoloma v Predstrugah v Občini Dobrepolje
13665

DOL PRI LJUBLJANI

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Enoti vrtca Dolsko
13667

GORENJA VAS-POLJANE
Sklep o ukinitvi javnega dobra
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GROSUPLJE

Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o pogojih
za enotno oblikovno podobo objektov za oglaševanje
13667
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Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2006

13668

IVANČNA GORICA

Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2006
13670

JESENICE

Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih društev, Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti in kulturnih projektov, ki se ﬁnancirajo in
soﬁnancirajo iz proračuna Občine Jesenice
13672

KOBARID

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2004
13674
Sklep o prenehanju javnega dobra
13675
Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobarid za
leto 2006
13675

KOBILJE

Sklep o začasnem ﬁnanciranju Občine Kobilje v
letu 2006
13675

KOMEN

Sklep o začasnem ﬁnanciranju

13676

KOPER

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v
Občini Koper
13676
Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta “Žusterna III”
13677

KRANJ

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v
Mestni občini Kranj
13678
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
soﬁnanciranju javnih kulturnih programov v Mestni
občini Kranj
13678

LITIJA

Odlok o lokacijskem načrtu za območje
ččje Grbin
13679
Odlok o dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
13684

METLIKA

Odlok o spremembi Odloka o začasni razglasitvi
Hiše Bare Juričine za kulturni spomenik lokalnega
pomena
13684
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Marka v Bušinji vasi
za kulturni spomenik lokalnega pomena
13685
Sklep o višini točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika v
letu 2006
13685

MISLINJA

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za
leto 2006
13686
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5393.
5394.

13697
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za
leto 2005
Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2006
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE
vrtec Prebold
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Stran

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
13713
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Trebnje 13713

5388.
13691
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5405.
5406.

VOJNIK

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Zagorje ob Savi za leto 2005
Odlok o dopolnitvi zazidalnega načrta »Potoška
vas–šola in levi breg Kotredeščice«, v Zagorju ob
Savi
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto
2006
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Vrtcu Zagorje ob Savi in rezervacije

ZREČE

Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2006
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2006

13721
13723
13724
13724
13725
13727
13728
13729
13729
13729

ŽETALE

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
ččju Občine Žetale
13729
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
13731
Sklep o začasnem ﬁnanciranju proračunskih potreb v letu 2006
13731

ŽIROVNICA

Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v
Občini Žirovnica v letu 2006
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju
ččju Občine Žirovnica za leto
2006
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Žirovnica za leto 2006
Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja
stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2006
Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne
opreme za leto 2006 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju
ččju Občine Žirovnica

ŽUŽEMBERK

13731
13732
13732
13734
13735

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žužemberk za leto 2005
13732
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
13734

Stran

13740 /

Št.
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NOVA IZDAJA

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Osma, spremenjena in dopolnjena izdaja
V Zbirki predpisov je izšla dopolnjena in spremenjena izdaja dednopravne zakonodaje. Poleg zakona o dedovanju povzema osma izdaja tudi vse predpise, ki
neposredno ali posredno posegajo na področje dednega prava. Avtor obširnih
uvodnih pojasnil dr. Karel Zupančič, profesor dednega prava na ljubljanski pravni
fakulteti, namenja posebno pozornost vplivu novih predpisov na dednopravno
področje. Odgovoriti poskuša na doslej ne dovolj pojasnjena vprašanja dedovanja
zapuščine brez dediča, obširneje pa razlaga tudi pogodbe, ki jih je iz dednega zakona povzel obligacijski zakonik.
V drugem delu knjige, ki obsega 320 strani A5-formata, so objavljeni:
– zakon o dedovanju,
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev,
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku,
– del zakona o notariatu,
– določbe obligacijskega zakonika,
– del zakona o nepravdnem postopku,
– določbe stvarnopravnega zakonika,
– del zakona o davkih občanov.
Z ALOŽBA

– 261386 broširana izdaja

5859 SIT z DDV

– 261388 vezana izdaja

6944 SIT z DDV

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana

Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18



N A R O Č I L N I C A
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DEDOVANJE
– 261386 broširana izdaja 5859 SIT z DDV

Štev. izvodov

6944 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 261388 vezana izdaja
Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum
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Podpis in žig
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