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MINISTRSTVA
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Pravilnik o obrazcih prijav podatkov
o reševanju kolektivnih delovnih sporov
pri delodajalcu

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o evidencah
na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
izdajam

PRAVILNIK
o obrazcih prijav podatkov o reševanju
kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujeta obrazca prijav podatkov za
zbiranje in obdelovanje podatkov o stavkah in arbitražah delovnih
sporov na ravni države, in sicer podatkov o stavkah in arbitražah
delovnih sporov iz evidenc o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: stavke in
arbitraže).
2. člen
Delodajalci prijave podatkov o stavkah in arbitražah delovnih sporov pošiljajo Statističnemu uradu Republike Slovenije na
naslednjih obrazcih:
1. Prijava podatkov o stavki – Obrazec 1
2. Prijava podatkov o arbitraži delovnega spora – Obrazec 2.
Obrazca iz prejšnjega odstavka z navodili za njuno izpolnjevanje sta sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 10204-32/2007
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2611-0097
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
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Obrazec 1

PRIJAVA PODATKOV O STAVKI
PODATKI O DELODAJALCU
1 Ime delodajalca …….……………………………………………………………….
2 Naslov delodajalca……….………………………………………………………….
3 Matiþna številka delodajalca iz PRS*
4 Davþna številka delodajalca
5 Šifra dejavnosti delodajalca po SKD**
6 Ime kolektivne pogodbe ………………………………………………………….
………………………………………………………….
..…..…………………………………………………….
7 Število zaposlenih
8 Šifra proraþunskega uporabnika
PODATKI O ORGANIZATORJU STAVKE
9 Naziv organizatorja stavke

po šifrantu
šifra 36 …………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

PODATKI O STAVKI
10 Vrsta stavke
11 Število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki
12 Število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki
13 Razlogi za stavko
po šifrantu: glavni
spremljajoþi
14 Pred stavko uporabljene oblike razreševanja delovnih sporov:
1 arbitraža

2 pogajanja

15 Trajanje stavke

3 posredovanje
od

16 Število izgubljenih delovnih ur
17 Ocena škode, ki jo je zaradi stavke utrpel delodajalec v EUR
18 Ocena rezultatov stavke

po šifrantu

Datum izpolnjevanja:………………………………………………
Podpis odgovorne osebe:…………………………………………
* Poslovni register Slovenije
** Standardna klasifikacija dejavnosti

do
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Obrazec 2

PRIJAVA PODATKOV O ARBITRAŽI DELOVNEGA SPORA

PODATKI O DELODAJALCU
1 Ime delodajalca………………………………………………………………………….
2 Naslov delodajalca………………………………………………………………………
3 Matiþna številka delodajalca iz PRS*
4 Davþna številka delodajalca
5 Šifra dejavnosti delodajalca po SKD**
6 Ime kolektivne pogodbe………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
7 Število zaposlenih
8 Šifra proraþunskega uporabnika

PODATKI O SINDIKALNI ORGANIZACIJI OZIROMA SVETU DELAVCEV
19 Ime sindikalne organizacije

po šifrantu

Svet delavcev…………………………………………………………………………..
20 Naslov…………………………………………………………………………………...
21 Število delavcev, ki so stranka v postopku

PODATKI O ARBITRAŽI DELOVNEGA SPORA
22 Vrsta delovnega spora

po šifrantu

23 Razlogi za delovni spor

po šifrantu

24 Delovni spor rešen s pomoþjo arbitraže

Datum izpolnjevanja: .…………………………………………
Podpis odgovorne osebe ……………………………………..
* Poslovni register Slovenije
* *Standardna klasifikacija dejavnosti

DA

NE
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 1 (PRIJAVA PODATKOV O STAVKI) IN
OBRAZCA 2 (PRIJAVA PODATKOV O ARBITRAŽI DELOVNEGA SPORA)
Navodila so pripravljena skupno za oba obrazca in sicer so skupni opisi za rubrike od 1 do 8.
Podatki v rubrikah od 9 do 18 se vpisujejo samo v obrazec 1, podatki v rubrikah od 19 do 24
pa se vpisujejo samo v obrazec 2.
Podatki o delodajalcu
Pod zaporedno številko 8 neposredni in posredni uporabniki državnega in obþinskih
proraþunov zapišejo svojo šifro, doloþeno s Pravilnikom o doloþitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in obþinskih proraþunov (Uradni list RS, št. 46/03).
Podatki o organizatorju stavke
Pod zaporedno številko 9 se vpiše šifra za naziv organa oz. skupino delavcev, ki sprejme
sklep o zaþetku stavke delavcev, in sicer
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Slovenska zveza sindikatov ALTERNATIVA
Zveza delavskih sindikatov Slovenije – SOLIDARNOST
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije
Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije
Sindikat železniškega prometa Slovenije
Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije
Policijski sindikat Slovenije
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
Sindikat novinarjev Slovenije
Sindikat igralniških delavcev Slovenije
Sindikat delavcev tehniþnih pregledov Slovenije
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije
Sindikat carinikov Slovenije
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije
Sindikat Nove ljubljanske banke
Neodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze
Sindikat farmacevtov Slovenije
Sindikat voznikov avtobusnega prometa Slovenije
Sindikat Vladne agencije Slovenije
Sindikat železniškega transporta Slovenije
Sindikat Slovenskih diplomatov
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije
Sindikat zavarovalnih zastopnikov Slovenije
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije
Sindikat ministrstva za obrambo
Sindikat delavcev farmacevtske industrije Slovenije
Sindikat 113 – policistov, kriminalistov in uslužbencev Slovenije
Sindikat delavcev Statistiþnega urada Republike Slovenije
Sindikat delavcev v pravosodju
Ostali (drugo)………………….
veþina delavcev

4

Uradni list Republike Slovenije

Št.

125 / 29. 12. 2007 /

Stran

18561

Pri šifri 36 se vpiše ime sindikata znotraj konfederacije, ki organizira posamezno stavko pri
delodajalcu, ime reprezentativnega sindikata, ki mu je bila izdana odloþba o
reprezentativnosti sindikatov po datumu zaþetka veljavnosti tega pravilnika v Uradnem listu
RS ter ime sindikata, ki organizira posamezno stavko pri delodajalcu, vendar ne sodi med
reprezentativne sindikate.
Podatki o stavki
Pod zaporedno številko 10 se vpiše šifra za vrsto stavke:
01
02
03
04

stavka pri delodajalcu
stavka v poklicu
stavka v dejavnosti
splošna stavka

Pod zaporedno številko 11 se vpiše število delavcev pri delodajalcu, ki neposredno
sodelujejo v prekinitvi dela.
Pod zaporedno številko 12 se vpiše število delavcev pri delodajalcu, ki niso neposredno
prekinili dela, vendar zaradi stavke ne morejo delati.
Pod zaporedno številko 11 in 12 se vpiše število vseh delavcev, ki so neposredno ali
posredno sodelovali v prekinitvi dela ne glede na to ali so sodelovali ves þas stavke ali le v
enem delu. Iz števila se izvzamejo delavci, ki so odsotni zaradi bolezni, letnega dopusta, ali
drugih upraviþenih ali neupraviþenih razlogov.
Pod zaporedno številko 13 se vpiše glavni razlog za stavko in trije najvažnejši spremljajoþi
vzroki:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

neizplaþilo plaþ za 1 mesec nazaj
neizplaþilo plaþ za veþ kot 3 mesece
zniževanje plaþ mimo doloþil kolektivnih pogodb
zahteva za povišanje plaþ
neizplaþana povraþila stroškov in prejemkov
neizplaþane odpravnine pri presežnih delavcih
neizplaþane nadure
nespoštovanje doloþil iz pogodb o zaposlitvi
spreminjanje delovnega þasa in njegove razporeditve
zahteva za odstop uprave ali direktorja
slabi delovni pogoji (zdravje in varnost pri delu)
slabi odnosi v kolektivu (diskriminacija, nadlegovanje)
nezadostno informiranje in posvetovanje z delavci
zahteva za uvedbo steþajnega postopka
slabo poslovanje in zahteva za sanacijo podjetja
prestrukturiranje in selitev proizvodnje
solidarnost z drugimi delavci
oviranje sindikalnih aktivnosti s strani poslovodstva
drugo___________________(navesti)
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Pod zaporedno številko 14 se vpiše, þe so bile pred stavko uporabljene druge oblike
reševanja sporov:
01
02
03

arbitraža
pogajanja
posredovanje

Pod zaporedno številko 15 se vpiše trajanje stavke od DDMMLL do DDMMLL. Kot priþetek
stavke se vpiše datum, ko je priþela stavkati prva skupina delavcev, kot datum zakljuþka
stavke se vpiše datum, ko je prenehala stavkati zadnja skupina delavcev.
Pod zaporedno številko 16 se vpiše skupno število izgubljenih delovnih ur.
Pod zaporedno številko 17 se vpiše približna ocena škode, ki jo je imel delodajalec zaradi
prekinitve dela.
Pod zaporedno številko 18 se vpiše šifra ocene rezultatov stavke z vidika stavkovnega
odbora:
01
02
03

stavkovne zahteve izpolnjene
stavkovne zahteve deloma izpolnjene
stavkovne zahteve neizpolnjene

Podatki o sindikalni organizaciji oziroma skupini delavcev
Pod zaporedno številko 19 se vpiše podatek o sindikalni organizaciji oziroma svetu delavcev,
ki je stranka v delovnem sporu. Pod imenom sindikalne organizacije se uporabi šifrant kot pri
zaporedni številki 9.
Pod zaporedno številko 22 se vpiše šifra vrste delovnega spora:
01
02
03

interesni spor (stranki se ne sporazumeta o posameznih vprašanjih glede sklenitve,
dopolnitve ali spremembe kolektivne pogodbe)
spor o pravicah (stranki se ne strinjata z naþinom izvajanja doloþb veljavne kolektivne
pogodbe ali ena od strank ugotavlja njeno kršitev)
spor med svetom delavcev in delodajalcem

Pod zaporedno številko 23 se vpiše šifra razloga za delovni spor:
01
02
03
04
05
06

stranki se ne sporazumeta o vprašanjih glede sklenitve kolektivne pogodbe
stranki se ne sporazumeta o vprašanjih glede dopolnitve kolektivne pogodbe
stranki se ne sporazumeta glede spremembe kolektivne pogodbe
stranki se ne strinjata z naþinom izvajanja doloþb veljavne kolektivne pogodbe
ena od strank ugotavlja kršitev veljavne kolektivne pogodbe
drugo…………………….
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OBČINE
AJDOVŠČINA
6354.

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 33. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05,
92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. seji dne 20. 12.
2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2008 določa
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
70
DAVČNI PRIHODKI
700 davki na dohodek in dobiček
703 davki na premoženje
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
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov
731 prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI
40
TEKOČI ODHODKI
400 plače in drugi izdatki zaposlenim

proračun
2008
17.693.280
10.602.657
8.600.484
1.287.216
714.957
2.500.639
927.784
22.041
17.476
27.977
1.505.361
2.441.059
729.039
1.712.020
369.399
4.100
365.299
1.779.526
1.779.526
18.745.777
2.773.058
621.865

401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam
413 drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
751 prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA
550 odplačilo domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
XI.
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

98.846
1.926.865
1.139
124.343
4.860.733
163.465
2.364.022
423.886
1.909.360
9.605.336
9.605.336
1.506.650
1.125.451
381.199
–1.052.497

0
0
0
92.362
92.362
92.362
–92.362
0
0
4.993
4.993
4.993
–1.144.859
–4.993
–1.149.852
1.149.852

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
konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
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4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva ekoloških taks
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča
na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave župan, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti
predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15% obsega
programa v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2008 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2008
in zapadejo v plačilo v letu 2009, v višini 60% obsega pravic porabe
na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v letu
2008, v letu 2008 pa lahko prevzame obveznosti za namene, za
katere so načrtovane pravice porabe v letu 2008 in zapadejo v plačilo v letu 2010, v višini 40% obsega pravic porabe na podskupinah
kontov znotraj podprograma, načrtovanih v letu 2008.
7. člen
Župan oziroma predsednik krajevne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunski sklad je proračun proračunske rezerve in se v
letu 2008 oblikuje v višini 20.864,63 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE

Uradni list Republike Slovenije
vanja in razpolaganja za nepremičnine v posamični vrednosti do
50.000 EUR sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični
vrednosti do 4.000 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti
v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem in o pridobivanju nepremičnega
premoženja do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti
neposredno pogodbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko
župan odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti Občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance, lahko
župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR,
ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Ajdovščina, vendar največ
do skupne višine 20.000 EUR v posameznem letu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja
se občina za proračun leta 2008 lahko likvidnostno zadolži.
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Ajdovščina, v letu 2008 ne sme preseči 3% realiziranih prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2007.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu
2008 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 4102-6/2007
Ajdovščina, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

6355.

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 33. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05,
92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 13. seji dne 20. 12.
2007 sprejel

9. člen
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 do 2.000 EUR.

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009

10. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja za premičnine ne
glede na posamično vrednost premičnine in letni načrt pridobi-

1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2009 določa
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije

Št.

in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA
DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov

Proračun
2009

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

17.403.229

70

DAVČNI PRIHODKI

11.135.480

700 davki na dohodek in dobiček

9.094.532

703 davki na premoženje

1.472.911

704 domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
712 denarne kazni

17.677

713 prihodki od prodaje blaga
in storitev

28.175

KAPITALSKI PRIHODKI

725.678

720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev

695.678

PREJETE DONACIJE
730 prejete donacije iz domačih virov

74

1.297.996

30.000
1.529.433
3.100

731 prejete donacije iz tujine

1.526.333

TRANSFERNI PRIHODKI

1.780.755

740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij

1.780.755

II.

SKUPAJ ODHODKI

17.398.096

40

TEKOČI ODHODKI

2.606.184

400 plače in drugi izdatki zaposlenim

630.875

401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost

101.515

402 izdatki za blago in storitve
403 plačila domačih obresti
409 sredstva, izločena v rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 transferi neprofitnim organizacijam

42

43

1.768.246
1.170
104.378
5.026.571
165.681
2.428.061
456.025

413 drugi tekoči domači transferi

1.976.804

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.836.971

420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev

8.836.971

INVESTICIJSKI TRANSFERI

928.370

431 investicijski transferi fiz. in prav.
osebam, ki niso proračunski uporabniki

644.400

432 investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

283.970

Stran
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III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP. DELEŽEV

0

751 prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

5.133

55

ODPLAČILO DOLGA

5.133

550 odplačilo domačega dolga

5.133

IX.

POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH

5.133

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI.

NETO FINANCIRANJE

0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

0

865.399
22.636

722 prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih osnovnih sredstev
73

2.231.883

711 takse in pristojbine

714 drugi nedavčni prihodki
72

568.037

125 / 29. 12. 2007 /

5.133

–5.133

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
konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva ekoloških taks
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave
župan, vendar ne več kot 15% obsega programa v sprejetem
proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
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odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti
predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15% obsega
programa v sprejetem proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

nančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja
se občina za proračun leta 2008 lahko likvidnostno zadolži.
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Ajdovščina, v letu 2009 ne sme preseči 3% realiziranih prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2008.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2009 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu
2009 in zapadejo v plačilo v letu 2010, v višini 60% obsega pravic
porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih
v letu 2009.

12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu
2009 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

7. člen
Župan oziroma predsednik krajevne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
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 do 2.000 EUR.
10. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja za premičnine ne
glede na posamično vrednost premičnine in letni načrt pridobivanja
in razpolaganja za nepremičnine v posamični vrednosti do 50.000
EUR sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 4.000 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni
načrt razpolaganja s premičnim prermoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem in o pridobivanju nepremičnega
premoženja do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti
neposredno pogodbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko
župan odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance, lahko
župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR,
ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Ajdovščina, vendar največ
do skupne višine 20.000 EUR v posameznem letu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu fi-

Št. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BENEDIKT
6356.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B
in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 10.
redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Benedikt za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 19/07) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih:
v evrih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov

70

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

3.024.163,00

DAVČNI PRIHODKI

1.228.574,00

700 DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK

1.123.191,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
71

Proračun leta
2007

NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI

39.230,00
66.153,00
217.686,00
36.722,00
2.504,00
683,00

Uradni list Republike Slovenije
713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

74

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOC. VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE
TEKOČI TRANSFERJI
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF.
ORGANIZ. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

43

6.259,00

947.321,00

TEKOČI ODHODKI

947.321,00
2.971.583,00
492.716,00
120.993,00
20.627,00
291.972,00
33.203,00
25.921,00
804.714,00
16.692,00
336.957,00
74.099,00
1.666.393,00

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

1.666.393,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.760,00

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.760,00

52.580,00

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina / podskupina kontov

75

Proračun leta
2007

18567

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta
2007

50

55

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

333.834,00

ZADOLŽEVANJE

333.834,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

333.834,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

400.601,00

ODPLAČILA DOLGA

400.601,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

400.601,00

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

–1.668,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–66.676,00

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

–52.580,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

1.717,00
«

2. člen
Ostali členi odloka ostajajo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 41002-003/2006-49
Benedikt, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

6357.

Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto
2008

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B
in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Benedikt
(Uradni list RS, št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 10.
redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽ. (75)

12.519,00

ODLOK
o proračunu Občine Benedikt za leto 2008

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN

12.519,00

750 PREJETA POSOJILA DANIH POSOJIL

12.519,00

1. SPLOŠNA DOLOČBA

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

44

Stran

C) RAČUN FINANCIRANJA

376.966,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ)
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630.582,00

TRANSFERNI PRIHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

42

71.576,00

624.323,00

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

41

106.201,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
740 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
40

Št.

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽ. (44)

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH

0,00

440 DANA POSOJILA

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽ.
IN FINAN. NALOŽB
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

12.519,00

1. člen
S tem odlokom se za Občino Benedikt za leto 2008 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:

Stran
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KONTO / NAZIV
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43
III.

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
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)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
IV.
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
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V.
ZNESEK V
EUR
2.883.284,00
1.490.911,00
1.275.310,00
1.188.757,00
22.369,00
64.184,00
–
215.601,00
37.340,00
1.450,00
370,00
110.270,00
66.171,00
931.638,00
2.100,00

929.538,00
–
–
–
460.735,00
460.735,00
2.807.341,00
801.481,00
167.622,00
26.858,00
548.921,00
32.080,00
26.000,00
680.267,00
16.692,00
418.548,00
79.286,00
165.741,00
–
1.315.593,00
1.315.593,00
10.000,00
10.000,00
75.943,00
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VI.

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
IX.
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
X.
NETO FINANCIRANJE
XI.
(VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2007

–

–
–
–

500.000,00
500.000,00
575.800,00
575.800,00

143
–75.800
–75.943

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se
objavljata na spletni strani Občine Benedikt.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 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).
2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, prihodki
iz naslova vzdrževanja pokopališča, prihodki iz naslova vodarine
in vzdrževanje vodovoda, ki se namenijo za namene, za katere
se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

–
–

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika proračuna) med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča
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na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu (za 1. polletje) in konec leta z zaključnim računom o realizaciji
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
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 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika,
od tega:
– v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
– 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
storitev 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.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna (župan)
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane
po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2008, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini
9.200,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 EUR župan in o
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma
ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kužne
bolezni in rastlinski škodljivci.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 16.800,00 EUR 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. O uporabi sredstev proračunske rezervacije
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odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, pa
lahko župan dolžniku do višine 120,00 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Zaradi kritja 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 2008 lahko zadolži do višine 500.000,00
EUR za investicije.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok in
sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 41002-005/2007-7
Benedikt, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

6358.

Sklep o določitvi cen programov v javnem
vrtcu na območju Občine Benedikt

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 17. in 20. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 3. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS,
št. 98/06) je Občinski svet Občine Benedikt na 10. redni seji dne
19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v javnem vrtcu
na območju občine Benedikt
1. V javnem vrtcu na območju Občine Benedikt se za posamezne programe vrtca določijo naslednje cene programov:
Vrsta programa
Dnevni programi
– prvo starostno obdobje
– drugo starostno obdobje
– kombinirani oddelek

Cena v EUR
352,10
330,18
340,00
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2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06).
3. V cenah programov javnega vrtca iz točke 1 tega sklepa so
upoštevani naslednji stroški živil, ki so osnova za zmanjšanje cene
v primerih iz 4. in 5. točke tega sklepa:
Strošek živil v cenah programov
Informativni dnevni
Mesečni znesek v EUR
znesek v EUR
33,88
1,54
Cena živil ter cena programa je preračunana na 22 dni.
4. Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v
primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev
in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije
lokalna skupnost zavezanka. Kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 8. ure, se cena programa kot osnova za plačilo
zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
5. Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok
odsoten, njim določen znesek po odločbi, zmanjšan za 50%. V
nasprotnem primeru za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem
vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Občini Benedikt in so vpisani v vrtec Benedikt. Starši
s stalnim prebivališčem v drugih občinah, ki imajo otroke vpisane
v vrtec Benedikt, lahko rezervacijo uveljavljajo samo v soglasju z
občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
6. Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa
vrtca ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku 5,00 EUR za vsako začeto uro zamude.
7. Za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka
vrtec s soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi
ustreznih zdravniških potrdil plačilo staršev za program vrtca za čas
odsotnosti otroka zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti
50% njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca
oprosti. To določilo velja samo za starše s stalnim prebivališčem v
Občini Benedikt.
8. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo
staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti
otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Kadar so otroci iz druge
občine, se občini, plačnici razlike med ceno programa in plačilom
staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni del razlike med
ceno programa in plačilom staršev.
9. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov
vrtcev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca Občinska
uprava Občine Benedikt.
10. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem
zavodu – Vrtec Benedikt št. 60204-001/2006-9 z dne 8. 6. 2006
(Uradni list RS, št. 62/06).
11. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2008.
Št. 60204-002/2007-3
Benedikt, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

BOVEC
6359.

Sklep o vrednosti točke

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 6/03 in 4/05) in
16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji 21. 12. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o vrednosti točke
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v Občini
Bovec znaša za leto 2008 0,00221 EUR.
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 032-01/06-11
Bovec, dne 27. decembra 2007
Župan
Občine Bovec
Danijel Krivec l.r.

CERKNICA
6360.

Odlok o turistični taksi v Občini Cerknica

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 03/00) je
Občinski svet na 6. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse na
območju Občine Cerknica, zavezance za plačilo, način poročanja
in nadzor nad njenim evidentiranjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za
vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v
registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER OBVEZNOST
IN OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru,
ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
4. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki
svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali
bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in
druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,
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7. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah,
na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih.
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Osebe iz 8. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji
odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu
mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev
in znesek turistične takse.
Poročilo so osebe iz 8. člena tega odloka dolžne pošiljati
vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju
ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na
prenočevanju.

III. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

10. člen
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane turistične
takse do 25. v mesecu za pretekli mesec, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti, ki jih zaračuna finančna služba občinske
uprave.

5. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina
turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Cerknica.

VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM
TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA
OBRAZCA

6. člen
Višina turistične takse je 9 točk.
Višine turistične takse se določi tako, da se pomnoži število
točk z vrednostjo točke. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi
gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
IV. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
7. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračuna Občine Cerknica in se porabijo namensko v zvezi z ugodnostmi in
storitvami iz 2. člena tega odloka, in sicer predvsem za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne
prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanje turizma,
3. promocijska gradiva in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov,
tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom
ter programom urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična društva in
javne ustanove,
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,
7. druge naloge na področju turizma v Občini Cerknica, določenih v proračunu.
V. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
8. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na
prenočevanje, morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma
drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število
prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse,
mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena,
vpisan razlog iz 4. člena tega odloka.
9. člen
Osebe iz 8. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun
Občine Cerknica.

11. člen
Poročilo iz drugega odstavka 9. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti,
število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale
olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje,
na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in
je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko
poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna
oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična
oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za
sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način po
posredovala podatke in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
12. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter
vodenjem evidence kot tudi prisilno izterjavo plačila takse v skladu
z 32. členom Zakona o spodbujanju turizma, opravlja pristojni
davčni organ. Medsebojna razmerja med občino in davčno upravo
se uredijo s pogodbo.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v
okviru svojih pooblastil.
Pristojni občinski inšpekcijski organ nadzira verodostojnost
podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih
in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu občinskemu
inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo
domačih in tujih gostov.
13. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 835 EUR se kaznuje pravna oseba, 415 EUR podjetnik posameznik ter 250 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki
sprejemajo na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse v skladu z 8. členom tega odloka;
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka;
– ne vodi evidence v skladu z drugo točko prvega odstavka
8. člena tega odloka.
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17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

Št. 322-1-0001/2007
Cerknica, dne 20. decembra 2007

16. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 93/99).

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

priloga

OBýINA CERKNICA
Cesta 4. maja 53
1380 CERKNICA
POROýILO O PLAýANI TURISTIýNI TAKSI
ZA MESEC _____________________________
I. PODATKI O ZAVEZANCU
___________________________________________________________________________
(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca, kmeta , društva)
_______________________________________, davþna št.:__________________________
(polni naslov)
Število sob:__________Število apartmajev:______________ Število vseh ležišþ___________
II. PODATKI O GOSTIH IN PRENOýITVAH
Število tujih gostov

Število domaþih gostov

SKUPAJ

Število noþitev

Znesek v EUR

III. OBRAýUN PLAýILA TURISTIýNE TAKSE
OBRAýUN
Turistiþna taksa (100 %)
Turistiþna taksa (50 %)
Oprošþeni plaþila takse
SKUPAJ

Obraþunano turistiþno takso v znesku ____________EUR nakažite do 25. v mesecu za pretekli mesec na TRR 01213-4133206206,
sklicevanje na številko po modelu
19 DAVýNA ŠTEVILKA ZAVEZANCA -07129-000LETO
Kraj in datum:_________________________________
žig
(ime in priimek kontaktne osebe)

(podpis odgovorne osebe)

OPOMBA: Zavezanec pošlje to poroþilo v enem izvodu na naslov Obþine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica (fax.: 01 709 06 33 ali e-mail:jasna.zalar@cerknica.si). v skladu z 2. toþko 30. þlena ZSRT je zavezanec
dolžan en izvod obrazca posredovati tudi pristojnemu davþnemu organu.
Obþina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
T: 01 709 06 10, F: 01 709 06 33, E: info@cerknica.si, I: www.cerknica.si, DŠ: 72799595, MŠ: 5880157
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Št.

DOL PRI LJUBLJANI
6361.

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za
leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
14/07) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine
Dol pri Ljubljani na 10. seji dne 21. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto
2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

7

70

71

72

74

40

I. PRIHODKI
PRIHODKI IN DRUGI
PREJEMKI(70+71+72+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 DAVKI NA DOHODEK IN
DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITEV
NEDAVČNI PRIHODKI
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
722 PRIHODKI OD PRODANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
II. ODHODKI
S K U P A J ODHODKI
(40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

v eurih
Proračun leta
2008

5.522.930
4.717.323
2.763.696
2.285.096
473.700
4.900
1.953.627
47.600
2.500
2.000
3.000
1.898.527
220.000
0
220.000
585.607

585.607
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401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) PRENOS SREDSTEV IZ
PRETEKLEGA LETA
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stran
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33.277

1.020.971
32.000
101.753
1.536.492
30.000
728.785
154.997
649.710
3.192.375
3.192.375
1.017.009
901.109
115.900
–1.656.631

0
0

0
0
0
0
–1.656.631

1.656.631
–1.656.631
1.656.631

Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni
strani Občine Dol pri Ljubljani.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –konta.
3. člen
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,5% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol
pri Ljubljani ter 1% v splošno proračunsko rezervacijo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 6.300 EUR
na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča
občinskemu svetu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan do višine 2.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

7.179.561
1.406.685
218.684

4. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo uporabnikom
proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci
postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
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Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu s svojim
letnim finančnim načrtom in v skladu s predpisi o njihovi uporabi
oziroma razpolaganju z njimi.
Na predlog uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
5. člen
Uporabniki so dolžni predložiti ovrednotene programe dela za
leto 2009 do 30. septembra 2008.
6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje oziroma
pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg
sredstev za delovanje uporabnika.
O povečanju ali zmanjšanju obsega sredstev iz prejšnjega
odstavka odloča župan in o tem šestmesečno poroča občinskemu
svetu.
7. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v septembru in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
8. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za investicijske
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic
porabe določene za investicije v posebnem delu proračuna.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjem letu za blago in storitve in
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe določene
neposrednemu uporabniku v posebnem delu proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50%
mora predhodno potrditi občinski svet.
4. SREDSTVA ZA DELOVANJE UPORABNIKOV
9. člen
Sredstva proračuna se uporabnikom med letom praviloma
dodeljujejo kot mesečne akontacije in sicer v obliki dvanajstine. Pri
tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in
likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za
zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu
proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje
uporabnikov.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna
dela in storitve oddajati v skladu s predpisi, ki veljajo za državni
proračun.
Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena se uporabnikom zagotavljajo le na podlagi dokumentacije iz katere je
razvidno, da je bil dobavitelj oziroma izvajalec izbran na podlagi
javnega razpisa.
Brez javnega razpisa sme uporabnik izvajalcu oddati dela le
v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
Vsa dela morajo biti oddana s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Sredstva za posamezno nalogo se izplačujejo na podlagi
obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa, ki ga izda izvajalec
naloge in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika ali na
podlagi zahtevka za nakazilo sredstev.
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12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Če prihodki
med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan začasno
zmanjša porabo, vendar ne več kot za 10% ali zadrži zneske sredstev, ki so v posebnem delu proračuna razporejeni za posamezne
namene.
Župan lahko opravi prerazporeditev (virmaniranje) med proračunskimi uporabniki in med področji proračunske porabe v okviru načrtovanih sredstev, odobrenih za leto 2008, vendar skupno
največ v višini petkratne vsote splošne proračunske rezervacije
iz 3. člena odloka. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Če prihodki proračuna med letom pritekajo v večji višini kot je
predvideno, se sredstva namenijo za prenovo KD Dolsko. Župan
odloči o vključitvi teh obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
Župan odloča o vključitvi novih obveznosti v proračun, če
so posledica sprejetja posebnih sklepov občinskega sveta, novih
odlokov in zakonov ter o obveznostih za katere so zagotovljena
sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov. O tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI
14. člen
Vrednost premoženja izkazuje Občina Dol pri Ljubljani v
premoženjski bilanci v skladu z zakonom.
Župan odloča o prodaji občinskega premoženja v skladu s
programom letne prodaje.
Župan odloča o nabavi občinskega nepremičnega premoženja v vrednosti do 10% prihodkov občinskega proračuna. O tem
obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. 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 2008 lahko zadolži do višine 500.000
EUR za investicijo v obnovo OŠ v Dolu pri Ljubljani.
16. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga. O odpisu dolga obvesti občinski svet na prvi
naslednji redni seji.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Za zakonito in smotrno porabo sredstev proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec. Odgovorna oseba pri uporabniku
je odgovorna za zakonito porabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna.
Za zakonito uporabo sredstev proračuna je odgovoren tudi izvajalec pogodbe o vodenju poslovnih knjig Občine Dol pri Ljubljani
in vodja računovodstva pri uporabniku.
18. člen
Občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani je pristojna, da:
1. spremlja in kontrolira porabo sredstev pri uporabnikih, ki
jim jih zagotavlja iz proračuna in po potrebi predlaga županu sprejem potrebnih ukrepov;
2. opravlja po predhodnem soglasju župana med letom poračunavanja, ki so potrebna zaradi sprememb v programih dela
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organov, znotraj glavnega programa, podprograma in proračunske
postavke;
3. opravlja poračunavanja znotraj kontov;
4. predlaga odredbodajalcu proračuna začasno uporabo prostih denarnih sredstev Občine Dol pri Ljubljani, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani
v letu 2009 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega
financiranja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na določitev višine
sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od
1. januarja 2008.
Št. 4100-0005/2007-8
Dol pri Ljubljani, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

Št.

18575

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
1. člen
Valorizirana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kočevje za leto 2008
znaša 0,001325 EUR.
2. člen
Vrednost točke se uporablja od 1. januarja 2008 dalje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-1/07-143
Kočevje, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

Razpis nadomestnih volitev člana sveta
Krajevne skupnosti Križevci

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07) in 67. člena Statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 101/06)

Stran

Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 9. redni seji
dne 20. 12. 2007 sprejel

GORNJI PETROVCI
6362.
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KOPER
6364.

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za
leto 2008

RAZPISUJEM
nadomestne volitve člana sveta
Krajevne skupnosti Križevci

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in
67/06)

I.
Nadomestne volitve člana sveta Krajevne skupnosti Križevci,
za 1. volilno enoto, bodo v nedeljo, 2. marca 2008.

RAZGLAŠAM
ODLOK
o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008

II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje 28. december 2007.
III.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Gornji Petrovci.
Št. 041-0013/2007-1
Gornji Petrovci, dne 28. decembra 2007
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

KOČEVJE
6363.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2008

Na podlagi 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98, 51/98,
62/98 – popravka, 1/02 – dopolnitev, 93/04 – sprememba in dopolnitev), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99,
59/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. člena

Št. 410-200/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 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, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in
27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 20. decembra 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Koper
za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se določa višina in postopki izvrševanja proračuna Mestne občine Koper za leto 2008.
2. člen
Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2008 znašajo:
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Uradni list Republike Slovenije
v EUR

A.
KONTO I.

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714
72
720
722
73
730
74
740
741
78
787
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
42
420
43
431
432
III.
B
75 IV.
751
752

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
S K U PAJ PR I H O D K I
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
DAVKI 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
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730)
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
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 ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
SREDSTVA KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

66.261.546
39.569.507
32.174.770
18.730.737
11.562.893
1.881.140
7.394.737
3.181.141
132.724
125.844
71.100
3.883.928
16.266.315
1.366.315
14.900.000
27.616
27.616
10.372.306
1.959.299
8.413.007
25.802
25.802
90.947.626
9.848.247
3.155.666
501.274
5.749.307
0
442.000
22.322.880
1.085.909
8.956.242
2.579.293
9.701.436
51.667.566
51.667.566
7.108.933
5.659.658
1.449.275
–24.686.080

42.620.000
42.500.000
120.000

44 V.
440
441
VI.
C.
50 VII.
500
55 VIII.
550
IX.
X.
XI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) =
III. *

12.000
12.000
42.608.000

17.921.920

24.686.080

3. člen
Podrobnejša razčlenitev proračuna je podana v posebnem
delu proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna. Finančni načrti 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 konte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna in je sestavni del proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo naložbeni projekti in
aktivnosti na področju državnih pomoči v prihodnjih štirih letih.
4. člen
Namenski prihodki proračuna po tem odloku so prihodki
od zamenjave občinskega stvarnega premoženja, požarna taksa,
taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in ekološka taksa. Prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna so namenski
prejemki posamezne krajevne skupnosti in jih krajevna skupnost
razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom.
Kot namenska sredstva se s tem odlokom opredeli tudi
prihodke drugih javnofinančnih institucij in prispevke fizičnih ali
pravnih oseb za sofinanciranje posameznih investicij ali drugih
projektov, ter sredstva donacij EU in drugih mednarodnih institucij,
ki v občinskem proračunu niso bila predvidena.
Kupnina iz naslova prodaje kapitalskih naložb občine predstavlja namenska sredstva za financiranje denivelacije ceste Zore
Perello Godina in Piranske ceste ter za investicije na področju vrtcev in osnovnih šol, ki so opredeljene v načrtu razvojnih programov
za obdobje 2008–2011.
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje
komunalne opreme.
Če se po sprejemu 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 povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika
in proračuna.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznosti
samo do višine dejansko vplačanih namenskih virov oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso
porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje
sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so
opredeljeni.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so
določeni s proračunom.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu proračuna in letnem načrtu
razvojnih programov.
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Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena
sredstva za posamezne namene.
6. člen
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom in tem odlokom predpisani pogoji za uporabo
sredstev. Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni upoštevati
določbe zakona o javnih naročilih.
7. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan. O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem
načrtu krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet krajevne skupnosti.
Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne
postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja
druge postavke v finančnem načrtu neposrednega proračunskega
uporabnika oziroma projekta v načrtu razvojnih programov.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati
prerazporeditev iz postavk kjer so opredeljeni investicijski nameni
porabe na postavke, ki opredeljujejo tekoče namene porabe.
Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Koper se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za
izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru finančnega načrta neposrednega
proračunskega uporabnika.
Če se pri izvajanju proračuna ugotovi, da posamezne proračunske postavke v posebnem delu proračuna, ki so planirane na
nivoju konta, ne zajemajo samo kontov te podskupine, ampak konte več različnih podskupin, se zaradi razporeditve sredstev v okviru
določenih postavk, poslovni dogodki v bilanci A, B in C izkazujejo v
skladu s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, istočasno pa
se zagotovi izkazovanje proračunskih postavk skladno s sprejetim
proračunom in njegovo strukturo v posebnem delu proračuna.
8. člen
Ne glede na določbe 5. člena tega odloka se v breme proračuna lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo
v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če
so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov, ne smejo presegati 25% teh pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika oziroma ne smejo
presegati 50% pravic porabe posamezne investicijske naloge ali
projekta opredeljene v načrtu razvojnih programov za tekoče leto.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega
obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz zgornjega odstavka,
se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega
programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko
s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt
oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v
proračun tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne smejo
presegati 15% teh pravic porabe posamezne postavke v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika znotraj namena.
Ne glede na navedene določbe v prejšnjem odstavku tega
člena lahko neposredni uporabnik sklepa večletne pogodbe za:
1. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov;
2. pogodbe, ki zajemajo sofinanciranje iz naslova namenskih
sredstev.
Obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v
prihodnjih letih, se prioritetno vključuje v proračun leta, na katerega
se nanašajo.
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9. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša
oziroma poveča obseg sredstev, za kar se izvede ustrezna prerazporeditev v okviru sprejetega proračuna in evidentira skladno
s predpisi.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko medsebojno dogovarjajo izvajanje strokovno-upravnih nalog znotraj
občinske uprave ali pri drugem neposrednem proračunskemu uporabniku, če se s tem zagotavlja racionalnejša izvedba.
10. člen
Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom razporejajo s pogodbo in se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje s programi izvajalcev javnih služb.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne
osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov
proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se razporedi z javnim razpisom oziroma s
kriteriji, ki jih določi župan.
Vrednost programov izvajalcev javnih služb, ki niso posredni
uporabniki določi župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna in se
oddajo s pogodbo.
11. člen
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih
v finančnem načrtu posameznega neposrednega uporabnika se
usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava, odloča župan v okviru letnega načrta razvojnih programov.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem
načrtu neposrednega uporabnika – krajevna skupnost, odloča svet
krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to pooblasti svet
krajevne skupnosti.
12. člen
Sredstva od prodaje in zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, proračunski
uporabniki uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega
premoženja.
13. člen
Župan lahko odpiše plačilo dolga do višine 420 EUR, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi posamičnega premičnega premoženja do višine 65.000 EUR;
– o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna skladno z
zakonom.
15. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se izločajo praviloma
mesečno iz tekočih prihodkov do višine določene s proračunom in
se vodijo kot sredstva proračunskega sklada v okviru enotnega
zakladniškega računa občine.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 42.000 EUR odloča župan, na predlog za finance
pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča
občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev
proračunske rezerve, ki presega zgoraj navedeni znesek, odloča
občinski svet občine s posebnim odlokom.
16. člen
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so
dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela

Stran

18578 /

Št.   125

/ 29. 12. 2007

in finančni načrt za leto 2008 ter poročila o realizaciji programov in
o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi
oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz
proračuna uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti
podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
17. člen
Javni zavodi in javna podjetja katerih ustanovitelj je občina,
se smejo zadolžiti le s soglasjem občinskega sveta.
18. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo
42.000 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem župana,
sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je
občina vključena kot sofinancer.
19. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku oziroma prejemniku proračunskih sredstev razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda,
javnega sklada, društva oziroma poslovodni organ prejemnika
sredstev.
20. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko
za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren svet krajevne skupnosti ali predsednik sveta, če ga za to
pooblasti svet krajevne skupnosti.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi
na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 410-200/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff.
della RS, n. 90/05 e 67/96)

PROMULGO IL DECRETO
sul bilancio di previsione del Comune citta' di
Capodistria per l'anno 2008
N: 410-200/2007
Capodistria, 20 dicembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale –
ZLS-UPB2 (Gazzetta uff. della RS n. 94/07), l’articolo 29 della
Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS n. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 – ZJU e 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP e
14/07 – ZSPDPO) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta
uff. della RS, n. 90/05), il Consiglio comunale del Comune città di
Capodistria, nella seduta del 20 dicembre 2007 ha approvato il
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DECRETO
sul bilancio di previsione del Comune citta' di
Capodistria per l'anno 2008
Articolo 1
Il presente decreto definisce l’importo e le modalità
d’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2008.
Articolo 2
I fondi del bilancio di previsione sono ripartiti in armonia
con i titoli di sotto riportati, i cui rispettivi valori per l’anno 2008
ammontano:
in Euro
A.
CONTO I.

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

73
730
74
740
741
78
780
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DELLE
ENTRATE E DELLE SPESE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)
ENTRATE CORRENTI (70+71)
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
IMPOSTE SUL REDDITO E SUGLI UTILI
IMPOSTE PATRIMONIALI
IMPOSTE LOCALI SU BENI E SERVIZI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)
PARTECIPAZIONE AI PROFITTI ED ALLE
ENTRATE PATRIMONIALI
TASSE E CONTRIBUTI
MULTE
ENTRATE DA VENDITA DI BENI E SERVIZI
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE
(720+722)
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI BENI
STRUMENTALI
ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI TERRENI E DEL PATRIMONIO
IMMATERIALE
DONAZIONI RICEVUTE (730)
DONAZIONI E ELARGIZIONI DA PERSONE
GIURIDICHE NAZIONALI
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI
FINANZIARI PUBBLICI
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO
STATO E DAL BILANCIO DELL’UE
FONDI COMUNITARI
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI
COMUNITARIE
T O T A L E S P E S E (40+41+42+43)
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL PERSONALE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI
LAVORO
SPESE PER BENI E SERVIZI
SPESE PER INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
FONDI ACCANTONATI PER LA RISERVA
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
SOVVENZIONI
SOVVENZIONI A FAVORE DEI SINGOLI E
DELLE FAMIGLIE
TRASFERIMENTI DI FONDI A FAVORE DELLE
ORGANIZZAZIONI ED

66.261.546
39.569.507
32.174.770
18.730.737
11.562.893
1.881.140
7.394.737
3.181.141
132.724
125.844
71.100
3.883.928
16.266.315
1.366.315

14.900.000
27.616
27.616
10.372.306
1.959.299
8.413.007
25.802
25.802
90.947.626
9.848.247
3.155.666
501.274
5.749.307
0
442.000
22.322.880
1.085.909
8.956.242
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413
42
420
43
431

432

III.
B.
75 IV.
750
752
44 V.

440
441
VI.

C.
50 VII.
500
55 VIII.
550
IX.
X.
XI.

ENTI NON – PROFIT
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO
NAZIONALE
SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI (420)
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI BENI STRUMENTALI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE NON SONO UTILIZZATORI
DEL BILANCIO
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A FAVORE DEGLI UTILIZZATORI DEL
BILANCIO
AVANZO (DISAVANZO) (I. - II.)
CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI
RIMBORSO DI CREDITI ED ALIENAZIONE DI
QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
RIMBORSI DI PRESTITI CONCESSI
RICAVATO IN SEGUITO ALLA PRIVATIZZAZIONE
CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI
QUOTE IN CAPITALE
(440+441)
CONCESSIONE DI PRESTITI
AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE
PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE
(IV. - V.)
CONTO FINANZIARIO
INDEBITAMENTO (500)
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
RIMBORSI DEI DEBITI (550)
RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN AMBITO
NAZIONALE
INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI
CASSA (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
INDEBITTAMENTO NETTO (VII. – VIII.)
FINANZIAMENTO NETTO (VI.+ VII.- VIII.- IX.)
= III. *

Št.
2.559.293
9.701.436
51.667.566
51.667.566
7.108.933

5.659.658

1.449.275
–24.686.080

42.620.000
42.500.000
120.000

12.000
12.000

42.608.000

17.921.920

24.686.080

Articolo 3
L’elaborazione più dettagliata della ripartizione dei fondi di
bilancio è oggetto di una parte separata, costituita dai piani finanziari degli utilizzatori diretti del bilancio. I detti piani finanziari sono
strutturati come segue: settori di utilizzo del bilancio, principali
programmi e sotto-programmi prescritti dalla ripartizione programmatica delle spese dei bilancio di previsione comunali. Il sotto-programma è suddiviso in capitolati di spesa, i quali a loro volta sono
segmentati in conti di spesa, stabiliti dal piano di conti.
A parte sono riportati i piani finanziari degli utilizzatori diretti
del bilancio che ne sono parte integrante.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti
d’investimento e dalle attività attinenti alle sovvenzioni dello stato
nei prossimi quattro anni.
Articolo 4
Si ritengono fondi finalizzati ai sensi del presente decreto le
entrate dalla permuta del patrimonio materiale comunale, quelle
ottenute dalla tassa sul rischio incendio, di inquinamento delle
acque e dell’ambiente in seguito allo smaltimento dei rifiuti, come
pure la tassa ecologica. Fanno parte delle entrate finalizzate ai
sensi del presente decreto tutte le entrate delle comunità locali
non rientranti tra i fondi trasferiti dal bilancio comunale ed inseriti
nel piano finanziario della comunità locale nel rispetto di quanto
previsto dalla vigente normativa.

125 / 29. 12. 2007 /

Stran

18579

Rientrano tra i fondi finalizzati anche le entrate d’altri enti
finanziari pubblici, come pure i contributi delle persone fisiche o
giuridiche destinati al cofinanziamento degli investimenti o d’altri
progetti, le donazioni provenienti dall’UE e da altre istituzioni internazionali non previste nel bilancio comunale di previsione.
Il ricavato della cessione degli investimenti in capitale del
comune rappresenta fondi finalizzati al finanziamento del rifacimento della Strada Zora Perello Godina e della Strada di Pirano,
come pure al finanziamento degli interventi da effettuarsi negli
asili e nelle scuole elementari, definiti nel piano dei programmi di
sviluppo 2008–2011.
I fondi raccolti tramite riscossione della quota afferente le
opere d’urbanizzazione primaria sono destinati alla costruzione
di tali opere.
Se in seguito all’approvazione del bilancio sopraggiunge il
versamento di un’entrata finalizzata, che richiede la corrispondente uscita, la quale, però, non è riportata nel bilancio o lo è solo in
parte, le uscite del piano finanziario del singolo utilizzatore diretto
e conseguentemente del bilancio subiscono la maggiorazione equivalente all’eccedente delle entrate rilevato inizialmente.
Nel caso in cui il bilancio di competenza preveda delle entrate
superiori a quelle effettivamente riscosse, l’impegno di spesa non
deve superare gli importi riscossi ovvero quelli disponibili.
I residui attivi del bilancio sono oggetto del cumulo nell’anno
successivo e vengono spesi per le finalità ovvero progetti per i quali
erano stati destinati.
Articolo 5
I fondi di bilancio possono essere impegnati esclusivamente
per le finalità definite nello stesso.
Gli utilizzatori del bilancio hanno l’obbligo di destinare i rispettivi fondi unicamente per le finalità definite nella parte separata del
bilancio e nel piano finanziario dei programmi di sviluppo.
I singoli impegni di spesa assunti a carico del bilancio comunale, non possono superare le effettive disponibilità del medesimo,
all’uopo stanziate.
Articolo 6
Il singolo impegno di spesa a carico del bilancio, è ammesso
unicamente a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti
dalla legge e dal presente decreto. Nell’attingere ai fondi di bilancio,
gli utilizzatori sono tenuti a rispettare le disposizioni della legge
sugli appalti pubblici.
Articolo 7
Dello spostamento dei diritti d’utilizzo previsti nella parte
separata del bilancio di previsione decide il sindaco. Dello spostamento dei diritti d’utilizzo previsti dal piano finanziario della comunità locale decide il consiglio della medesima oppure il rispettivo
presidente se investito di tale potere dal consiglio stesso.
Lo spostamento nello stanziamento per la singola voce del
bilancio è possibile a condizione che venga operato uno storno
nei confronti di un’altra voce, figurante tra nel piano finanziario
dell’utilizzatore diretto del bilancio ovvero del progetto contenuto
nel piano dei programmi di sviluppo.
A prescindere della disposizione di cui al comma precedente,
non sono ammessi spostamenti che interessino gli stanziamenti
per investimenti a favore di quelli destinati alle spese correnti.
Nel corso dell’esecuzione del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria è ammessa l’apertura di un nuovo capitolo
ovvero l’integrazione dello stanziamento ove durante la compilazione del bilancio non era possibile prevedere il destinatario dei fondi
di bilancio ossia il modo d’esecuzione del singolo compito. Il nuovo
capitolo si apre nell’ambito dello stanziamento già previsto ed entro
i limiti dei fondi destinati al singolo utilizzatore diretto del bilancio.
Se durante l’attuazione del bilancio si accerti che le singole
voci, contenute nella parte separata del bilancio ed inserite a livello
di sotto capitolo o conto, comprendano oltre ai conti di tale sotto
capitolo anche altri conti, si procede, ai fini di stanziamento dei
fondi per finalità funzionali e voci, alla presentazione dei capitoli
A, B e C in conformità del regolamento sul piano contabile unitario
per il bilancio, gli utilizzatori di bilancio ed altre persone di diritto
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pubblico; nello stesso tempo si garantisce la classificazione delle
voci di bilancio in armonia col bilancio di previsione approvato e la
rispettiva struttura nella parte specifica del medesimo.
Articolo 8
A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, è ammessa a carico del bilancio l’assunzione degli
obblighi scaturenti da contratti, rimborsabili negli anni a venire, riguardo al singolo impegno od investimento, sempre che tale finalità
sia stata prevista nel bilancio dell’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi così assunti, assolti negli
anni successivi a titolo di spesa e trasferimento d’investimento, non
devono eccedere 25% dei rispettivi impegni di spesa previsti nel
piano finanziario dell’utilizzatore diretto ovvero il 50% dell’impegno
di spesa riguardo al singolo investimento o progetto definito nel
piano di sviluppo per l’anno in corso.
In caso d’investimenti la cui attuazione superi l’impegno consentito nel bilancio in corso, tenendo conto del limite posto all’anticipazione d’impegno nel bilancio dell’anno successivo, è ammesso
il bando di concorso per l’assegnazione del pubblico appalto entro
i limiti del succitato programma d’investimento, approvato dal consiglio comunale.
L’utilizzatore di bilancio può pertanto impegnare il bilancio
preventivo degli anni successivi, relativamente al singolo progetto
d’investimento, fino alla concorrenza dei fondi previsti per i programmi di sviluppo pianificati, sempre che il detto investimento sia
stato inserito nel bilancio di previsione per l’anno in corso.
Gli impegni di spesa complessivi che richiederanno la liquidazione negli anni successivi e si riferiscono all’acquisto di beni e
servizi ovvero a trasferimenti correnti, non devono eccedere il 15%
dello stanziamento previsto dalla singola voce riguardante il piano
finanziario approvato del singolo utilizzatore diretto in ambito della
determinata finalità.
Eccettuando le disposizioni precedenti del presente articolo,
l’utilizzatore diretto del bilancio può stipulare contratti pluriennali per:
1. l’erogazione dell’energia elettrica, fornitura del servizio telefonico, la provvista d’acqua potabile, lo smaltimento delle acque
reflue e dei rifiuti, dei servizi web e di altri servizi necessari all’attività operativa delle singole utenze;
2. contratti che prevedono il cofinanziamento con l’utilizzo di
fondi finalizzati.
Gli impegni di cui ai commi precedenti, che saranno liquidati
negli anni a venire, hanno carattere prioritario nei confronti dell’esercizio al quale si riferiscono.
Articolo 9
Se durante l’anno, le attribuzioni o le competenze del singolo
utilizzatore di bilancio subiscano notevoli cambiamenti, si procede
all’adeguamento degli stanziamenti inizialmente previsti, operando
la necessaria redistribuzione in ambito al bilancio approvato, ed
alla rispettiva registrazione in armonia con la vigente normativa.
Gli utilizzatori diretti del bilancio possono accordarsi reciprocamente in merito all’attuazione di compiti tecnici ed amministrativi
in ambito all’amministrazione comunale oppure con altro utilizzatore diretto del bilancio, se tale soluzione contribuisca alla maggiore
razionalizzazione dell’uso dei fondi di bilancio.
Articolo 10
I singoli utilizzatori del bilancio attingono ai fondi in base ad
un contratto ed in conformità della normativa disciplinante il singolo
settore, come pure in armonia con i programmi di lavoro dei vari
erogatori di servizi pubblici.
Sono altri utilizzatori dei fondi di bilancio le persone fisiche
o giuridiche che attingono a tali fondi in base al contratto, delibera
o decisione. L’impegno dei fondi a carico del bilancio ed il cofinanziamento dei vari utilizzatori riguardo al singolo compito non
espressamente regolato da apposita normativa, avviene in seguito
al pubblico concorso ovvero secondo i criteri stabiliti dal sindaco.
Il sindaco determina il valore dei programmi dei prestatori di
pubblici servizi che non sono utilizzatori diretti del bilancio, entro
60 giorni dall’approvazione del medesimo assegnando tali programmi tramite apposito contratto.
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Articolo 11
Il programma temporale di attuazione degli investimenti, definiti nel piano finanziario del singolo utilizzatore diretto – organi e
amministrazione comunali, viene adeguata alle entrate disponibili
e nel rispetto dei relativi stanziamenti.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite
nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto – organi e amministrazione comunali, spetta al Sindaco, in ambito al programma annuale
di sviluppo.
La decisione in materia delle spese d’investimento, definite
nel piano finanziario dell’utilizzatore diretto – comunità locale,
spetta al consiglio della medesima ovvero al rispettivo presidente
se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 12
I fondi ricavati dalla vendita o permuta del patrimonio reale
del comune, come pure gli indennizzi a titolo di garanzia del medesimo, sono spesi esclusivamente per la manutenzione ovvero per
l’acquisizione di tale patrimonio.
Articolo 13
Nel caso in cui le spese di esazione sarebbero sproporzionate all’importo del debito, il Sindaco può cancellare tale debito, fino
alla concorrenza dell’importo pari a Euro 420.
Articolo 14
E’ competenza del Sindaco di decidere in merito alle seguenti
questioni:
– in caso di irregolarità nelle entrate, in merito all’assunzione
di prestiti a breve termine, non eccedenti, tuttavia, il 5% dell’intero
ammontare del bilancio approvato;
– l’acquisto od alienazione dei singoli beni patrimoniali mobili,
fino alla concorrenza pari a Euro 65.000;
– la sospensione temporanea dell’esecuzione del bilancio, in
armonia con i termini di legge.
Articolo 15
L’accantonamento dei fondi di riserva obbligatori avviene,
di regola, mensilmente, dalle entrate correnti di bilancio, fino alla
concorrenza stabilita nel medesimo, e vanno a costituire il fondo di
riserva del bilancio in ambito al rispettivo conto tesoro.
Della spesa dei fondi accantonati e costituenti la riserva di
bilancio, che non superi nei singoli casi il tetto massimo di Euro
42.000, decide il Sindaco, dietro proposta dell’organo amministrativo comunale competente per le finanze. Il Sindaco informa per
iscritto il consiglio comunale dell’uso dei fondi di cui sopra. In altri
casi di prelievi dal fondo di riserva, eccedenti l’ammontare di sopra
riportato, decide il consiglio comunale tramite particolare decreto.
Articolo 16
Gli utilizzatori indiretti del bilancio hanno l’obbligo di sottoporre agli organi competenti dell’amministrazione comunale il proprio
programma di lavoro ed il piano finanziario per l’anno 2008, oltre
alle relazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e sulle spese
ripartite per finalità, e realizzate nell’anno precedente in ottemperanza della classificazione economica dei flussi finanziari pubblici.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del bilancio di previsione, gli
utilizzatori indiretti del bilancio provvedono ad adeguare i propri
piani finanziari al bilancio approvato.
Gli utilizzatori del bilancio indiretti hanno l’obbligo di fornire
altri dati necessari all’analisi della rispettiva gestione, richiesti dal
Sindaco, dal comitato di controllo e dall’organo amministrativo
preposto alle finanze.
Articolo 17
Gli enti pubblici e le aziende pubbliche, dei quali è fondatore
il comune, possono contrarre prestiti unicamente previo assenso
del consiglio comunale.
Articolo 18
Per i negozi giuridici sottoscritti della singola comunità locale
e che impegnano una spesa complessiva superiore a Euro 42.000,
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possono essere stipulati solamente con il benestare del sindaco,
pena la loro nullità. Il Consenso del sindaco non si richiede per i
negozi giuridici ai quali il comune aderisce come cofinanziatore.
Articolo 19
Della legalità e della giusta imputazione dei fondi di bilancio
assegnati al singolo utilizzatore ovvero beneficiario di tali fondi,
risponde il dirigente dell’organo, ente, fondo pubblico od associazione, oppure l’organo amministrativo dell’utente.
Articolo 20
Dell’esecuzione del bilancio risponde il Sindaco. Egli può
conferire rispettive deleghe anche ad altre persone.
Dell’esecuzione del piano finanziario della comunità locale
risponde il consiglio della comunità medesima oppure il rispettivo
presidente se investito di tali poteri dal consiglio stesso.
Articolo 21
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
La parte separata del bilancio ed il piano dei programmi di
sviluppo sono pubblicati sul sito web del Comune città di Capodistria.
N. 410-200/2007
Capodistria, 20 dicembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

6365.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05 in
67/06)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
Št. 422-384/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 38. člena Zakona o financiranju občin – ZFO-UPB1
(Uradni list RS št. 32/06), 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05
in 67/06) in 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 42/2003 in
Uradni list RS, št. 113/05) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 20. decembra 2007sprejel

SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
1.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila
za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Koper v letu 2008 v višini 0,00029444 EUR/m2.
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2.
Določi se mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Koper v letu 2008 v višini 0,00058886 EUR/m2.
3.
Zavezancem odmeri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na podlagi podatkov Mestne občine Koper, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Koper.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 422-384/2007
Koper, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria Mestne občine Koper (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01,
29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

P R O M U L G O LA D E L I B E R A
sul valore dei punti applicati per il computo
del compenso per l’uso del terreno edificabile
nel 2008
N. 422-384/2007
Capodistria, 20. dicembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 38 della Legge sul finanziamento dei
comuni – ZFO-UPB1 (Gazzetta uff. della RS, n. 32/06), per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n.90/05 e
67/06) ed in virtù dell’articolo 17 del Decreto sul compenso per l’uso
del lotto fabbricabile nel Comune città di Capodistria (Bollettino uff.
n. 42/2003 e la Gazz. uff. della RS, n. 113/2005), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 dicembre
2007, ha approvato la

DELIBERA
sul valore del punto applicato per il computo
del compenso per l’uso del lotto fabbricabile
nel 2008
1.
Con la presente deliberazione si stabilisce il valore mensile
del singolo punto per il computo, nel 2008, del compenso per l’uso
del lotto fabbricabile edificato, posto in territorio del Comune città
di Capodistria, nell’importo pari a 0,00029444 EURO/m².
2.
Si definisce altresì il valore mensile del singolo punto per il
computo, nel 2008, del compenso per l’uso del lotto fabbricabile
non edificato, posto nel territorio del Comune città di Capodistria,
nell’importo pari a 0,000588862 m².
3.
Ai soggetti passivi il compenso per l’uso del terreno edificabile è commisurato in base ai dati forniti dal Comune città di
Capodistria, dall’Ufficio compartimentale di Capodistria operante
in ambito dell’Ufficio imposte di Capodistria, cui fa capo l’Amministrazione delle imposte della Repubblica di Slovenia presso il
Ministero delle finanze.
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4.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, con decorrenza dal 1 gennaio 2008.
N. 422-384/2007
Capodistria, 20. dicembre 2007
Il Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

METLIKA
6366.

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2008

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 Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99 in 71/01 in 61/02) je Občinski svet Občine Metlika na
10. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Metlika za leto 2008
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 2008 (v
nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

72

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

Proračun leta
2008
11.121.825,49
4.692.642,89
4.438.388,45
3.927.797,00
327.391,45
183.200,00
0,00
254.254,44
126.834,66
14.000,00
2.000,00
0,00
111.419,78
776.606,82
840,00
0,00
775.766,82

73

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. Pror. Iz
sredstev prorač. EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 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
41 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
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (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.)

14.850,00
14.850,00
0,00
5.637.725,78
2.635.656,78
3.002.069,00
11.640.871,29
1.766.334,05
358.851,00
55.300,43
1.226.462,62
26.200,00
99.520,00
2.024.404,24
191.585,91
1.139.391,06
286.356,81
407.100,46
7.619.784,22
7.619.784,22
230.348,78
174.845,85
55.502,93
–519.045,80

2.000,00

0,00
2.000,00

2.000,00
330.000,00
330.000,00
330.000,00
92.250,00
92.250,00
92.250,00
–279.295,80

Uradni list Republike Slovenije
X.
XI.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.
237.750,00
519.054,80
279.295,80

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 spletni strani Občine Metlika.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
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9. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o začasni uporabi tekočih
likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne
vrednosti in zagotovitve likvidnosti proračuna.
Županja je pooblaščena, da lahko v primeru, ko zaradi neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti proračuna
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. Lahko tudi najame
kratkoročni kredit do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so
določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v
okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za posamezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih je ustanoviteljica občina,
se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – kon-

11. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine
4.000 EUR odloča županja.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih
v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi prihodki
požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje okolja in prihodki
takse za obremenjevanje voda.

12. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vrednostjo,
ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti za tekoče
leto, so veljavni le ob soglasju županje.

5. 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.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

ta.

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.
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v prihodnjih
letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z dinamiko po
načrtu razvojnih programov, za namene za katere je 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% pravic porabe v
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
30.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v
skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 2.000 EUR odloča županja, o uporabi polletno
obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet.
8. člen
V proračunu občine se za leto 2008 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 12.520,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila 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.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
županja in o uporabi polletno obvešča občinski svet.

13. člen
Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu
za leto 2008 do višine 330.000,00 EUR, in sicer za naslednje
investicije Kanalizacija Gornji in Dolnji Suhor, Kanalizacija Čurile,
kanalizacija in ČN Gradac, investicije na področju vodooskrbe.
14. člen
Javno podjetje Komunala Metlika se lahko zadolžuje v proračunskem letu 2008 do višine 70.000,00 EUR, in sicer za nakup
smetarskega vozila.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 2009,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in
sklep županje.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-266/07
Metlika, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

MORAVSKE TOPLICE
6367.

Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice za leto 2008

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
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list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 11. redni seji dne 18. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o višini komunalnega prispevka
v Občini Moravske Toplice za leto 2008
1. člen
V Občini Moravske Toplice, razen ožjega naselja Moravske
Toplice, za katerega je sprejet investicijski program, znaša komunalni prispevek za popolno komunalno opremo:
– za stanovanjske hiše, vikende, vinske kleti in poslovne prostore, razen turističnih, gostinskih in trgovskih lokalov
33,07 EUR/m2 koristne površine, in sicer so stroški komunalne
opreme za posamezne komunalne naprave naslednji:
EUR/m2
kanalizacija
8,63
vodovod
5,45
električno omrežje
3,52
ceste
15,48
Skupaj
33,07
– za gostinske, turistične in trgovske lokale 55,12 EUR/m2
koristne površine prostorov, in sicer so stroški komunalne opreme
za posamezne komunalne naprave naslednji:
EUR/m2
kanalizacija
14,37
vodovod
9,08
električno omrežje
5,86
ceste
25,80
Skupaj
55,12
Za osrednji del naselja Moravske Toplice: EUR/m² koristne
površine
MORAVSKE TOPLICE
2008
pridobivanje zemljišč
0,12
priprava stavbnega zemljišča
0,12
komunalni objekti in naprave skupne rabe
ceste in zunanje ureditve
5,40
zelene in rekreacijske površine
0,12
javna razsvetljava
0,90
kanalizacija za odvod meteorne vode
6,49
komunalni objekti in naprave individualne rabe
vodovodno omrežje in naprave
2,35
kanalizacija za odvod odpadne vode
6,49
električno omrežje in naprave
1,90
PTT omrežje in naprave
1,72
Vse skupaj
25,59
Za 1 m2 stavbnega zemljišča:
Območje Martjanci - jug ob kolesarski stezi, ki obsega zemljišča s parc. št. 1087/1, 1089, 1090, 1091/2, 1092/2, 1092/3, 1092/4,
1092/5, 1092/6, del 1093/3 in morebitnimi njihovimi kasnejšimi
delitvami:
EUR/m² stavbnega zemljišča
– cesta
8,65
– kanalizacija
3,29
– vodovod
1,08
– elektrika in JR
1,27
– telefonija
0,76
SKUPAJ
15,04
Za to območje, kjer se komunalni prispevek obračunava po
površini zemljišča, ne veljajo korekcijski faktorji za koristne površine
objektov.
2. člen
Komunalni prispevek se obračuna na območju, kjer so komunalne naprave že zgrajene, na območju, kjer so komunalne
naprave v izgradnji in na območju, kjer je možno komunalne
naprave izgraditi.
Komunalni prispevek predstavlja stroške izgradnje primarnih
komunalnih vodov in kategoriziranih cest.
Od izračunane vrednosti komunalnega prispevka se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih
objektov in naprav po valorizirani vrednosti (vrednost tečaja EUR-a)
glede na čas od prvotnega plačila do sedanje odmere, vendar ne
več, kot je za posamezno postavko določeno po tem sklepu.

Uradni list Republike Slovenije
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih objektov in naprav s predložitvijo originalne dokumentacije o
plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo dejansko nanaša na
predvideno bodočo gradnjo, se pridobi mnenje investitorja gradnje
posameznega komunalnega objekta oziroma naprave ali področne
krajevne skupnosti.
Za kmetijske gospodarske objekte se ne obračunava komunalni prispevek.
3. člen
Korekcijski faktorji za koristne površine so v skladu s standardi, razen:
– za stanovanjske hiše do 100 m2 stanovanjske površine
0,50
– kleti in skladišča ter industrijski objekti in garaže
0,30
– bivalni prostori v mansardi
0,75
– športni objekti, bazeni in podobno
0,10.
Z ozirom na lokacijo objekta se upoštevajo naslednji korekcijski faktorji:
I. območje: obsega ožje naselje Moravske Toplice,
faktor F = 1
II. območje: obsega naselja Martjanci, Tešanovci,
faktor F = 0,70
III. območje: obsega naselja Bogojina, Filovci, Ivanci, Mlajtinci, Lukačevci, Noršinci, Sebeborci, faktor F = 0,60
IV. območje: obsega naselja Berkovci, Prosenjakovci, Pordašinci, Motvarjevci, faktor F = 0,40
V. območje: obsega vsa ostala naselja. Za to območje se
ne obračunava prispevek za kanalizacijo, faktor F = 0,40, vikendi
0,50
VI. območje: obsega območje izven ožjega naselja in velja za
vinske kleti. Obračuna se samo elektrika in cesta, faktor F = 0,50.
Individualne priključke od glavnega voda do objekta plača
vsak investitor sam.
4. člen
Ta sklep velja za plačilo komunalnega prispevka na območju
celotne Občine Moravske Toplice.
Brez potrdila, izdanega od Občine Moravske Toplice, o plačilu
komunalnega prispevka, Upravna enota Murska Sobota ne sme
izdati gradbenega dovoljenja.
5. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta, če je obstoječi
objekt že ustrezno komunalno opremljen.
Oprostitev plačila prispevka iz prvega odstavka tega člena ne
velja za gradnjo nadomestnega objekta, katerega obseg za več kot
20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta.
Če novozgrajeni stanovanjski ali poslovni objekt za več kot
20 m2 presega tlorisno površino prostorov prejšnjega objekta, plača
investitor prispevek za komunalno opremljanje stavbnega zemljišča v sorazmerju s povečanjem tlorisnih stanovanjskih oziroma
poslovnih površin.
Investitorji, kateri so deležni ugodnosti iz tega člena, morajo
v roku dveh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za novozgrajeni objekt, starega porušiti in odstraniti material ter okolico
primerno urediti.
6. člen
V primeru, da pride do spremembe namembnosti stanovanjske hiše, vikenda, vinske kleti ali poslovnih prostorov v gostinski ali
trgovski lokal, se plača pred izdajo uporabnega dovoljenja razlika
komunalnega prispevka po 1. členu tega sklepa.
7. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek na transakcijski račun Občine Moravske
Toplice, na podlagi odločbe pristojnega občinskega upravnega
organa.
8. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep
o višini komunalnega prispevka za leto 2007 (Uradni list RS, št.
140/06 in 104/07).

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 420-01-01/07-53
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

6368.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2008

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin – Uradno prečiščeno besedilo (ZFO-UPB1), (Uradni list RS, št. 32/06),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi – Uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1), (Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in Odl. US:
U-I-2/06-22), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) in 15. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske
Toplice (Uradni list RS, št. 98/03) je Občinski svet Občine Moravske
Toplice na 11. redni seji dne 18. 12. 2007 sprejel

S KL E P
o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Moravske Toplice za leto 2008
1. člen
Vrednost za točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2008
znaša za pozidane gradbene parcele 0,001272 EUR, vrednost za
eno točko za izračun nadomestila za zazidljive gradbene parcele
pa 0,00023108 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 140/06).
Št. 423-06/07-29
Moravske Toplice, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

MURSKA SOBOTA
6369.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota za
leto 2008

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.
56/00, 52/01, 03/04 in 120/05) ter 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne
20. decembra 2007 sprejel

Št.
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SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Murska Sobota
za leto 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
znaša 0,00055661 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 422-0020/2007
Murska Sobota, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

ODRANCI
6370.

Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 2008

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
34. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03,
62/07) je župan Občine Odranci 24. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju proračunskih potreb
v letu 2008
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2008 se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2008 do sprejetja proračuna za leto 2008 oziroma najkasneje do 31. 3. 2008.
4. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja
bodo sestavni del proračuna občine za leto 2008.
5. člen
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. Ž-525/2007
Odranci, dne 24. decembra 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.
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OPLOTNICA
6371.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
letu 2008

V skladu s 16. in 125. členom Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99 in 01/02) ter na osnovi 21. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 142/04) je Občinski svet Občine Oplotnica na 5. redni seji dne
20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica znaša 0,0017943
EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 5.7.1./2007
Oplotnica, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

POLJČANE
6372.

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih
društev iz proračuna Občine Poljčane

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2
(Uradni list RS, št. 94/07) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 11. redni
seji dne 20. 12. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju humanitarnih društev iz
proračuna Občine Poljčane
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za sofinanciranje
humanitarnih društev in njihovih programov, ki so javnega pomena,
vključujejo občane Občine Poljčane in jih iz vsakoletnega občinskega proračuna sofinancira Občina Poljčane.
2. člen
Humanitarna društva po tem pravilniku so združenja, ustanovljena po določilih zakona o društvih, ki imajo v ustanovitvenem
aktu določeno humanitarno dejavnost in so:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoči,
– invalidske organizacije.
3. člen
Humanitarna društva izvajajo svojo dejavnost preko programov in storitev v neposredno korist posameznikom in obsegajo:
– reševanje ogroženih ljudi in življenj,
– lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
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– izboljšanje socialnega položaja,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja socialnega položaja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s
kronično boleznijo,
– ustvarjanje možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno
življenje oseb s kronično boleznijo,
– in za druge človekoljubne cilje.
4. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Poljčane določa
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev,
namenjenih humanitarnim društvom.
Pravilnik posebej določa financiranje območnega združenja
Rdečega križa Slovenije, Slovenska Bistrica.
II. JAVNI RAZPIS
5. člen
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje programov humanitarnih društev določi Občinski svet z vsakoletnim proračunom
občine.
Zagotovljena sredstva se upravičencem razdelijo na osnovi
izvedenega javnega razpisa.
Upravičenci lahko sredstva pridobijo le na osnovi kandidature
na javnem razpisu.
6. člen
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s
katerim župan imenuje komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani,
in sicer:
– predstavnik Občinskega sveta Občine Poljčane,
– predstavnik občinske uprave Občine Poljčane, oddelka za
družbene dejavnosti,
– predstavnik centra za socialno delo Slovenska Bistrica.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo
komisije.
7. člen
Javni razpis objavi Občina Poljčane po sprejetem vsakoletnem proračunu.
Razpisna dokumentacija se pošlje vsem tistim društvom, ki
so bila sofinancirana iz občinskega proračuna v preteklem proračunskem obdobju in se objavi na uradni spletni strani Občine
Poljčane. Obvestilo o javnem razpisu se objavi najmanj v enem
javnem mediju.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino namenskih sredstev, ki jih zagotavlja občinski proračun,
– določitev obdobja za sofinanciranje,
– merila za razdelitev sredstev,
– določitev vsebine in načina prijave,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa,
– drugo.
8. člen
Prijave, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda komisija. O delu komisije se vodi zapisnik.
Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so ustanovljena v skladu z veljavnim zakonom in imajo
registrirano vsaj eno od dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika,
– imajo sedež v Občini Poljčane ali imajo sedež v drugi občini
in vključujejo člane s prebivališčem na območju Občine Poljčane,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje dejavnosti,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove
dejavnosti,
– delujejo najmanj eno leto.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo
na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov,
v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi
vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema
poziva.
Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave
na javni razpis, županu posreduje predlog razdelitve namenskih
sredstev.
Župan v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem
obvestilo o odobrenih sredstvih za razpisano obdobje, na katero je
možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema.
Po preteku pritožbenega roka župan izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu, kar je osnova za
sklenitev ustreznih pogodb.
V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodb v za to določenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva
lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA ZA OCENJEVANJE PRIJAV
9. člen
Prijave se ocenjujejo tako, da se točkujejo po merilih, ki jih
določa ta pravilnik. Merila obravnavajo dva sklopa:
a. delovanje društev in
b. programi društev.
a. Delovanje društev
10. člen
Kandidat pridobi točke glede na število članov društva v preteklem letu, s stalnim prebivališčem na območju Občine Poljčane,
dodatne točke pa pridobi za člane z motnjami v duševnem razvoju
in za pridobljen status društva v javnem interesu.
Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v društvu
in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske obveznosti v
društvu.
11. člen
Merila za točkovanje:
Razred
Število članov
1.
1–10
2.
11–50
3.
51–100
4.
101–200
5.
201 in več

Število točk
20
40
60
80
100

Društvo, ki vključuje člane z motnjami v duševnem razvoju,
pridobi 1 dodatno točko za vsakega takega člana. Društvo, ki
ima pridobljen status društva v javnem interesu, pridobi dodatno
10 točk. Društvo, ki ima sedež v Občini Poljčane, pridobi dodatno
250 točk za delovanje.
b. Programi društev
12. člen
Izbor programov, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi
komisija, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh kandidatov in ocenjene stroške programov. Programi morajo imeti
vsebino, ki jo določa dejavnost društva, morajo biti jasno vsebinsko
in časovno opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno
konstrukcijo.
Kandidat lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in
druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev dejavnosti
društva širši javnosti. Točkuje se udeležba na vsaki prireditvi.
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2. Organizacijo seminarjev in drugih izobraževalnih progra-

Kot seminarji in drugi izobraževalni programi se upoštevajo
strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju članov in
njihovih svojcev ter širše javnosti. Točkuje se organizacija posameznega seminarja.
3. Udeležba na seminarjih in drugih izobraževalnih programih
Točkuje se udeležba članov društev in njihovih svojcev, po
napotilu pristojnega organa društva na seminarjih in drugih izobraževalnih programih izven območja Občine Poljčane.
4. Organizacija izletov in ekskurzij
Upošteva se organizacija izletov in ekskurzij za člane. Točkuje se udeležba.
5. Udeležba na letovanjih in zimovanjih
Točkuje se udeležba članov društev in njihovih svojcev po
napotilu pristojnega organa društva, na letovanjih in zimovanjih
izven območja Občine Poljčane.
6. Izvedba rednih srečanj skupin za samopomoč
Kot redna srečanja skupin za samopomoč se štejejo srečanja
članov in voditeljev skupin, najmanj v obsegu 25 srečanj na leto.
Točkuje se poprečno število članov in voditeljev skupin, ki se udeležujejo rednih srečanj.
7. Organizacija rednih srečanj članov
Kot redna srečanja se upoštevajo organizirana druženja članov, ki se izvajajo vsaj enkrat mesečno, kot so sestanki, občni
zbori, delavnice, družabne igre in drugo po izboru komisije.
8. Izdaja biltenov, časopisov in drugih društvenih publikacij
Točkujejo se izdaje rednih in priložnostnih biltenov, časopisov
in drugih publikacij.
9. Drugi programi, kot je nakup osnovnih sredstev za potrebe
društva, ortopedski pripomočki, računalniška oprema in programi,
ki vključujejo stalno osebno asistenco ter drugi programi po izboru
komisije, ki jih zgornja merila ne zajemajo v preteklem letu.
Merila za točkovanje:
kriterij
Organizacija prireditve
Organizacija seminarja ali
drugega izobraževalnega
programa
Udeležba na seminarju ali drugem izobraževalnem programu
Organizacija izleta ali
ekskurzije
Udeležba na letovanju ali
zimovanju
Izdaja biltenov, časopisov in
drugih društvenih publikacij
Organizacija rednega
srečanja članov
Izvedba rednih srečanj skupin
za samopomoč
Drugi programi

izračun št. točk
0,5 točke × štev. udeležencev
15 točk × štev. organizacij
5 točk × štev. udeležencev
0,5 točke × štev. udeležencev
7 točk × štev. udeležencev
5 točk × štev. izdaj
0,5 točk × število udeležencev
5 točk × povprečno štev. udeležencev
Po predlogu komisije

Pri društvih, ki ne vključujejo samo članov s prebivališčem v
občini Poljčane, se pri udeležbah na strokovnih seminarjih in drugih
izobraževalnih programih organiziranih izven naše občine in jih organizirajo drugi organizatorji in na letovanjih in zimovanjih upošteva
dejansko število udeležencev iz občine Poljčane. Pri udeležbi na
prireditvah, na seminarjih in drugih izobraževalnih programih, ki
jih organizira društvo ter na izletih in ekskurzijah se v primeru, da
društva ne predloži ustreznih podatkov, upošteva sorazmerni delež
udeležencev iz občine Poljčane, ki je enak deležu članov s prebivališčem v občini Poljčane v celotnem članstvu društva.
13. člen
Skupni obseg proračunskih sredstev za sofinanciranje humanitarnih društev se deli v naslednjem razmerju:
– 30 odstotkov sredstev za sofinanciranje delovanja društev,
– 50 odstotkov sredstev za sofinanciranje programov društev,
določenih s tem pravilnikom,
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– 20 odstotkov sredstev za sofinanciranje drugih programov
društev.
Komisija lahko v prejšnjem odstavku navedene deleže sredstev spremeni glede na prispele prijave, po predhodnem soglasju
župana.
14. člen
Prijave se vrednotijo s točkovanjem. Vrednost točke se določi
v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na
višino namenjenih sredstev posebej za delovanje društev, njihovih
programov in drugih programov, in sicer za vsako proračunsko
obdobje.
IV. NADZOR NAMENSKE PORABE PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
15. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem
pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci programov morajo najkasneje do 1. 3. tekočega
leta podati Občini Poljčane letno poročilo o izvedbi pogodbenih
določil v preteklem letu.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci
podati realizacijo proračunskih sredstev vedno, kadar to zahteva
župan.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino
Poljčane izvajajo:
– komisija,
– občinska uprava,
– nadzorni odbor občine,
– župan.
Izvajalci nadzora morajo nepravilnosti ugotoviti z zapisnikom
in ga posredovati občinski upravi, ki izda ustrezno odločbo.
Zoper odločbo se lahko izvajalec programa pritoži, in sicer:
na prvi stopnji na občinsko upravo, ki je odločbo izdala, na drugi
stopnji pa na župana.
17. člen
V primeru, da Občina Poljčane ugotovi nenamensko porabo
sredstev s strani upravičenca in je o tem izdana pravnomočna odločba, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora
izvajalec v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. Po preteku tega
roka se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
Upravičenec, ki krši določila tega člena, ni upravičen do sredstev naslednjega javnega razpisa za sofinanciranje humanitarnih
društev občine Poljčane.
V. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
OZRKS SLOVENSKA BISTRICA
18. člen
Za sofinanciranje Območnega združenja Rdečega križa Slovenije, Slovenska Bistrica se v vsakokratnem proračunu občine
Poljčane zagotavljajo posebna sredstva, zato dejavnost in programi
Rdečega križa niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
VI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Poljšane
Stanislav Kovačič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
6373.

Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na
področju Občine Poljčane

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni
list RS, št. 100/05), Zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski
svet Občine Poljčane na 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o financiranju ljubiteljske kulture na področju
Občine Poljčane
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za ljubiteljsko
kulturo, ki jih Občina Poljčane na osnovi zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture, zagotavlja v vsakoletnem
občinskem proračunu.
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Poljčane določa
pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev
namenjenih ljubiteljski kulturi v Občini Poljčane, ki se zagotavljajo
v občinskem proračunu.
2. člen
Občinski svet Občine Poljčane po sprejemu vsakoletnega
proračuna sprejme Program ljubiteljske kulture Občine Poljčane,
v katerem določi razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih
ljubiteljski kulturi.
Program ljubiteljske kulture natančno določa obseg sredstev za:
– sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje
društev,
– sofinanciranje drugih materialnih stroškov programov ljubiteljske kulture,
– sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti
in določi vrsto revij, tekmovanj, razstav in drugih vsebin programov,
ki so upoštevane pri točkovanju programov po tem pravilniku.
Za organizacijo določenih prireditev, revij in tekmovanj, izobraževanje kadrov in druge programe, ki v tem pravilniku niso
opredeljeni, pa poleg obsega sredstev določi tudi pogoje, merila in
način razdelitve sredstev.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE
3. člen
Za kulturne ljubiteljske dejavnosti se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične
dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije in na
drugih področjih, ki se izvajajo neprofesionalno in neprofitno.
4. člen
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture lahko kandidirajo naslednji nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti:
– kulturna društva, ki so registrirani v skladu z določili Zakona
o društvih.
Izvajalci morajo za kandidaturo za sofinanciranje ljubiteljske
kulture izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Poljčane,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
– delujejo najmanj eno leto.
Za sofinanciranje Zveze kulturnih društev (v nadaljevanju
ZKD), katere člani so tudi kulturna društva Občine Poljčane in
za sofinanciranje Javnega sklada za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) Slovenska Bistrica, se v vsakoletnem proračunu
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Občine Poljčane zagotavljajo posebna sredstva, zato dejavnost
in programi ZKD in JSKD niso predmet sofinanciranja po tem
pravilniku.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena ljubiteljski kulturi lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem
razpisu.
Posamezni izvajalci lahko na razpisu za proračunska sredstva lokalne skupnosti za določen program kandidirajo le enkrat.
6. člen
Javni razpis objavi Občina Poljčane po sprejemu vsakoletnega proračuna lokalne skupnosti in po sprejemu vsakoletnega
programa ljubiteljske kulture. Razpisna dokumentacija mora biti
pripravljena na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov in razdelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija se pošlje vsem društvom s področja
ljubiteljske kulture na območju Občine Poljčane in se objavi na
spletni strani Občine. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v enem
javnem mediju.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim
kandidatom najmanj 20 dni pred rokom za oddajo prijave.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le kandidature, ki so v celoti izpolnile pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Občina Poljčane najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis objavi predlog razdelitve proračunskih
sredstev vseh udeležencev javnega razpisa za ljubiteljsko kulturo
Občine Poljčane. Kandidati na javnem razpisu lahko v roku 8 dni
vložijo pripombe na podan predlog.
Utemeljene pripombe se upoštevajo pri končni razdelitvi proračunskih sredstev za ljubiteljsko kulturo Občine Poljčane, ki jo s
sklepom sprejme župan. S posameznimi upravičenci se sklenejo
ustrezne pogodbe.
IV. KOMISIJA ZA VODENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURE
7. člen
Vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, prispelih na javni razpis, opravi tri članska
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine.
Naloge komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– vrednotenje programov s področja ljubiteljske kulture, skladno z merili,
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,
– sestava zapisnika o delu,
– obravnava pritožbe vlagateljev,
– sodeluje pri pripravi pravilnika,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in
pravilno označene vloge po vrstnem redu, kot so bile predložene
ter ugotovi njihovo popolnost. Vlagatelji, ki v predpisanem roku
oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni
od prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Nepopolnih vlog
komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in v skladu z
Merili za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, ki so priloga
tega pravilnika.
Komisija predlog razdelitve posreduje županu Občine Poljčane.
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V. VSEBINE IN OBSEG SOFINANCIRAJA IZ SREDSTEV
LOKALNE SKUPNOSTI
9. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Poljčane se po tem
pravilniku sofinancirajo:
1. Programi ljubiteljske kulture:
– pevski zbori in komorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z
najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj,
podpisano s strani predsednika sekcije in društva), ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj tri krat
javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede
na število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na
določenih območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup
oblek (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa,
po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture.
– godbe na pihala z najmanj 40 ur vaj letno in tamburaške
skupine z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko
listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in društva), ki
delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in
izvajajo program ter so v preteklem letu izvedli najmanj en samostojni koncert ali vsaj tri krat javno nastopili (dokazila). Sofinancira
se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in
nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih,
državnih in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup instrumentov in oblek (30% plačanih
računov) ter drugi materialni stroški programa po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Ne sofinancira se nabava
notnega materiala.
– ljudski pevci in godci, ki delujejo kot samostojna sekcija
društva ali samostojno društvo in izvajajo program z najmanj 20
ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano
s strani predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu
najmanj pet krat javno nastopili (dokazila) in zapisujejo izvirne
ljudske pesmi iz svojega lokalnega področja. Sofinancira se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in nastopi
v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, državnih
in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se
lahko sofinancira nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi
materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa
ljubiteljske kulture.
– folklorne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva
ali samostojno društvo, raziskujejo običaje, narodne noše in plese
iz svojega avtentičnega okolja in izvajajo program z najmanj 40
ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano
s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu
najmanj pet krat javno nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba
programa glede na število udeležencev v programu in nastopi v
preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, državnih in
mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno se lahko
sofinancira nakup oblek, rekvizitov in instrumentov (30% plačanih
računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture.
– mažoretke in druge plesne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo, ki izvajajo program
z najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj,
podpisano s strani predsednika sekcije in društva) ter so v preteklem letu najmanj pet krat javno nastopili (dokazila). Sofinancira
se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in
nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih revijah iz programskega področja. Dodatno
se lahko sofinancira nakup oblek (30% plačanih računov) ter drugi
materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa
ljubiteljske kulture.
– gledališke in lutkovne skupine, ki delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo in izvajajo program z
najmanj 40 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj,
podpisano s strani predsednika sekcije in društva), so v preteklem
letu izvedli vsaj eno samostojno predstavo ali vsaj trikrat javno
nastopili (dokazila). Sofinancira se izvedba programa glede na
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število udeležencev v programu in nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih revijah
iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancira nakup
oblek in rekvizitov za gledališke skupine (30% plačanih računov),
rekviziti za lutkovne skupine (30% plačanih računov) ter drugi materialni stroški programa, po usmeritvah vsakoletnega programa
ljubiteljske kulture.
– recitatorske skupine, ki jih sestavlja najmanj 5 članov in
delujejo kot samostojna sekcija društva ali samostojno društvo
in izvajajo program z najmanj 20 ur vaj letno (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani predsednika sekcije in
društva) ter so v preteklem letu izvedli eno samostojno literarno
predstavo ali najmanj pet krat javno nastopili (dokazila). Sofinancira
se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in
število posameznih nastopov v preteklem letu.
– likovna, keramičarska, fotografska in video dejavnost, ki
se izvaja v okviru samostojne sekcije društva ali samostojnega
društva in vključuje najmanj 5 članov. Člani se redno, vsaj enkrat
mesečno srečujejo ob nastajajočih in končanih delih posameznih
članov (predložiti je potrebno datumsko listo vaj, podpisano s strani
predsednika sekcije in društva) in so v preteklem letu izvedli vsaj
eno samostojno skupno razstavo ali vsaj trikrat javno razstavljali
ali vsaj petkrat javno prikazali svoje delo (dokazila). Sofinancira
se izvedba programa glede na število udeležencev v programu in
nastopi v preteklem letu na določenih območnih, medobmočnih,
državnih in mednarodnih likovnih kolonijah in razstavah iz programskega področja. Dodatno se lahko sofinancirajo stroški rekvizitov
(30% plačanih računov) in drugi materialni stroški programa, po
usmeritvah vsakoletnega programa ljubiteljske kulture. Ne financira
se potrošni material (barva, čopiči, platna …).
– Drugi programi, v skladu z vsakoletnim programom ljubiteljske kulture.
2. Delovanje društev se sofinancira glede na število aktivnih
članov in aktivnih sekcij društva, na podlagi dokazila o plačilu članarine (fotokopija blagajniških prejemkov ali fotokopija pologa na
transakcijski račun).
3. Društvom se za izvajanje programov sofinancirajo tudi stroški vezani na objekte, v katerih izvajajo dejavnost. Pri tem se upoštevajo dejanski funkcionalni stroški, stroški najema oziroma stroški
tekočega vzdrževanja lastnih prostorov v preteklem koledarskem
letu. Kot dokazilo se upoštevajo že plačani računi. Obseg sredstev
za sofinanciranje prostorov za izvajanje dejavnosti se določi z
vsakoletnim programom ljubiteljske kulture. Med upravičence se
sredstva delijo v enakem odstotkovnem deležu glede na dejanske
stroške, dokumentirane v prijavi na razpis.
Društvo ne more svojim sekcijam zaračunavati najemnine.
Sredstva za investicije v objekte, v katerih se izvaja dejavnost ljubiteljske kulture, se zagotavljajo v občinskem proračunu na
posebni postavki.
4. Organizacija določenih območnih in medobmočnih revij in
srečanj, državnih tekmovanj ter lokalnih prireditev, na katerih sodelujeta vsaj 2 različni kulturni društvi. Sofinancira se lahko objekt
za izvedbo revije, srečanja, tekmovanja, oziroma prireditve in drugi
materialni stroški, nastali z organizacijo.
Program ljubiteljske kulture lahko določi, da se s sredstvi
lokalne skupnosti sofinancirajo tudi sodelovanja z društvi ali tekmovanja na področju ljubiteljske kulture v tujini. Za mednarodno sodelovanje ali tekmovanje je potrebno, po predhodni prijavi na razpis
o sofinanciranju ljubiteljske kulture na področju Občine Poljčane,
predložiti do 1. decembra tekočega leta tudi potrdila in že plačane
račune tekočega leta.
Lokalna skupnost posebej zagotavlja sredstva za sofinanciranje izvedbe prireditev ob podelitvah javnih priznanj, določenih s
programom ljubiteljske kulture, za dosežke na področju ljubiteljske
kulture ter ob obletnicah društev za 10, 20, 30 ... let delovanja.
5. Izobraževanje kadrov. Za sredstva lahko kandidirajo društva ljubiteljske kulture, za sofinanciranje izobraževalnih programov, ki jih organizirajo za to dejavnost registrirane in pooblaščene
institucije.
Vsebine, določene v 4. in 5. točki tega člena se sofinancirajo
v obsegu in na način, določen v vsakoletnem programu ljubiteljske kulture. Sredstva se društvom realizirajo na osnovi dokazil o
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nastanku obveznosti iz naslova organizacije in izvedbe prireditev
oziroma izobraževanja.
Za sofinanciranje vsebin, določenih v točkah 1, 2, in 3 se
upoštevajo podatki za preteklo koledarsko leto, za točke 4 in 5 pa
za tekoče leto.
10. člen
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila,
ki so priloga temu pravilniku. Merila določajo maksimalni obseg
financiranja programov, v skladu s 1. in 2. točko 9. člena tega pravilnika. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejemu proračuna lokalne skupnosti in programa ljubiteljske kulture. Izvajalec
je opravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine programa,
za katerega v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov in ta
pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na
skupno število točk in glede na višino namenskih sredstev za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulture in delovanje društev,
določenih s Programom ljubiteljske kulture v Občini Poljčane za
vsako proračunsko obdobje posebej.
VI. NADZOR
11. člen
Izvajalci programov morajo najkasneje do 30.11. tekočega
leta podati Občini Poljčane letno poročilo o izvedbi programov v tekočem letu. Tako pridobljeni podatki služijo kot osnova za pripravo
letnega programa ljubiteljske kulture za naslednje leto.
12. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja in porabe dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava Občine Poljčane.
VII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

RADEČE
6374.

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavnih zemljišč v Občini Radeče

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št.
52/06 – UPB1) in 143., 144. in 146. člena v povezavi s 179. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – ZUreP-1) je
Občinski svet na 10. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi povprečne gradbene cene
in povprečnih stroškov komunalnega urejanja
stavnih zemljišč v Občini Radeče
1.
S tem sklepom se ugotavlja povprečna gradbena cena stanovanj, cena stavbnega zemljišča in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za območje Občine Radeče
za leto 2008.

Uradni list Republike Slovenije
2.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine za območje Občine Radeče v decembru 2007 znaša 783,7067
EUR in se med letom valorizira v skladu z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga mesečno objavlja Statistični urad
Republike Slovenije.
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Št. 900-10/2007-13
Radeče, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

4.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
znašajo 20% od povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (10% individualna raba in 10% kolektivna raba).

Št. 900-10/2007-11
Radeče, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

6375.

RAVNE NA KOROŠKEM
6377.

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o proračunu Občine Ravne na
Koroškem za leto 2008

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 in dopolnitve) in
16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 12.
seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 2008

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

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 52/06 – UPB1) in 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 05/04 in
16/05) je Občinski svet na 10. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
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Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.

3.
Cena stavbnega zemljišča se določi na 0,7% od povprečne
gradbene cene.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
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1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ravne na Koroškem
za leto 2008 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

1.
Vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 znaša 0,0123 EUR.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.

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

Št. 900-10/2007-12
Radeče, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

v€
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

6376.

Sklep o določitvi vrednosti točke
za odmero komunalnih taks

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS,
št. 52/06 – UPB1) in na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih
taksah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 5/00 in 112/00) je Občinski svet na 10. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

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

13.344.426

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.800.073

DAVČNI PRIHODKI

7.201.608

700 Davki na dohodek in dobiček

5.257.714

703 Davki na premoženje

1.138.991

704 Domači davki na blago in storitve
71

3.598.465

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

2.365.931

1.
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Radeče za leto 2008 znaša 0,6273 EUR.

712 Denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72

804.903

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
komunalnih taks

Proračun
leta 2008

14.797
1.000
1.216.737

KAPITALSKI PRIHODKI

441.866

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

407.931

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

33.935
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DONACIJE
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730 Prejete donacije iz domačih virov
74

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

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

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

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42
43

III.

Uradni list Republike Slovenije
22.951

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

22.951

3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki
so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je
sestavni del tega odloka.
Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati med posameznimi postavkami v okviru bilance prihodkov in odhodkov.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju v mesecu septembru 2008
in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem
proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.

2.079.536
263.883
1.815.653
14.450.438
2.826.558
557.697
92.493
2.130.311
3.200
42.857
3.629.316
48.900
1.659.455
245.792

413 Drugi tekoči domači transferi

1.675.169

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.086.171

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.086.171

INVESTICIJSKI TRANSFERI

908.393

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki

462.007

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

446.386

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

–1.106.012

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

75

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

X.

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

Proračun
leta 2008
1.021.028
75.016
946.012
–160.000

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 se objavi na spletni
strani Občine Ravne na Koroškem.

4. člen
Med odhodki proračuna se predvidi splošna proračunska
rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni mogoče predvideti ali zanje ni bilo dovolj predvidenih
sredstev. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Proračunski skladi so:
1. Račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF ter
2. Račun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini
30.000 €.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
6. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim uporabnikom
nakazujejo kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega
proračuna.
7. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah
tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse;
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti;
– taksa za obremenjevanje voda;
– taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– prispevki investitorjev in soinvestitorjev;
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije
in tekoče programe.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali
ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu se
namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
8. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve
je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki veljajo za
državni proračun.
Za neposredne in posredne proračunske uporabnike občine
veljajo plačilni roki v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS za leto 2008.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s
svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem
proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in
primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor
zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
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10. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun ter dostaviti zaključne
račune za leto 2007 Oddelku za plan, proračun in finance najkasneje do 28. 2. 2008.
Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem
predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se
pravna oseba v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev,
se njen finančni načrt sprejme v 30 dneh po sprejetju občinskega
proračuna.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan.
12. člen
Župan v skladu z zakonom lahko začasno zadrži izvrševanje
proračuna, če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene,
ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo
minimalni obseg delovanja uporabnikov.
Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetnih investicij in investicij, za katere so zagotovljena tudi lastna sredstva
soinvestitorja oziroma so sofinancirana s strani države.
13. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča:
– uporabi sredstev rezerv,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev,
– o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna
med postavkami v okviru glavnih programov.
14. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo
zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo
zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij, ne smejo
presegati 30% teh pravic porabe v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2009 30% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 70% navedenih pravic porabe.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se
morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
15. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500 € 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
16. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom o
financiranju občin.
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 2008 lahko zadolži do višine 1.021.028 €
za naslednje namene:
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– Poslovna cona III. faza v višini 650.000 €,
– Rekonstrukcija občinskih lokalnih cest Faza I.-LC 350170
in LC 350100 v višini 371.028 €.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina,
se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja in s sklepom
občinskega sveta.
18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo in s sklepom občinskega
sveta.
19. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneska sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna zaradi
neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ravne na Koroškem v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 410-1-0149/2007-301
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag.Tomaž Rožen l.r.

6378.

Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih
stroških komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča
v Občini Ravne na Koroškem

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne
na Koroškem na 12. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča
v Občini Ravne na Koroškem
I.
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine, povprečne stroške komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem.
II.
Povprečna cena stanovanjske površine, kategorizirane s
III. stopnjo opremljenosti na območju občine na dan 31. 12. 2007
za m2 koristne površine znaša 819,15 €.
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III.
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za
povprečno stopnjo opremljenosti znašajo:
– za individualno komunalno rabo (IKR)
– za kolektivno komunalno rabo (KKR)

36,41 eura/m2
54,61 eura/m2.

IV.
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine kot je navedeno v II. točki tega sklepa:
I. A območje –

centralni del mesta Ravne
na Koroškem
3,0%–5,0%
I. območje –
ožje območje mesta Ravne
na Koroškem,
ožje območje naselja: Kotlje,
Dobja vas
2,5%–4,0%
II. območje –
območje mesta Ravne na
Koroškem,
območje naselij: Kotlje,
Dobja vas, Strojnska Reka,
Dobrije
2,0%–3,5%
III. območje –
širše območje mesta Ravne
na Koroškem,
območje naselij: Kotlje,
Dobja vas, Strojnska Reka,
Dobrije
1,0%–2,5%
IV. območje –
v ostalem območju občine opredeljena stavbna
zemljišča
0,5%–1,5%
V. območje –
industrijske in obrtne cone
1,5%–4,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del
tega sklepa.
V.
Pri izračunu vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča
se upošteva:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
VI.
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemljišča, ki
imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno
vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v III. točki
tega sklepa.
VII.
Podana izhodiščna cena za m2 stanovanjske površine in
komunalne opremljenosti se revalorizira s povprečnim indeksom
porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska
zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
VIII.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o
povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v
Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 18/07).
IX.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0-0017/2007-107
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

6379.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja na območju Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 …, 94/07), 49. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 …, 32/06), 7. in 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03 in
23/07) in 9. člena Odloka o davkih občanov (MUV št. 19/91) je
Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 12. redni seji dne
19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka
od premoženja na območju
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
Vrednost točke za izračun davka od premoženja na območju
Občine Ravne na Koroškem v letu 2008 znaša 3,01 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 032-0-0017/2007-107
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

6380.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Ravne na Koroškem

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 …, 94/07), 50. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 …, 32/06), 7. in 16. člena Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03 in
23/07) in 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 122/00
in 119/03) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 12. redni
seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Ravne na Koroškem
1. člen
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Ravne na Koroškem v letu
2008 znaša 0,0003327 €.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 032-0-0017/2007-107
Ravne na Koroškem, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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SEŽANA
6381.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008

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

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
42

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008 določa obseg
javne porabe Občine Sežana za leto 2008 in način izvrševanja
proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim
premoženjem.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2008 se določa v višini
23.891.067 EUR.
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin
kontov za leto 2008 določa v naslednjih zneskih:

I.
70

71

21.569.879

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.321.014

DAVČNI PRIHODKI

7.589.800

700 Davki na dohodek in dobiček

5.726.605

703 Davki na premoženje

1.455.058

3.731.214

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

2.993.214

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73
74

408.137

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

711 Takse in pristojbine

72

EUR

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

704 Domači davki na blago in storitve

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

12.818
254.825
5.150.815
116.726
1.856.597
329.843

413 Drugi tekoči domači transferi

2.847.649

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

12.328.318

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

12.328.318

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

2.103.151

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

820.688
1.282.463

III.

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

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB:

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH

75

DELEŽEV (750+751)

13.932

750 Prejeta vračila danih posojil

13.932

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

(440+441)

–2.213.041

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA:

VII.

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

13.932
0
0

2.000

55

550 Odplačilo domačega dolga

108.147

0

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU

725.000
8.914.711

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–2.307.256

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–108.147

708.646

XI.

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

2.213.041

8.206.065

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB
KONCU PRETEKLEGA LETA

2.307.256

2.000

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

116.685
3.070.227

108.147

730 Prejete donacije iz domačih virov

II.

746.081

ODPLAČILO DOLGA (550) 108.147

2.000

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

43

18595

VIII.

11.000

PREJETE DONACIJE (730)
TRANSFERNI PRIHODKI (740)

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

ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 2008

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV:

Stran

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/2007 – prečiščeno besedilo), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 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 Sežana
(Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je občinski svet na
seji dne 20. 12. 2007 sprejel
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1.332.154
1.332.154
23.782.920
4.200.636

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
konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za
obdobje od leta 2008–2011. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
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Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa
denarnih sredstev iz leta 2007.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po zakonu o javnih financah.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti
le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne
namene.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru
planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 10.000,00 EUR ni potrebno soglasje župana, nad
tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti
soglasje župana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne
skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 80.000,00 EUR.
4. člen
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu
razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in
investicijskih transferov, ne smejo presegati 70% sredstev skupine
odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago
in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50% sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno
nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se
ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne
storitve in drugih storitev, potrebnih za delovanje neposrednih
porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki
se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov
in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski
svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je
možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine
sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo
v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero
se nanašajo.
5. člen
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno
v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan
lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil
dotacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi
dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za
zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu
proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje
uporabnikov.
6. člen
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski
uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli
na osnovi razpisa.
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7. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s
proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč,
kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve do višine 3000,00 EUR odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno
obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine 3000,00
EUR odloča občinski svet s posebnim odlokom.
8. člen
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo
enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu
o izvrševanju državnega proračuna.
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že
opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le
izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v skladu
s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2008 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona
o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov
ali za izdatke v računu financiranja:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne
opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v komunalno
infrastrukturo;
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah na
podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in navodil za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah,
ki se namenijo za odpravo plačnih nesorazmerij;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti,
kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi
izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo v
proračun naslednjega leta.
10. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj
v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o
javnem naročanju.
11. člen
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna
sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se
dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk.
O prerazporeditvi odloča župan.
O izvršenih prerazporeditvah sredstev mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, in sicer v mesecu septembru za
prvo polletje in z zaključnim računom. Znotraj proračunskih postavk
se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru,
ko gre za prerazporeditve v posebnem delu poračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti lahko prerazporejajo
sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta krajevne skupnosti, kolikor se v teku finančnega načrta ugotovi, da je potrebno
zagotoviti dodatna sredstva, ki so nujna za izvrševanje predpisov
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ali izvršitev storitev. Dodatni odhodki se pokrivajo v breme drugih
postavk finančnega načrta krajevnih skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja
ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem ga lahko občinski
svet ne predlog župana dopolni ali spremeni.
12. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski
proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s
prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s
sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli
višina za nov namen.
13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj
proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki proračunski
postavki novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to
potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
14. člen
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila
predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka
proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen
Občina Sežana se v letu 2008 ne bo zadolževala in ne bo
dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem.
16. člen
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za
sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz 3. člena
tega odloka.
17. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi splošne proračunske rezerve za premalo predvidene odhodke in nepredvidene odhodke, ki so nujna za izvrševanje
zakonskih in pogodbenih obveznosti,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve
realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi največ do 5% sprejetega proračuna,
– o razdelitvi sredstev iz postavke finančnih pomoči župana,
ki so zajete v proračunski postavki številka 102201,
– v drugih primerih, ko to določajo zakon, statut Občine Sežana in ta odlok.
18. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do
višine 300,00 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine
iz naslova obveznih dajatev.
19. člen
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in
pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih
postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu
2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok
in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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21. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 032-11/2007-5
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

6382.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Sežana

Na podlagi 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06,
49/06 ter odločbi in sklep US v Uradnem listu RS, št. 28/06, 66/06 in
112/06), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 8. člena
Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 110/02 in
92/05 ter odločbe US v Uradnih listih RS, št. 50/02, 131/04 ter 33/06),
Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, RS,
št. 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04 ter odločbi US
v Uradnih listih RS, št. 66/00 ter 61/02) ter 16. in 79. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Sežana
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
(Uradni list RS, št. 73/98, 102/00 in 59/07 ter Uradne objave Primorske Novice z dne 2. 3. 2007) se v 13. členu na koncu odstavka
za besedno zvezo »s posebno pogodbo.« doda novo besedilo, ki
se glasi », razen z javnim podjetjem, ki je izključni izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda«.
2. člen
Za 13. členom odloka se doda nov 13.a člen, katerega besedilo se glasi:
»Za izbirno lokalno gospodarsko javno službo urejanje javnih
poti, površin za pešce in zelenih površin (urejanje in vzdrževanje
ulic, cest in trgov, za katere skrbi občina) se do ureditve s posebnim
odlokom smiselno uporablja odlok, ki ureja javne ceste v Občini
Sežana.«.
3. člen
Za novim 13.a členom odloka se doda nov 13.b člen, katerega besedilo se glasi:
»Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda se kot
gospodarska javna služba opravlja do prenehanja veljavnosti pogodbe z KSP Sežana, sklenjene dne 29. 1. 2001.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-11/2007-4
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje
funkcije in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Sežana

Na podlagi petega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 20. 12. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov v Občini Sežana
1. člen
Spremeni se naslov Pravilnika o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 86/02, 32/03, 40/03 – obv.
razlaga in 21/07) tako, da se glasi:
»Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za
člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana«.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo »višini« doda
beseda »največ«.
3. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»10. a člen
Do sejnine so upravičeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti.
Sejnina se izplača iz sredstev krajevnih skupnosti. Sejnina se članu
sveta krajevne skupnosti izplača enkrat letno.
Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji ter glede
na velikost oziroma število prebivalcev posamezne krajevne skupnosti.
Član sveta krajevne skupnosti je upravičen do sejnine pod
pogojem, da se udeleži več kot polovice sej sveta v posameznem
koledarskem letu.
Višina sejnine se določi v naslednjih zneskih:
– predsednikom svetov krajevnih skupnosti Sežana, Dutovlje,
Lokev, Povir in Tomaj pripada 700 € neto na leto,
– predsednikom svetov krajevnih skupnosti Avber, Dane pri
Sežani, Kazlje, Pliskovica, Štorje, Štjak in Vrabče pripada 500 €
neto na leto,
– članom svetov krajevnih skupnosti pripada 20% zneska, ki
se izplača predsednikom v posamezni krajevni skupnosti.
Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti
skrbi predsednika sveta posamezne krajevne skupnosti. Do konca
decembra tekočega leta dostavi evidenco v občinsko upravo, ki
na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnine za
prejšnje koledarsko leto.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, s tem, da se začne 10.a člen uporabljati
1. januarja 2008.
Št. 032-11/2007-9
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
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Sklep o financiranju svetniških skupin in
samostojnih članov občinskega sveta iz
sredstev proračuna Občine Sežana

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet Občine Sežana na
seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o financiranju svetniških skupin in samostojnih
članov občinskega sveta iz sredstev proračuna
Občine Sežana
1.
S tem sklepom se določi svetniške skupine in samostojne
člane občinskega sveta, ki se v mandatnem obdobju 2006–2010
financirajo iz sredstev proračuna Občine Sežana ter način njihovega financiranja.
2.
Iz proračuna Občine Sežana se financirajo naslednje svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta glede na število
dobljenih glasov na zadnjih volitvah v občinski svet, in sicer:
– LDS,
– Zeleni Slovenije,
– Lista Miroslava Kluna,
– Branko Može.
Politični stranki, navedeni v tej točki sklepa, sta predhodno
podali pisno izjavo o financiranju svoje svetniške skupine oziroma
člana občinskega sveta.
3.
Za kritje stroškov delovanja se posamezni svetniški skupini
oziroma samostojnemu članu občinskega sveta iz 2. točke tega
sklepa letno zagotavlja pravica črpanja sredstev, ki ne sme preseči
0.5% sredstev primerne porabe za posamezno leto; ne glede na
odstotek, določen v četrtem odstavku 1. točke sklepa občinskega
sveta o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 45/03), pa
se sredstva v višini največ 0,1% primerne porabe za posamezno
leto, namenijo za financiranje političnih strank iz 2. točke tega sklepa v skladu z navedenim sklepom (Uradni list RS, št. 45/03).
Ne glede na prejšnji odstavek se politična stranka lahko odloči o drugačnem razmerju financiranja politične stranke in svetniške
skupine, o čemer poda pisno izjavo pred sprejemom občinskega
proračuna za posamezno koledarsko leto.
4.
Kritje stroškov delovanja svetniških skupin in samostojnih
članov občinskega sveta zajema:
– kritje stroškov nabave strokovne literature, pisarniškega in
drugega materiala,
– povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije po napotitvi (dnevnice, kilometrina, potni stroški, nočitve),
– povračilo stroškov izobraževanja, udeležbe na seminarjih
za delo v občinskem svetu,
– kritje stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci, stroškov fotokopiranja, reprezentančnih stroškov, materialnih ter drugih
neposrednih stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta.
5.
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih
članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in
vsakega samostojnega člana občinskega sveta posamezno po
stroškovnih mestih.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz
prejšnjega odstavka izstavlja naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev izdaja, na predlog
vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana, župan. Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora potrjen oziroma
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podpisan račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino
oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih sredstev in
dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni knjižen in ga ne
sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
6.
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta so
dolžni s sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v
skladu z določili tega sklepa.
Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja
svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega sveta.
7.
Politične stranke, ki niso zajete v tem sklepu, se financirajo
v skladu s sklepom občinskega sveta št. 06202-5/2003-12 z dne
8. 5. 2003 (Uradni list RS, št. 45/03).

Št.

I.
70

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

71

DAVČNI PRIHODKI

7.960.097

700 Davki na dohodek in dobiček

6.809.497

703 Davki na premoženje

533.400

704 Domači davki na blago in storitve

617.200

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

72

ODLOK
o proračunu Občine Slovenske Konjice
za leto 2008

1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2008
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).

419.650

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

389.650

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih:

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.500

TRANSFERNI PRIHODKI

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

III.

30.000
1.500

40

43

0

PREJETE DONACIJE

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

42

4.000
421.707

II.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

24.000

KAPITALSKI PRIHODKI

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

41

326.550

714 Drugi nedavčni prihodki

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice
za leto 2008

1.300.257

524.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

74

0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

721 Prihodki od prodaje zalog

73

11.397.000
9.260.354

706 Drugi davki

SLOVENSKE KONJICE

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo – Uradni list RS, št. 100/05, 21/06
– Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,110/02 – ZDT-B in
127/06 – ZJZP) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in 91/07) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 12. seji dne 19. decembra
2007 sprejel

v EUR

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

731 Prejete donacije iz tujine

6385.

18599

Skupina/Podskupina kontov

Št. 032-11/2007-7
Sežana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Stran

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep občinskega sveta št. 032-3/2007-5 z dne 8. 3. 2007.
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.

125 / 29. 12. 2007 /

0
1.715.496
670.230
1.045.266
11.440.177
2.222.111
514.942
89.191
1.546.078
1.900
70.000
3.640.731
172.418
1.966.935
273.437
1.227.941

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.124.087

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.124.087

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.453.248

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

799.063

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

654.185

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

–43.177

Stran

18600 /

Št.   125
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

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

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

0

VI.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

SKUPAJ

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

6.650

55

ODPLAČILA DOLGA

6.650

550 Odplačila domačega dolga

6.650

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–6.650

XI.

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

43.177

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.
PRETEKLEGA LETA

49.827

–49.827

9009 Splošni sklad za drugo

49.827

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 – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. 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),
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,

• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
• vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje,
• občinska taksa za vodo oskrbo – prispevek za investicijska
vlaganja.
Pravice porabe na proračunskih postavkah Sredstva za
usklajevanje nesorazmerij v plačah, ki niso porabljene v tekočem
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe 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 2008 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske
odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika,
od tega:
1. v letu 2009 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.

EUR.

7. člen
Proračunski sklad je:
• račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 50.000

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000 EUR
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
8. člen
Župan je pooblaščen:
• da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve,
• da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
• da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih
sredstev proračuna,
• da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno
zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
• da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema
občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov in
prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni
zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati občinskemu
svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
9. člen
Občina se sme zadolževati in izdajati poroštva v skladu z
10. členom ZFO.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice
v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto
I.
70

Št. 410-0178/2007 (110)
Slovenske Konjice, dne 19. decembra 2007

Stran

18601
v EUR

Proračun
januar–
marec 2008

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

611.539

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

494.199

DAVČNI PRIHODKI

483.471

700 Davki na dohodek in dobiček

410.000

703 Davki na premoženje

59.577

704 Domači davki na blago in storitve

13.894

706 Drugi davki
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

6386.

Sklep o začasnem financiranju Občine Straža
v obdobju januar–marec 2008

375

712 Denarne kazni

263

714 Drugi nedavčni prihodki

Na podlagi 33. 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
23. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07) je župan
Občine Straža dne 27. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Straža
v obdobju januar–marec 2008

72

73

74

3.806

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

STRAŽA

10.728

0
6.284

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

117.340

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

117.340

1. SPLOŠNA DOLOČBA

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

468.575

1. člen

40

TEKOČI ODHODKI

137.535

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Straža (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih
izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Straža za leto 2007 (Uradni list RS, št. 46/07) in Odlokom o
rebalansu proračuna Občine Straža (Uradni list RS, št. 110/07) v
nadaljevanju: Odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v
naslednjih zneskih:

62.860

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

10.630

402 Izdatki za blago in storitve

63.045

403 Plačila domačih obresti

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

409 Rezerve
41

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

42
43
III.

0
1.000
100.640
3.600
80.080
400
16.560

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

170.400

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

170.400

INVESTICIJSKI TRANSFERI

60.000

430 Investicijski transferi

60.000

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

+142.964

Stran

18602 /
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6. člen

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega
načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta,
določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen

440 Dana posojila

(obseg zadolževanja občine)

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do
višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.

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.

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen

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

(uveljavitev sklepa)
0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 05-401/2007
Straža, dne 27. decembra 2007

500 Domače zadolževanje
VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

0

550 Odplačila domačega dolga
IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0

XI.

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

0

0
– ali 0 ali +

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

– ali 0 ali +

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če
niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni
proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

ŠALOVCI
6387.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Šalovci

Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
– uradno prečiščeno besedilo – ZSPJS-UPB6 (Uradni list RS,
št. 110/06), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list
RS, št. 14/06 in 1/07) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 12. redni seji
dne 20. decembra 2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
v Občini Šalovci
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila
za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi
tega pravilnika. Občinski volilni komisiji pripada plačilo v višini, ki
ga določa Zakon o lokalnih volitvah.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in
podžupan.
Člani Občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko
poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči,
odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija župana Občine
Šalovci, ki sodi v sedmo skupino občin s številom prebivalcev do
2000, uvrščena v 46. plačni razred. Županu pripada dodatek za
delovno dobo v skladu s predpisi.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače,
ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri čemer mu dodatek
za delovno dobo ne pripada.
4. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je lahko funkcija podžupana
Občine Šalovci, ki sodi v sedmo skupino občin s številom prebivalcev
do 2000, uvrščena med 32. in 38. plačni razred.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil in njegovega udejstvovanja v delovanju
občine za posamezni mesec po naslednjih kriterijih:
– nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti,
35%,
– vodenje sej občinskega sveta,
25%,
– pomoč županu pri izvajanju nalog,
25%,
– izvajanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu
15%.
Pri predčasnem prenehanju mandata župana, lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, pri čemer mu ne
pripada dodatek za delovno dobo.
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sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na
seji na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco občinske
uprave o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
Sejnina za posamezno sejo znaša 35,00 € bruto.
9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico
do sejnine v višini:
– sejnina za predsednika nadzornega odbora 75,00 € bruto,
– sejnina za člana nadzornega odbora 45,00 € bruto.
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik, tajnik in člani ter njihovi namestniki občinske volilne komisije in posebne občinske volilne komisije imajo ob vsakih
splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v
višini, ki jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki
imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki
ga določa Zakon o lokalnih volitvah.
11. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in
drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v
zvezi z njo.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno
potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanje se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
Za izplačilo dnevnic, potnih in drugih stroškov se uporabljajo
predpisi, ki veljajo za zaposlene v občinski upravi.

5. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje
funkcije župana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, za podžupana pa župan.

12. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije,
sejnin, nadomestil in povračil drugih stroškov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine.

6. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev v okviru
katerega se lahko oblikuje plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega
možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačuje plačilo
za opravljanje funkcije ter plačila članom delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora
ter drugih organov Občine Šalovci.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu
Občine Šalovci.

13. člen
Plače, plačilo za opravljanje funkcije in sejnine se izplačujejo
mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem
mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v
petih dneh po končanem službenem potovanju.

7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji delovnega
telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin vključno s sejninami za
seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplačajo posameznemu
članu občinskega sveta ne sme presegati 15% letne plače župana.
V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena se članu občinskega sveta določi sejnina, in sicer:
– za udeležbo na redni seji občinskega sveta 120,00 € bruto
– udeležbo na izredni seji izredni seji občinskega sveta 85,00
€ bruto
– za vodenje seje občinskega sveta 35,00 € bruto
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 35,00
€ bruto
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 45,00
€ bruto.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega

14. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, nadomestila, sejnine
in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku
in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se izplačajo od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence
prisotnosti na sejah.
15. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in
odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno
zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov in drugih organov,
ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Za dopisne seje in za manj kot 50% časovne prisotnosti na
seji se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Sejnina vaškim odborom se določi v višini 25 € bruto. Predsedniku oziroma osebi, ki vodi organ pripada sejnina v višini 30 € bruto.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 67/99).
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17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 406-2/2007
Šalovci, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

TABOR
6388.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v
letu 2008

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB,
Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in
29. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan
Občine Tabor dne 11. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tabor
v letu 2008

Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 44/97), 7. členom Statuta Občine Tabor (Uradni list RS,
št. 120/06) in 19. členom Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 117/03)
je Občinski svet Občine Tabor na 8. redni seji dne 19. 12. 2007
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor
za leto 2008
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Tabor za leto 2008 znaša 0,000188
EUR/mesec.
2.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Tabor za leto 2005 (Uradni list RS, št. 139/04).
3.
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2008 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 03201-Ir9/2007
Tabor, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

1.
Do sprejetja proračuna Občine Tabor za leto 2008 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2007 in tega sklepa.
2.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerja s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu za preteklo leto. Že sprejete obveznosti v skladu s
sklepi občinskega sveta se financirajo glede na plan.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
3.
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun za leto 2008.
4.
O odločitvi o začasnem financiranju Občine Tabor župan
občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja do sprejema proračuna Občine
Tabor za leto 2008.
Št. 4104/2007
Tabor, dne 11. decembra 2007
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

TURNIŠČE
6390.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Turnišče

Na osnovi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03), v skladu s 16. členom
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet
Občine Turnišče na 8. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2008 znaša
0,00025 EUR, za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega
stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2008 pa znaša
0,00006 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2008.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

6389.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Tabor za leto 2008

V skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list

Št. 75/8-2007
Turnišče, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

Uradni list Republike Slovenije
VELIKA POLANA
6391.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Velika Polana v letu 2008
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Št. 5-9/07 OS
Velika Polana, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe
Občine Velika Polana v letu 2008
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Velika Polana za leto 2008,
vendar najdlje do 31. 3. 2008, se financiranje potreb proračunskih
uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah na podlagi
proračuna Občine Velika Polana za leto 2007.

VERŽEJ
6393.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 1/07-ZF
Velika Polana, dne 12. decembra 2007
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1), 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) ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list
RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na
seji dne 19. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Veržej za leto 2008

3. člen
Določila Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto
2007 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna Občine Velika
Polana za leto 2008.
4. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna za leto
2008.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Veržej za leto 2008 določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

6392.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Velika Polana za leto 2008

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni
list RS, št. 44/99 in 52/03) in 20. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet Občine Velika Polana na 9. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Velika Polana za leto 2008
1. člen
– Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano stavbno zemljišče znaša 0,00024 EUR.
– Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče znaša 0,000053 EUR.

18605

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 s spremembami) je župan Občine Velika Polana dne
12. 12. 2007 sprejel

2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na
dan 31. 12. 2007.
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti toliko
sredstev, koliko jih je bilo sorazmerno porabljenih v istem obdobju
prejšnjega proračunskega leta.

Stran

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

Proračun
leta 2008
1.222.079

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

885.994

DAVČNI PRIHODKI

758.620

700 Davki na dohodek in dobiček

635.889

703 Davki na premoženje

49.209

704 Domači davki na blago in storitve

71.812

706 Drugi davki
71

v EUR

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

1.710
127.374
32.439
2.568
428
0
91.939

Stran
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KAPITALSKI PRIHODKI

515

720 Prihodki od prodaje poslovnih objektov
in prostorov

515

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74

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

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

ZADOLŽEVANJE

63.500

0

500 Domače zadolževanje

63.500

335.570

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

20.496

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

20.496

550 Odplačila domačega dolga

20.496

41.570
294.000
1.264.987
227.645
91.499
14.012
110.447
6.885

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

50

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

348.477
9.614

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

43.004

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

42.846

96

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
planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku.

41.696

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

413 Drugi tekoči domači transferi

104.707

INVESTICIJSKI ODHODKI

626.515

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

626.515

INVESTICIJSKI TRANSFERI

62.848

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

51.388

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

11.460

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

–42.908

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

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

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

VI.

IX.

191.960

III.

75

RAČUN FINANCIRANJA
63.500

4.802

TEKOČI TRANSFERI

C.

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije
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0

4. 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),
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki
zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali
ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu,
se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (občinski
svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava. Ti so odgovorni
za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan
v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko lastne prihodke
porabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se v
proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge
osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in za investicijske
izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo. Sredstva za posamezno nalogo
se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma
računa.
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7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opredeljene
v bilanci prihodkov in odhodkov in sicer le do višine sredstev, ki
je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem
proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena sredstva v proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na
posameznem področju oziroma pri neposrednem uporabniku 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 za povečanje 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 realizacija.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu šestmesečno ob polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob zaključnem računu.
8. 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. Predlagatelj
finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno
prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če
nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine,
ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. Osnova za prerazporejanje
pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna
ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski
svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati
rebalans proračuna.
9. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika,
se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev
s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene
predvidena tekoča proračunska rezervacija, iz katere se v takem
primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega
proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče
proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva
proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervacijo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo
opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skla-
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du s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom
o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih
in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega
obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke
plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih
storitev in nabav.
Župan lahko izvede javno naročilo le, če so za ta namen
predvidena sredstva v proračunu občine.
Neposredni uporabniki lahko prevzemajo pogodbene obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen
že planirana sredstva v proračunu tekočega leta v skladu z investicijskim programom.
11. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov proračuna se v proračunsko rezervo za naravne nesreče izloča do 0,5% sredstev.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 1.252,00
EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene v skladu
z 49. členom Zakona o javnih financah do višine 1.000,00 EUR za
posamezni namen odloča župan in o uporabi sredstev obvešča
občinski svet.
12. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
v naprej 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 2% bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva proračunske rezervacije znašajo v letu 2008 5.600,00
EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.
13. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna
se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov
sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti
odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz
tega člena in uporabi sredstev rezerve odloča župan, ki mora o
tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v
Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob
upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za
finance Republike Slovenije.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja
Nadzorni odbor Občine Veržej v skladu z zakonom in statutom.
Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter drugi
uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti
članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo
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in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev
občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke nadzora
opravljati v skladu s predpisi.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo
sredstev, razporejenih s proračunom.
16. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad
materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporabniki
proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev za
preteklo leto dostaviti do konca februarja tekočega leta.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu
z 7. členom tega odloka in prvim odstavkom tega člena lahko
župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje,
dokončno pa občinski svet na predlog župana. O tem poroča
župan občinskemu svetu na prvi naslednji seji.
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zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
19. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni
račun proračuna za preteklo leto. Pristojni občinski upravni organ
pripravi premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih
bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna in jo posreduje
Ministrstvu za finance do 30. 4. 2008.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-61/07
Veržej, dne 19. decembra 2007

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
TER JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
Občina se sme v letu 2008 zadolževati v obsegu, ki skupaj z
obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prihodkov
iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v letu pred
letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov
iz državnega proračuna za investicije in če odplačilo glavnic in
obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 5% realiziranih
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna občine v
letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije
in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije. V
računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje
za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka se lahko občina
zadolžuje za financiranje investicij na področju osnovnega šolstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo in javne infrastrukture
za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, ki so sofinancirane iz
sredstev skladov Evropske unije, če odplačilo glavnice in obresti
v posameznem koledarskem letu ne preseže dodatnih 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov sprejetega
proračuna, zmanjšanih za prejete donacije in transferne prihodke
iz državnega proračuna za investicije in če doba odplačevanja ni
daljša od ekonomske življenjske dobe investicije.
Za leta odplačevanja posojila, za katera občina še nima
sprejetega proračuna, se za določitev možnega obsega zadolževanja občine in odplačil glavnic in obresti upoštevajo realizirani
prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred
letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih prihodkov
iz državnega proračuna za investicije, za določitev obsega odplačil glavnice in obresti pa realizirani prihodki iz bilance prihodkov
in odhodkov iz proračuna preteklega leta brez prejetih donacij in
transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.
V dovoljeni obseg zadolževanja iz prvega in drugega odstavka se štejejo leasingi, blagovni krediti in vsakršna druga
oblika pogodbenega razmerja, ki pomeni dejansko zadolžitev
in katere posledica je odplačevanje obveznosti iz občinskega
proračuna.
O zadolžitvi odloča Občinski svet Občine Veržej. Pogodbo o
zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance Republike Slovenije in je sestavni del pogodbe.
18. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ
do 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov
proračuna leta pred letom, v katerem se poroštvo daje. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov,
katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet v skladu z

Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

6394.

Sklep o določitvi ekonomskih cen
vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej
v letu 2008

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2; Uradni list
RS, št. 100/05), 4., 5., 6., 7., in 22. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 20. in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1; Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06
– odločba US) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS,
št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji
dne 19. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu Veržej v letu 2008
1. člen
Ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej, izračunane na podlagi metodologije po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
znašajo mesečno po otroku:
DNEVNI PROGRAM:
1. starostna skupina: od 1–3 let
418,81 EUR
2. starostna skupina: 3–6 let
328,66 EUR
KRAJŠI PROGRAM (od 7. ure do 11.30 z malico, brez kosila):
1. starostna skupina: od 1–3 let:
209,41 EUR
2. starostna skupina: 3–6 let
164,33 EUR.
2. člen
Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec Veržej, se višina plačila
določi v zneskih iz 1. člena tega sklepa.
Cene iz 1. člena predstavljajo osnovo za uvrstitev staršev v
lestvico po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi stroški
dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s strani staršev
in prihodki občin.
3. člen
Vpisovanje otrok v krajši program je možno do zapolnitve
normativa ter maksimalno dovoljenega preseganja normativa.
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Prednost pri vpisu otrok v vrtec imajo tisti otroci, ki se vpisujejo v
dnevni program.
4. člen
Za dneve napovedane odsotnosti otrok (ne grede na vzrok
odsotnosti) se staršem od naslednjega dne naprej od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil.
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7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej
v letu 2007 (Uradni list RS, št. 1/07).

6395.

64.937,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72

Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

74

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 32/07.) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov

176.741,00
38.200,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo. dol.
sred.

138.541,00

Transferni prihodki

167.911,00

740 Transferni prihodki

167.911,00

Skupaj odhodki

1.705.691,87

40

Tekoči odhodki

644.008,52

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

122.534,00

401 Prispevki delodajalca

III.

20.347,00
458.492,52
42.635,00

Tekoči transferi

491.907,90

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

337.103,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam

61.428,00

413 Drugi tekoči domači transferi

93.376,90

Investicijski odhodki

569.775,45

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev

569.775,45

Proračunski presežek

37.556,00

Proračunski primanjkljaj
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev

2.512,00

750 Prejeta vračila danih posojil

2.512,00

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

44

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
442 Poraba kupnin iz naslova privatizacije

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV-V.)

2.512,00

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje

skupina / podskupina

proračun leta
2007

Skupaj prihodki:

1.743.541,00

Tekoči prihodki (70+71)

VIII. Odplačilo dolga
IX.

Sprememba stanja na računu
(I.+IV.+VII.-V.-VIII)

1.398.889.00

X.

Neto zadolževanje

Davčni prihodki

1.333.952,00

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)

700 Davki na dohodek in dobiček

1.262.056,00

XII. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta

703 Davki na premoženje

57.000,00

II.

42

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Vitanje za leto 2007

7.937,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

41

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Vitanje za leto 2007

70

Nedavčni prihodki

409 Rezerve

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02) in 16. člena Statuta
Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine
Vitanje na 8. redni seji dne 21. 12. 2007 sprejel

I.

28.759,00

402 Izdatki za blago in storitve

VITANJE

18609

711 Takse pristojbine

Št. 900-59/07
Veržej, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

Stran

704 Domači davki na premoženje

710 Udeležba na dob. in doh. od premoženja

5. člen
Če otrok ne obiskuje vrtca več kot 21 delovnih dni, se staršem
zaračuna za te dni 30% polne cene oskrbe.
6. člen
Ne glede na določbo iz prejšnjega člena se starše otrok, ki
iz zdravstvenih razlogov ne obiskujejo vrtca več kot 21 delovnih
dni, v celoti oprosti plačilo vrtca. Starši tovrstno odsotnost otroka
dokazujejo z originalnih zdravniškim potrdilom.
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43.137,00

40.068,00

–37.556,00
56.269,00
«.

Stran

18610 /

Št.   125

/ 29. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

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

72

KAPITALSKI PRIHODKI

810.111,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

619.638,00

721 Prihodki od prodaje zalog

Št. 062-06-2372
Vitanje, dne 21. decembra 2007

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

73

204.638,00

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

74

6396.

Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2008

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 97. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 8. redni seji dne
21. 12. 2007 sprejel

TRANSFERNI PRIHODKI

804.792,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

462.920,00

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.
iz sredstev prorač. EU

343.872,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

786.969,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

157.334,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

ODLOK
o proračunu Občine Vitanje za leto 2008

402 Izdatki za blago in storitve

3.115.742,00

24.897,00
535.883,00

403 Plačila domačih obresti
1. SPLOŠNA DOLOČBA

409 Rezerve
41

1. člen
(vsebina odloka)

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

67.683,00

413 Drugi tekoči domači transferi

98.305,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.792,431,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.792.431,00

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki
po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa
v naslednjih zneskih:

43

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun leta
2008
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.115.742,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.498.839,00

DAVČNI PRIHODKI

1.424.391,00

700 Davki na dohodek in dobiček

1.312.791,00

703 Davki na premoženje
71

94.715,00

NEDAVČNI PRIHODKI

74.448,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

8.223,00

711 Takse in pristojbine

III.

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

IV.

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

75

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

V.

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

44

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

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

16.885,00

704 Domači davki na blago in storitve

66.225,00

370.354,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
414 Tekoči transferi v tujino
42

2. člen

70

536.342,00

410 Subvencije

S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2008 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

I.

68.855,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Skupni obseg prevzetih obveznosti Občine Vitanje, 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.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika
in načrtu razvojnih programov.

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

18611

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

C. RAČUN FINANCIRANJA

50

Stran

6. člen

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
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ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

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. PRETEKLEGA LETA

0

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%
mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)

56.269,80

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 podkontov, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov, podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje. Načrt razvojnih
programov sestavljajo projekti.

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 45.000
eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.855 eurov župan in
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko
rezervacijo, ki se uporablja za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče predvideti.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta
(varianta: proračunske postavke – podkonta).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vitanje.
Odredbodajalec je župan oziroma njegova pooblaščena oseba.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 2009,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep
o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-01/2008
Vitanje, dne 21. decembra 2007

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki: požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), prihodek turistične takse in
komunalnih prispevkov.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

5. člen

VOJNIK

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti
proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan v obsegu 10% med proračunskimi postavkami in med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto in njegovi realizaciji.

6397.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih in krajevnih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS,
št. 59/06 in 67/06) ter v skladu s 34.a členom ter 100.b členom
Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 100/05

Stran

18612 /

Št.   125
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Uradni list Republike Slovenije

– UPB, 21/06 in 60/07) je Občinski svet Občine Vojnik na 11. redni
seji dne 29. 11. 2007 sprejel

in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 8. redni seji dne 1. 8.
2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih in
krajevnih organov ter o povračilih stroškov

SKLEP
o cenah najema grobnega prostora
na pokopališčih v Občini Vojnik

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS,
št. 20/07) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije podžupana določi župan ob
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-0002-2007/8
Vojnik, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

6398.

II.
Z dnem, ko se začne uporabljati ta sklep, preneha veljati
sklep z dne 1. 4. 2006.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, potrjene cene pa se uporabljajo od 1. 1.
2008.
Št. 03200-0044-2007/4 (1)
Vojnik, dne 1. avgusta 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vojnik za leto 2008

Na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 123/00, 29/01 in
131/03) in na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list
RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 12. redni
seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Vojnik za leto 2008
1.
Vrednost točke za izračun nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Vojnik znaša 0,00031 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2008.
Št. 03200-0054-2007/4
Vojnik, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

6399.

I.
Končne cene najema grobnega prostora na pokopališčih v
občini Vojnik so naslednje:
– 11,78 € enojni grob – stari del pokopališča,
– 23,54 € dvojni grob – stari del pokopališča,
– 14,23 € enojni grob – novi del pokopališča,
– 28,26 € dvojni grob – novi del pokopališča,
– 7,85 € žarni in otroški grob.

Sklep o cenah najema grobnega prostora na
pokopališčih v Občini Vojnik

Na podlagi 15. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in
pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 62/04 in
87/06) in 20. člena Statut Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06

6400.

Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni
center Arclin

Na podlagi 50. in 60. člena ter 96. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je župan
Občine Vojnik sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin,
ki ga je izdelalo podjetje VIZURA – VITEZ d.o.o., Jenkova 24, 3000
Celje, pod številko 34/2007, v skladu z Odlokom o prostorskem
planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04).
II.
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin se nanaša na zemljišče s parc. št. 169/3 in
159/4, k.o. Arclin, v velikosti 789 m2, in je nepozidano stavbno
zemljišče.
III.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za poslovni center Arclin se začne naslednji dan po objavi tega
sklepa v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava
bo 16. januarja 2008, ob 15. uri v prostorih Občine Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni
osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem
roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. Pripombe
in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki
so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine
Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev
Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stran

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

15.753

KAPITALSKI PRIHODKI

21.015

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

20.030

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74

252.844

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

252.844

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

463.656

40

TEKOČI ODHODKI

104.713

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

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vransko za leto 2006

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01)
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
dopolnitve) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji dne
17. 12. 2007 sprejel

41

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Vransko za leto 2006.

42

III.

Skupina/Podskupina kontov

I.
70

3.893
67.954
5.193
10
152.159
1.993

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

92.322

412 Transferi ne-profitnim organizacijam in
ustanovam

21.869

413 Drugi tekoči domači transferi

35.975

INVESTICIJSKI ODHODKI

128.663

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

128.663

INVESTICIJSKI TRANSFERI

78.121

431 Investicijski transferi

78.121

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–14.654

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

12.967

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

12.967

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

449.002

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

175.143

DAVČNI PRIHODKI

151.764

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

700 Davki na dohodek in dobiček

71

Proračun
leta 2006
(v tisoč
SIT)

27.663

IV.

2. člen
Proračun Občine Vransko za leto 2006 je realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

43

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vransko
za leto 2006

985

TRANSFERNI PRIHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

6401.

703

714 Drugi ne-davčni prihodki

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

VRANSKO

18613

712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora

Št. 35000-0019/2007-4(15)
Vojnik, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
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109.834

703 Davki na premoženje

18.551

704 Domači davki na blago in storitve

23.379

NEDAVČNI PRIHODKI

23.379

VI.

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

–12.967

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

19.990

50

ZADOLŽEVANJE

19.990
19.990
8.152

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

5.911

500 Domače zadolževanje

711 Takse in pristojbine

1.012

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

Stran
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ODPLAČILO DOLGA

8.152

550 Odplačilo domačega dolga

8.152

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo
prostora
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

–15.783
11.838
–30.958

3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih
prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vransko je izkazana v
bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb
ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega
računa proračuna.
Splošni in posebni del zaključnega računa proračuna se
objavita na spletni strani Občine Vransko.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

714 Drugi nedavčni prihodki
72

73

74

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

TRANSFERNI PRIHODKI

225.859

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

219.079

40

TEKOČI ODHODKI

589.840

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

122.118

42

43

III.

2.085.026

13.207
379.254

403 Plačila domačih obresti

21.958

409 Rezerve

53.303

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2007

»

704.422
5.690

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

385.718

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

105.095

413 Drugi tekoči domači transferi

207.919

INVESTICIJSKI ODHODKI

731.482

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

731.482

INVESTICIJSKI TRANSFERI

59.282

431 Investicijski transfer pravnim in fizičnim
osebam

46.410

432 Investicijski transfer proračunskim
uporabnikom

12.872

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

Skupina/Podskupina kontov
IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–

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

2.085.026

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.856.781

750 Prejeta vračila danih posojil

–

DAVČNI PRIHODKI

1.470.130

751 Prodaja kapitalskih deležev

4.821

700 Davki na dohodek in dobiček

1.270.844

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71

2.386

402 Izdatki za blago in storitve

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 21/07 in 66/07) se v 2. členu odloka spremeni tabela:

70

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41

I.

2.386

II.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vransko
za leto 2007

341.110

KAPITALSKI PRIHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS,
št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni seji
dne 17. 12. 2007 sprejel

10.270

722 Prihodki od prodaje zemljišč

Št. 410/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007

6402.

279

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

109.517
89.769
386.651
32.070
2.922

4.821

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V.

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

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–

440 Dana posojila

–

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

–

Uradni list Republike Slovenije

Št.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

–

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

4.821

C. RAČUN FINANCIRANJA
–

50

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

117.045

55

ODPLAČILO DOLGA

117.045

550 Odplačilo domačega dolga

117.045

IX.

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

–112.224

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–117.045
«.

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

6403.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Vransko v letu 2008

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS
UPB, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), 32. in 33. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve)
in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) je župan Občine Vransko dne 17. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Vransko
v letu 2008
1.
Do sprejetja proračuna Občine Vransko za leto 2008 se financiranje iz občinskega proračuna začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2007 in tega sklepa.
2.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerja s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju
v proračunu za preteklo leto. Že sprejete obveznosti v skladu s
sklepi občinskega sveta se financirajo glede na plan.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.
3.
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane
obveznosti vključijo v proračun za leto 2008.
4.
O odločitvi o začasnem financiranju Občine Vransko župan
občine obvesti občinski svet ter nadzorni odbor.

Stran
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5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja do sprejema proračuna Občine
Vransko za leto 2008.
Št. 4102/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
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6404.

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2008

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 ZLS-UPB in 21/06 – odl. US RS), 7. in 16. člena
Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02), Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorojencem v Občini Vransko
(Uradni list RS, št. 132/06) je Občinski svet Občine Vransko na 7.
redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o višini enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Vransko v letu 2008
1. člen
Višina enkratne denarne pomoči novorojencu v Občini Vransko se v letu 2008 poviša za 5,7% in znaša:
– 132,00 EUR neto – 1. novorojencu v družini,
– 221,00 EUR neto – 2. novorojencu v družini,
– 309,00 EUR neto – 3. novorojencu v družini,
– 353,00 EUR neto – vsakemu naslednjemu novorojencu v
družini.
2. člen
Sredstva za izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojence se zagotovijo z odlokom o proračunu Občine Vransko za
leto 2008.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja
z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje do sprejema
novega.
4. člen
Z dnem objave tega sklepa preneha veljavnost Sklepa o višini
enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu
2007 (Uradni list RS, št. 132/06).
Št. 1223/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

6405.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Vransko za leto 2008

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS
UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), 17. člena Odloka o nadomestilu o uporabi stavbnega zemljišča v Občini Žalec
(Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86, 1/87, 8/88 in Uradni list
RS, št. 49/92) ter 16. in 130. člena Statuta Občine Vransko (Uradni
list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 7.
redni seji dne 17. 12. 2007 sprejel

Stran
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SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Vransko za leto 2008
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Vransko v letu 2008 je 0,000388196 €.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
velja od 1. 1. 2008 dalje do določitve nove vrednosti točke.
Št. 4261/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

6406.

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko za leto 2008

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US), 16.
in 130. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in
38/02) in Odloka o komunalnem prispevku v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 82/01) je Občinski svet Občine Vransko na 7. redni
seji dne 17. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča v Občini Vransko za leto 2008
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske
površine, izračunane po SIST ISO 9836, zmanjšana za stroške
komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, je na območju
Občine Vransko na dan 31. 12. 2007 782,433 €/m2.
2. člen
Korist za razlaščeno zemljišče znaša 1,2 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
3. člen
Povprečna gradbena cena, koristi za razlaščeno stavbno
zemljišče in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča se valorizira med letom v skladu z indeksom rasti cen
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak
mesec izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala Slovenije.
4. člen
Ta sklep prične veljati s 1. 1. 2008 in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4260/2007
Vransko, dne 17. decembra 2007
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
VRHNIKA
6407.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Vrhnika

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94,
8/96, 18/98, 36/00), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5), Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) in Statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je
Občinska svet Občine Vrhnika na 9. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Glasbena šola Vrhnika
1. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika (Uradni list RS, št. 10/97,
Naš časopis, št. 295/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Finančne listine za zavod podpisujejo ravnatelj, računovodja
in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna plačila, ki
jih za to določi in pooblasti ravnatelj.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem
glasbenem izobraževanju na območju Občine Vrhnika, Občine
Borovnica, Občine Log - Dragomer in Občine Horjul.
Matična enota je glasbena šola na Vrhniki, kjer je sedež
zavoda.«
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda je:
– P/85.520 osnovno glasbeno in plesno izobraževanje.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje
je v javnem interesu.
Zavod lahko poleg osnovnih dejavnosti izvaja tudi druge
dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L/68,200 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– L/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
– N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 umetniško uprizarjanje
– R 90.030 umetniško ustvarjanje
– R/93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve«.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavni ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine
Vrhnika izmed delavcev občinske uprave ali občanov Občine Vrhnika.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na
neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določi
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zakon ter ta odlok. Kandidate predlagajo učiteljski zbor, reprezentativni sindikat šole in zbor delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev, in sicer
enega predstavnika staršev iz vsake organizacijske enote. Mandat
predstavnikov staršev v svetu preneha z dnem, ko otrok izgubi
status učenca zavoda.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji
predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so
lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko
zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.«.

glasi:

5 člen
V 16. členu se za 16. alinejo doda nova 17. alineja, ki se

»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,«.
Dosedanja 17. alineja postane 18. alineja.
6. člen
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Voli se tako,da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih
kandidatov, za katere se želi glasovati. Vsi delavci zavoda volijo
vse predstavnike delavcev.«
7. člen
V tretjem odstavku 23. člena se spremeni tretja alineja tako,
da se glasi:
»– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,« ter doda nova dvanajsta alineja, ki
se glasi: » – je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti
učencev,«
Dosedanje dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alineja postanejo
trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima
naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in
opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu
po začetku mandata.
Če ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Svet si mora
pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih,
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora, ki o mnenju glasuje tajno,
– mnenje lokalne skupnosti, ki ga poda občinski svet in
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Če
vzgojiteljski zbor, občinski svet in svet staršev ne dajo mnenja v 20
dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri
odloči brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov
svet zavoda posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje
ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom, po
prejemu menja ministra oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka. O odločitvi sveta zavoda obvesti vse prijavljene kandidate.
Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom,
ki ureja zavode.«
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9. člen
Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se glasi:
»Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko mu preneha pogodba o
zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju
z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje
dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri
opravljanju dejavnosti zavoda.
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitvi po tretji
in četrti alineji prvega odstavka tega člena, mora svet zavoda pred
sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo
in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor ter svet
staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, svet zavoda posreduje v
mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva,
ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja
brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz
prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom in
ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo
v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«
10. člen
V 25. členu se v drugem odstavku doda nov zadnji stavek,
ki se glasi:
»Svet zavoda mora takoj pričeti s postopkom za imenovanje
ravnatelja.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca
dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
11. člen
Za 28. členu se doda nov 28. a člen, ki se glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni
problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.«.
12. člen
Za 29. členom se doda nov 29. a člen, ki se glasi:
»Finančne ter druge obveznosti občin, za katere bo zavod
zagotavljal glasbeno izobraževanje, se opredelijo v pogodbi, ki jo
sklene z Občino Borovnica, Log - Dragomer ter Horjul in h kateri
poda soglasje ustanovitelj.
Sredstva za tekoče vzdrževanje, investicije ter investicijsko
vzdrževanje oddelkov v občini Horjul ter Borovnica zagotavljata
navedeni občini.«.
13. člen
Zavod mora uskladiti svoje akte in organe zavoda z določili
tega odloka v roku štirih mesecev od uveljavitve tega odloka.
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14. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, objavi pa se tudi v medobčinskem uradnem
glasilu Naš časopis.
Št. 007-3/2006 (3-03)
Vrhnika, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

6408.

2. člen
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja za
izračun nadomestila od 1. 1. 2008 dalje in velja do spremembe.
3. člen
Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 422-16/2007
Zagorje, dne 27. decembra 2007
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

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

Na podlagi Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99,
39/00, 36/01 in 77/06), Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine
Vrhnika (Uradni list RS, št. 18/00, 57/01 in 77/05), Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 in 14/07),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 101/07),
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Vrhnika (NČ, UPB 328/06) je Občinski svet Občine Vrhnika
na 9. seji dne 20. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Vrhnika
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika za leto 2008 znaša
0,002933 EUR.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2008 dalje. Objavi pa
se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.
Št. 422-26/2007 (6/0)
Vrhnika, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
6409.

Uradni list Republike Slovenije

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

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 109/05 – UPB in 31/07) ter Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik
Zasavja, št. 8/03 in Uradni list RS, št. 123/04) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 9. seji dne 27. 12. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju občine Zagorje ob Savi za leto 2008 znaša:
– 0,002861 € za zazidana stavbna zemljišča,
– 0,001430 € za nezazidana stavbna zemljišča.

ZAVRČ
6410.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
izvedbenega prostorskega akta: Prostorski
ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč

Na podlagi četrtega odstavka 96. člena ter v povezavi z
99. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07; ZPNačrt) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 11. redni
seji dne 13. decembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah izvedbenega
prostorskega akta:
Prostorski ureditveni pogoji za območje
Občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Zavrč (v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP), ki jih je izdelal Ruris – Vekoslav
Prejac, s.p., Podgorci 130, pod številko 06-PUP-06.
2. člen
S spremembami PUP se spremenijo in dopolnijo Prostorski
ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 20/92-102, 22/92-p, 27/93-118, 26/94-103 in
Uradni list RS, št. 51/97-2777; v nadaljnjem besedilu: PUP).
Spremembe PUP so v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 30/03-1257, z
dne 27. 3. 2003).
V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo pridobljeno:
– Okoljsko poročilo za odlok o spremembah in dopolnitvah
izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Zavrč
(izdelala družba Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o., Glavni trg 19/c, Maribor, pod št. projekta 2862/06, z datumom junij 2007
(dopolnjeno po reviziji: julij 2007)).
– Okoljsko poročilo za odlok o spremembah in dopolnitvah
izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Zavrč – Dodatek za varovana območja (izdelala
družba Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o., Glavni trg 19/c,
2000 Maribor, pod št. projekta 2862/06-A, z datumom junij 2007
(dopolnjeno po reviziji: julij 2007)).
– Revizijsko poročilo o elaboratu: Okoljsko poročilo za odlok
o spremembah in dopolnitvah izvedbenega prostorskega akta:
Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Zavrč in Dodatek
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za varovana območja (izdelala družba Aquarius, d.o.o. Ljubljana,
Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, brez številke in z datumom 6. 7. 2007).
– Izjava revidenta o dopolnitvi Okoljskega poročila in Dodatka
za varovana območja po reviziji (Aquarius, d.o.o, Cesta Andreja
Bitenca 68, Ljubljana, brez številke in z datumom 9. 7. 2007).

– pogoje za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma drugih posegov v
prostor na tem območju,
– pogoje glede komunalnega urejanja območja,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor.

3. člen
Drugi člen odloka o PUP se v celoti črta in se nadomesti z
novim drugim členom, ki se glasi:

II. MEJA OBMOČJA TER POGOJI ZA POSEGE
V PROSTOR

»2. člen
Spremembe PUP se nanašajo na
– uskladitev besedila odloka s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana za območje Občine Zavrč,
– uskladitev grafičnega prikaza območij urejanja s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin plana,
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege v
prostor,
– uskladitev s strokovnimi podlagami za varstvo kulturne
dediščine,
– uskladitev z naravovarstvenimi smernicami za ohranjanje
narave (ker je v območju sprememb PUP posebno varstveno
območje Natura 2000, koda PosVO SI3000011 Drava, na katero
bodo spremembe PUP lahko pomembno vplivale – je bilo z odločbo
Ministrstva za okolje in prostor odločeno, da je v postopku priprave
sprememb PUP potrebno izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje),
– varovanje kvalitete bivanja,
– merila in pogoje za posege v varovalni pas omrežja posamezne gospodarske infrastrukture,
– merila in pogoje glede varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– merila in pogoje za potrebe obrambe in zaščite,
– uskladitev glede gradnje pomožnih objektov,
– tehnične popravke v veljavnem izvedbenem prostorskem
aktu.
V tekstualnem delu vsebujejo spremembe PUP:
– besedilo odloka,
– seznam strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (grafični prikaz enot kulturne dediščine je prikazan
v Strokovnih podlagah s področja varstva kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Zavrč),
– prikaz naravovarstvenih smernic za spremembe PUP (podan je v digitalnem zapisu in v dopolnilnem posebnem grafičnem
izpisu),
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
V grafičnem prikazu so spremenjene in dopolnjene naslednje
prostorske vsebine:
– kartografska dokumentacija PUP se spremeni tako, da
se uskladi s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Zavrč,
– iz območja urejanja so izločene površine, ki se urejajo z
izvedbenimi prostorskimi akti (lokacijskimi načrti),
– dopolni se grafični prikaz v merilu 1:5.000, ki se prikaže v
analogni in v digitalni obliki, in ki med ostalimi dopolnitvami prikazuje območja ohranjanja narave, območja varstva kulturne dediščine,
območja rekreacije v naravnem okolju in območja izključne ali
omejene rabe.«
4. člen
V celoti se črtajo vsi členi od 3 do vključno 47 in ilustrativna
priloga k odloku ter se nadomestijo z novimi členi, ki se glasijo:
»3. člen
S tem odlokom se določa:
– meja območja,
– funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve ali
drugih posegov v prostor,

1. Opis meje območja
4. člen
PUP velja za območje Občine Zavrč in so zato zunanje meje
občine tudi zunanje meje teh PUP. Iz celotnega območja urejanja s PUP so izvzeta oziroma bodo izvzeta območja izvedbenih
prostorskih aktov, kjer se PUP ne more uporabljati v času njihove
veljavnosti. Meje izvzetih območij so oziroma bodo določene v
odlokih o njihovih sprejemih.
Tako PUP ne velja območja naslednjih že sprejetih lokacijskih
načrtov:
• OLN za območje P24-P1 Zavrč – obrtna cona
(objava: Uradni list RS, št. 88/06)
• DLN za območje P24-T1 Zavrč – mejni prehod
(objava: Uradni list RS, št. 34/07).
Z dnem uveljavitve posameznega občinskega ali državnega
lokacijskega načrta bodo iz ureditvenega območja PUP izvzeta
naslednja območja:
• OLN za območje P24-R1 Zavrč (šport, rekreacija)
• OLN za območje P24-S1 Zavrč (del zazidalnega načrta).
2. Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve
ali drugih posegov v prostor
5. člen
PUP povzema funkcije poselitvenih območij, določene s srednjeročnim družbenim planom Občine Zavrč.
V naseljih, za katera so v dolgoročnem družbenem planu občine podane urbanistične zasnove, se mora pretežna namembnost
ohranjati oziroma vzpostavljati v skladu s temi zasnovami.
(prevladujoča raba območja)
a) Kmetijstvo in gozdarstvo se ohranjata kot prevladujoči rabi
območja PUP.
(urbanizirana naselja)
b) Naselje Zavrč se opredeli kot občinsko središče.
(stanovanjsko-kmečki deli poselitve območja)
c) Vsa ostala naselja z razpršeno gradnjo (Belski vrh, Drenovec, Gorenjski vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški vrh) se opredeljuje kot kmečka oziroma kmečko-stanovanjska
naselja.
(območja, namenjena za industrijske, obrtne, komunalne,
transportne in skladiščne dejavnosti)
d) Za obrtne in proizvodne dejavnosti se rezervira območja:
– P24-P1 Zavrč – obrtna cona
(kulturna dediščina)
e1) Kot spomenike oziroma območja kulturne dediščine se
ureja območja, naselja, objekte in podobno, tako opredeljene s
posebnimi predpisi in sicer:
– Belski vrh – arheološko najdišče sv. Urban (EŠD 18141),
– Belski vrh – hiša Belski vrh 18 (EŠD 22270),
– Belski vrh – klet Belski vrh 3 (EŠD 22269),
– Belski vrh – klet Belski vrh 88 (EŠD 22268),
– Gorenjski vrh – cerkev sv. Janeza (EŠD 3525),
– vplivno območje cerkve sv. Janeza na Gorenjskem vrhu
(EŠD 3525 - vpliv),
– Hrastovec v Halozah – kapelica v zaselku Vrhovec (EŠD
19879),
– Hrastovec v Halozah – Urbanova kapelica (EŠD 19880),
– Hrastovec v Halozah – klet Hrastovec 60 (EŠD 22266),
– Hrastovec v Halozah – klet Hrastovec 116 (KD 600426),
– Hrastovec v Halozah – zidanica Hrastovec 48 (EŠD
25651),
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– Hrastovec v Halozah – zidanica Švabovo (EŠD 22265),
– Hrastovec v Halozah – znamenje (EŠD 19881),
– Turški vrh – cerkev sv. Mohorja in Fortunata (EŠD 3526),
– vplivno območje cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Turškem vrhu (EŠD 3526 - vpliv),
– Turški vrh – zidanica Turški vrh 20 (25664),
– Zavrč – arheološko najdišče Prodnica (EŠD 14510),
– Zavrč – cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3523),
– Zavrč – cerkev sv. Marije (EŠD 3524),
– vplivno območje cerkve sv. Marije v Zavrču (EŠD
3524-vpliv),
– Zavrč – grad Zavrč (EŠD 6518),
– Zavrč – grajska klet (EŠD 22263),
– Zavrč – domačija Zavrč 3 (EŠD 22264),
– Zavrč – hiša Zavrč 6 (EŠD 22262),
– Zavrč – vas (naselbinsko območje) (KD 600406).
(ohranjanje narave)
e2) Kot spomenike oziroma območja ohranjanja narave se
urejajo:
• zavarovana območja (ZO):
zavarovana območja
– Zavrč – nasad eksot pri gradu (SON) (delno ohranjen nasad
eksot pri gradu Zavrč s posameznimi zanimivimi primerki),
– Hrastovec pri Zavrču – okrasni nasad in značilni kamniti
suhi zid (SON),
– rastišče redkih rastlin v k.o. Drenovec (NS) (v gozdu v k.o.
Drenovec je rastišče stabilne populacije širokolistne lobodike in
lovorovolistnega volčina),
– Zavrč – lipa pri gradu (NS) (v nasadu pri gradu Zavrč je
ohranjena lipa večjih dimenzij).
območja, predlagana za zavarovanje
– krajinski park Drava (pKP)
(območje predlaganega krajinskega parka predstavlja enega zadnjih delov naravne struge reke Drave, ki obsega ekološko
in naravovarstveno najvrednejše biotope /stara struga Drave s
prodišči, meandri in obrežji, močvirja in trstišča, studenčnice z
izviri ter poplavnimi gozdi in logi. To so rastišča redke in ogrožene
flore in favne, ki so po domači in mednarodni zakonodaji deležna
posebnega varstva./),
• naravne vrednote državnega oziroma lokalnega pomena
(ime, kratka oznaka, status in evidenčna številka)
Pregled naravnih vrednot:
– Drava – reka 1 (sonaravna struga reke Drave z obrežji in
prodišči med Markovci in Zavrčem – NVDP, EŠ 1648),
– Drava – rečna loka 2 (reka Drava z rečno loko na območju
med Markovci in Zavrčem – NVDP, EŠ 6953 V),
– Gris – prodišče (polotok s prodiščem na Dravi pri Zavrču
– NVDP, EŠ 7045),
– Drenovec – rastišče redkih rastlin (rastišče širokolistne lobodike /Ruscus hippoglossum/ in lovorovolistnega volčina /Daphne
laureolum/ – NVLP, EŠ 7059OP),
– Hrastovec – Koroščev hrast (dob izjemnih dimenzij v Hrastovcu – NVLP, EŠ 7082).
Pregled območij pričakovanih naravnih vrednot:
– Haloze
(območje pričakovanih geoloških naravnih vrednot obsega
območje, ki ga gradijo predvsem miocenske, s fosili bogate kamnine. Možne so najdbe miocenskih fosilov – školjk, polžev, rakovic). Namen opredelitve območij pričakovanih naravnih posegov
je spremljanje posegov v naravo, zlasti zemeljskih del, pri katerih
obstoja velika verjetnost odkritja novih naravnih vrednot, predvsem
geoloških in podzemeljskih geomorfoloških. Namen spremljanja
zemeljskih del je odkrivanje, zagotavljanje dokumentiranja, vrednotenje in ohranjanje na novo odkritih naravnih vrednot.
• habitatni tipi:
– srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo
vrsto Bromus erectus (značilnosti in območje nahajanja: suha in
polsuha sekundrana travišča Srednje Evrope, v Sloveniji izven submediteranskega območja, pretežno na karbonatni podlagi, tudi na
flišu in kisli peščeni podlagi. Praviloma uspevajo na južnih eksponiranih legah. Tla so bazična na karbonatih in ali nevtralna do zmerno
kisla na flišu. Večinoma so značilna za gričevnat svet tradicionalne
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kulturne krajine in so v ekstenzivni negi, brez ali z zmernim gnojenjem. Značilne so številne orhideje, nageljčki, pojalniki),
– rečna prodišča in bregovi (rečna prodišča, sestavljena iz
manjših prodnikov),
– vegetacija tekočih voda (sestoji zakoreninjenih vodnih
rastlin iz različnih rodov, vključno z mahovi in makroskopskimi
algami),
– nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje
(zeliščna vegetacija, ki obroblja gozdove, rečne in potočne bregove, kanale in podobno, vendar le na globokih, s hranili – posebno
še z dušikom – bogatih tleh),
– mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (mezofilni zmerno
do intenzivno gojeni travniki na prepustnih, bogatih, bolj ali manj
svežih do vlažnih tleh od nižin do submontanskega pasu na rahlo
kislih do nevtralnih tleh. To so visokoproduktivni, floristično srednje
bogati travniki),
– bela vrbovja (drevesasta vrbovja z belo in krhko vrbo, na
redno poplavljenih rastiščih vzdolž rek in ob drugih vodah v nižinah.
Ob poplavah voda prinaša organske delce),
– srednjeevropska črna jelševja in jesenovja ob tekočih vodah (obrečni gozdovi velikega jesena in črne ali včasih sive jelše na
občasno poplavljenih rastiščih, ki so prek poletja dobro zračna),
– ilirski bukovi gozdovi (bukovi gozdovi Dinaridov, obrobja jugovzhodnih Alp in v subpanonskem gričevju; v gozdu je podrast),
– javorovi, jesenovi, brestovi in lipovi gozdovi v grapah in na
gruščnatih pobočjih (gozdo na vlažnih, hladnih in strmih rastiščih
v grapah in na gruščnatih pobočjih – na rastiščih, kjer bukev ni
konkurenčna),
– bukovi gozdovi (gozd, v katerih prevladuje navadna bukev,
s primesjo drugih listavcev).
(Habitatni tip je biotopsko ali biotsko značilna in zaključena
enota ekosistema.
Zgoraj so navedeni habitatni tipi, ki se nahajajo na območju
občine, in ki so navedeni v Prilogi uredbe o habitatnih tipih (Uradni
list RS, št. 112/03) ter se prednostno ohranjajo.);
• ekološko pomembna območja:
(glej Uredbo o ekološko pomembnih območjih; Uradni list
RS, št. 48/04)
– Drava – spodnja (EPO 41500)
(EPO Drava – spodnja: kljub mnogim negativnim posledicam posegov je to ekološko pomembno območje ohranilo izjemne
kvalitete; na posameznih odsekih, predvsem dolvodno od Ptuja, je
Drava praktično ohranjena v naravnem stanju; hidrogeomorfološki
procesi oblikujejo in odnašajo sipine in prodišča, ob bočni eroziji
se odpirajo strme stene, ob visokih vodah se polnijo in obnavljajo
stranski rokavi in mrtvice, poplave pa napajajo poplavne loge.
Raznoliki vodni in obvodni habitati, dve veliki vodni akumulaciji in
nekatere gramoznice kot pomembni antropogeni habitati ter ohranjena tradicionalna kulturna krajina z ekstenzivnimi travniki in polji,
so življenjski prostor do sedaj evidentiranih preko 270 vrst ptic,
približno 50 vrst rib, okoli 40 vrst kačjih pastirjev, 30 vrst sesalcev,
14 vrst dvoživk, 9 vrst plazilcev in preko 600 različnih vrst rastlin);
– vinorodne Haloze (EPO 42400)
(V Halozah je ohranjena tradicionalna kulturna krajina z mozaično strukturo raznolikih gozdnih in negozdnih habitatnih tipov in
velikim številom ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih
vrst.);
• posebna varstvena območja (PosVO):
(glej Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04)
– Drava (PosVO SI 5000011)
– Drava (potencialno pPosVO SI 5000220)
– Haloze – vinorodne (potencialno pPosVO SI 3000117)
(Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju EU pomembno za
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih
ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (33. člen
ZON).)
• biotska raznovrstnost v krajini:
ohranjajo, razvijajo in ponovno vzpostavljajo se krajinska
pestrost in tiste značilnosti krajine, ki so pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti.
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(Biotska raznovrstnost je raznovrstnost živih organizmov, ki
vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med različnimi vrstami, gensko raznovrstnost in raznovrstnost ekosistemov.).
(območja rekreacijske, športne in turistične rabe)
f) Predvsem za rekreacijsko in turistično rabo se nameni
območja:
– P24-R1 Zavrč (šport, rekreacija)
(območja posebnih namenov)
g) Kot območja posebnih namenov se opredeljuje tudi območja:
– virov pitne vode,
– nahajališč mineralnih surovin,
– avtocest, hitrih cest in državnih cest,
– poseganja v vodni režim,
– mejnih prehodov,
– čistilne naprave,
– pokopališč.
5.a člen
Novogradnje v posameznem ureditvenem območju so možne, če obstoječe infrastrukturno omrežje in naprave dopuščajo
dodatne obremenitve ali če so zagotovljeni sočasni ukrepi za izboljšanje ali vsaj ohranjanje nivoja infrastrukturnih uslug pod pogoji, ki
jih določijo posamezni upravljalci infrastrukturnih sistemov.
a) Kmetijske in gozdne površine
6. člen
a1) Kmetijske površine
Na območjih kmetijskih zemljišč so dovoljene le prostorske
ureditve v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo
področje kmetijstva, z namenom zagotavljanja osnovne kmetijske
dejavnosti, Kmetijske operacije, kot jih določa zakon o kmetijskih
zemljiščih, se lahko izvajajo le na območjih, ki so v občinskem
prostorskem planu temu namenjene.
Za proizvodnjo hrane na kmetijskih površinah se lahko uporabljajo le dovoljeni gensko spremenjeni organizmi (GSO) zaradi
varstva zdravja ljudi in v minimalni, s predpisi določeni, oddaljenosti
od naravnih posevkov, da se prepreči mešanje GSO in naravnih
posevkov.
Na zemljiščih, opredeljenih z družbenim planom občine (v
nadaljnjem besedilu DP) kot kmetijska zemljišča, to je na območjih
najboljših kmetijskih zemljišč in območjih drugih kmetijskih zemljišč,
se dopušča:
– obnova in vzdrževanje melioracijskih sistemov,
– obnova in vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, opredeljenih
z DP,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom,
da se zagotovi obrambo pred poplavami in erozijo, varstva vodnih
količin in zalog, varstva kakovosti voda in vzdrževanje naravnih
vodotokov, če je tako opredeljeno z DP občine,
– melioracije kmetijskih zemljišč, opredeljene za DP, in manjše melioracije kmetijskih zemljišč velikosti do 5 ha,
– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– dela, povezana s posegi na sosednjih zemljiščih z drugo
namensko rabo, po katerih je mogoče takoj vzpostaviti prvotno
stanje,
– ureditev obor za živino in divjad,
– ureditev utrjenih površin za potrebe kmetijske proizvodnje,
– postavitev ograj okoli kmetijskih zemljišč je dovoljena le
v primeru, ko je ograjevanje potrebno za opravljanje kmetijske
dejavnosti; ograje ne smejo biti polne površine.
Pomožni objekti se dopuščajo graditi v območjih stavbnih
zemljišč, opredeljenih z DP; čebelnjaki, rastlinjaki, leseni kozolci,
izvedba električnega priključka na kmetijskem zemljišču – električni pastir (s transformacijo na 12 V), vodovodni priključek za
intenzivno gojenje povrtnin, napajališče (vodovodni priključek) za
živino in drobnico, ob predhodni ureditvi pašnih površin, ograje
pašnikov ter ograje za zaščito pred divjadjo, se dopuščajo graditi
tudi na območjih najboljših kmetijskih zemljišč in območjih drugih
kmetijskih zemljišč, če je k tej gradnji pridobljeno pozitivno soglasje
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pristojnega organa oziroma službe in se gradnja prične na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
Na območju drugih kmetijskih zemljišč se dopušča tudi obnova in vzdrževanje zakonito zgrajenih stanovanjskih in drugih
objektov. Na območjih razpršene gradnje, na katerih so zgrajena
le gospodarska poslopja, so dopustne zasnove novih kmetij, stanovanjska gradnja pa je dopustna le, če se dokaže, da je v preteklosti
stanovanjska gradnja že obstajala.
Ob izvajanju posegov, ki prekinjajo obstoječe dostope do
kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
Višinske razlike na terenu je potrebno premagovati z brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena le takrat, ko za uredbo
brežin ni na razpolago zadostnega zemljišča.
Do izdelave podrobnejših navodil o dopustnosti poseganja
na kmetijska zemljišča se dopušča ureditev rekreacijskih površin
v odprtem prostoru, in sicer dvonamenske rabe območja – igrišče
– zatravljene utrjene površine in travniki, ureditev območij ob bajerjih /ribnikih/ oziroma saniranih gramoznicah z obvodnim habitatom,
s sprehajalnimi potmi in razgledišči.
V območjih za kmetijska gospodarstva (območja z oznako
»SK) so dopustni naslednji posegi:
– gradnja gospodarskih objektov, hlevov ter ostalih objektov,
namenjenih kmetijski dejavnosti in gradnja enostavnih objektov v
skladu s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so
v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
– gradnja, dozidave in nadzidave stanovanjskega objekta ter
spremembe namembnosti objektov,
– rekonstrukcije, adaptacije, rušitve, nadomestne gradnje,
tekoča vzdrževalna dela in nujne funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov,
– gradnja objektov za dejavnosti, ki predstavljajo nadaljevanje
predelave proizvodov kmetijskega gospodarstva in za dopolnilne
dejavnosti prebivalcev na kmetijah,
– gradnja komunalne infrastrukture,
– postavitev ograj za obore,
– ograditev funkcionalnega zemljišča kmetije za potrebe osamitve živali na kmetiji (karantena).
Možna je gradnja celotnega kmetijskega gospodarstva ali
samo posameznih objektov.
Na zemljiščih, opredeljenih v DP kot kmetijska, se dopušča
urejati tudi:
– sprehajalne in jahalne poti,
– kolesarske steze in
– steze s športnimi napravami ter
– podobno,
toda le po obstoječih poteh.
Gradnje, navedene pod četrto alineo drugega odstavka tega
člena (gradnja objektov za urejanje vodnega režima), se dopuščajo
pod pogojem, da z njimi soglašata:
– pristojna institucija za varstvo narave ter
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad
za upravljanje z vodami.
a2) Gozdne površine
Območje gozdov so zemljišča, na katerih je gozd ali so kot
gozdna zemljišča z mejo določena v izvedbenem prostorskem
aktu.
V območjih gozdov so dovoljeni posegi v prostor v skladu z
zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje gozdarstva, z
namenom zagotavljanja osnovne dejavnosti gospodarjenja z gozdovi. Posegi v prostor v območju gozdov morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne gozdnogospodarske enote.
Na območju gozdov je dovoljena:
– izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah,
– izvedba gozdnih učnih poti,
– priprava ali gradnja vlak za spravilo lesa, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za gozdove
Slovenije (26. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah – Uradni list
RS, št. 104/04),
– postavitev stalne gozdne žičnice,
– ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč
za začasne dovoze čebel na pašo, na zemljiščih, ki so s pašnim
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redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo (6. člen Pravilnika o katastru čebelje
paše, čebelarskem pašnem redu, prometu s čebelami in programu
napovedi medenja – Uradni list RS, št. 94/03),
– postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna
postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom.
Dopustni so naslednji posegi v gozd in gozdni prostor:
– ureditev planinske poti, sprehajalne poti in trim steze po
obstoječih poteh,
– gradnja gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, če se nahaja na prednostnem območju za
gradnjo gozdnih cest, ki je določeno v gozdnogospodarskem načrtu
(3. člen Pravilnika o gozdnih prometnicah),
– postavitev premičnega čebelnjaka z razložljivimi panji,
– gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki ne zahtevajo
presoje vplivov na okolje.
Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni le, če vplivi posega
v gozd ne bodo negativno vplivali na gozdni ekosistem in funkcije
gozdov. K zgoraj navedenim posegom je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen v
primerih, ki so določeni z Zakonom o gozdovih (24. člen; Uradni
list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl.US, 24/99, 56/99 ZON, 31/00, 67/02
ZG-A, 110/02 ZGO-1, 115/06,46/07).
Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati,
razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.
Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oziroma nemoten izvlek lesnih sortimentov
po obstoječih vlakah (priključitev vlak na transportne poti, možnost
kamionskega prevoza).
a3) Območje varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni
V varovalnih gozdovih so dopustni le posegi po tem odloku,
kolikor niso v nasprotju s predpisi, s katerimi so bili opredeljeni kot
varovalni gozdovi.
Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi na območjih varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom (gozdnih rezervatih), mora
biti v skladu z določili Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih
s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07) oziroma
s predpisi lokalne skupnosti, če je ta območja razglasila lokalna
skupnost.
a4) Ostala območja
Posege in ureditve na stavbnih in vodnih zemljiščih, ki mejijo
na območje gozdov, je treba načrtovati tako, da se ne posega v
obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov je potrebno
zagotoviti naslednje minimalne odmike:
– stavbe morajo biti odmaknjene vsaj 25 m od gozdnega roba;
– ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa
morajo biti odmaknjeni od gozdnega roba najmanj 1,0 m.
V projektni dokumentaciji je možno opredeliti tudi manjši
odmik, če je iz soglasja Zavoda za gozdove Slovenije razvidno,
da manjši odmik ne povzroča negativnega vpliva na gozdni rob
oziroma na funkcijo gozdov in gozdnega prostora.
Če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja
gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj 4
m od gozdnega roba.
Ob izvajanju posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.
Višinske razlike na terenu je potrebno premagovati z brežinami. Gradnja opornih zidov je dovoljena le takrat, ko za uredbo
brežin ni na razpolago zadostnega zemljišča.
Dela na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih, povezana s posegi
na sosednjih zemljiščih z drugo namensko rabo, ki bi lahko povzročila večjo motnjo pri osnovni izrabi kmetijskih ali gozdnih zemljišč,
se dopuščajo pod pogojem, da z njimi soglašata:
– upravni organ, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, ter
– pristojna institucija za varstvo narave.
b) Urbanizirana stanovanjska območja
6.a člen
Novogradnje na posameznem ureditvenem območju so možne, če obstoječe infrastrukturno omrežje in naprave dopuščajo

Uradni list Republike Slovenije
dodatne obremenitve ali če so zagotovljeni sočasni ukrepi za izboljšanje ali vsaj ohranjanje nivoja infrastrukturnih uslug pod pogoji, ki
jih določijo posamezni upravljalci infrastrukturnih sistemov.
7. člen
Naselje Zavrč je opredeljeno kot občinsko središče. Območje,
ki predstavlja upravno središče naselja, je potrebno dograjevati
v njegovem gravitirajočem prostoru, z dopolnitvijo javnih funkcij
naselja in z vzpostavitvijo hierarhije centralnih funkcij. Zaradi možnosti priključevanja novih objektov na javno infrastrukturo, saj je
oziroma bo v okviru naselja primarna komunalna infrastruktura
zagotovljena, se lahko širijo bivalne kapacitete naselja na preostale še proste površine (in to predvsem kot gradnja stanovanjskih
objektov s stanovanji in prostori ali objekti dopolnilnih dejavnosti k
stanovanjem).
V urbaniziranem stanovanjskem območju naselja Zavrč se
dopušča:
– obnova in vzdrževanje vseh vrst objektov in naprav;
– novogradnja in dozidava vseh vrst manjših objektov in
naprav;
– novogradnja in dozidava večjih stanovanjskih in javnih
objektov ter objektov s pisarniško-poslovno dejavnostjo;
– spreminjanje namenske rabe objektov in naprav, pod pogojem, da se pretežna namembnost območij ne spreminja;
– novogradnja in dozidava kmetijskih objektov in naprav, pod
pogoji, navedenimi v tem členu (za ekološko moteče objekte, za
nadomestne gradnje).
Ekološko motečih objektov, kot so določene vrste obrti in
industrije, prometni objekti in športni objekti ter drugi objekti, ki so
lahko direktni ali posredni vir hrupa ali drugih motečih emisij, ki
ogrožajo osnovno namembnost območja, se praviloma ne dopušča urejati v strnjenih delih naselja, temveč le izven teh oziroma
ob robu naselja.
Nadomestne gradnje se pravilom dopuščajo izvajati le takrat, kadar bi bila nesmotrna obnova starih objektov ali če so ti
stari objekti arhitektonsko nekvalitetni, kar pa ne velja za zaščitene
objekte.
c) Ostala naselja
8. člen
V kmečko oziroma kmečko-stanovanjskih naseljih in razpršeni gradnji se dopušča:
– obnova in vzdrževanje vseh vrst objektov in naprav,
– novogradnja in dozidava vseh vrst manjših objektov in
naprav,
– novogradnja in dozidava večjih stanovanjskih in javnih
objektov ter objektov s pisarniško-poslovno dejavnostjo,
– spreminjanje namenske rabe objektov in naprav, pod pogojem, da se pretežna namembnost območij ne spreminja,
– novogradnja in dozidava kmetijskih objektov in naprav,
pod pogoji, navedenimi v 7. členu (za ekološko moteče objekte; za
nadomestne gradnje).
Nekmetijski posegi ne smejo poslabšati funkcionalnosti kmetij
in možnosti njihove širitve z izjemo neizogibnih posegov v javnem
interesu in posegov v kmetije, ki se opuščajo, če s tem soglaša
upravni organ, pristojen za kmetijstvo. To določilo ne velja za posege ki so dovoljeni s predpisom, ki določa pomožne objekte.
Večji hlevi in večje širitve hlevov se praviloma dopuščajo
graditi oziroma urejati le na obodu naselja oziroma v delih naselja,
ki so vsaj na eni strani odprti proti zemljiščem, na katerih se ne
predvideva poselitev.
d) Območja, namenjena za industrijske, obrtne, skladiščne
in transportne dejavnosti
9. člen
V območjih, rezerviranih z DP za industrijske, obrtne, skladiščne in transportne dejavnosti, se dopušča:
– obnova in vzdrževanje vseh vrst objektov in naprav;
– novogradnja in dozidava vseh vrst manjših objektov in
naprav, razen kmetijskih;
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– novogradnja in dozidava javnih objektov in naprav;
– spreminjanje namenske rabe objektov in naprav, pod pogojem, da se pretežna namembnost območij ne spreminja;
– novogradnje in dozidave vseh ostalih vrst objektov in naprav pod pogoji, navedenimi v 7. členu (za ekološko moteče objekte; za nadomestne gradnje).
e1) Kulturna dediščina
10. člen
Na spomenikih oziroma območjih kulturne dediščine se dopuščajo le posegi po tem odloku, kolikor niso v nasprotju s predpisi,
s katerimi so proglašeni za spomenike oziroma varovana območja
kulturne dediščine.
Za posege na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturnih spomenikov in varovane kulturne dediščine si je potrebno
pridobiti kulturnovarstvene pogoje, na projektno dokumentacijo pa
kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Maribor.
Zavod je v okviru zakonskih pristojnosti dolžan podati usmeritve za posege na objektih in območjih kulturnih spomenikov, prav
tako v vplivnih območjih kulturnih spomenikov, ki so opredeljeni v
planskih dokumentih. V primeru večjih posegov, ki bi morebiti pomenili poslabšanje stanja dominantne lege posameznih kulturnih
spomenikov v prostoru, se vplivno območje lahko tudi poveča. To
pomeni, da je v takšnih primerih potrebno v študijah presoje vplivov
na okolje upoštevati tudi kulturno dediščino.
Za ostali prostor je zlasti v primerih oblikovalskih pogojev
potrebno upoštevati tipično arhitekturo lokalnega okolja. Pri tem je
potrebno opozoriti, da ta tipična arhitektura ne predstavlja arhitekture, ki je nastala v času po 70. letih prejšnjega stoletja, ampak je
to tista arhitektura, ki je nastala pred tem časom. Zato morajo arhitekturne značilnosti novih objektov biti skladne s kulturno krajino
in obstoječo arhitekturo.
Se pa na območju Občine Zavrč nahaja tudi del nacionalno
pomembnega krajinskega območja Borl (opredeljeno v Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04), kjer morajo biti novogradnje objektov in drugi posegi še posebej usklajeni
s tipično arhitekturo tega območja.
Občina Zavrč se nahaja v območju Haloz, kjer je prevladujoča
oblika poselitve razpršena gradnja. Upoštevati je potrebno prilagoditev gradnje na lokalne značilnosti in uporabo tistih površin v prostoru,
kjer novi posegi ne pomenijo agresivnih tehničnih posegov, ki imajo
v Halozah za posledico sprožanje plazov. V Halozah je vsekakor
potrebno upoštevati razpršenost gradnje v prostoru in omogočiti
gradnjo na vseh zapuščenih stavbnih zemljiščih v občini.
Na področju umetnostno arhitekturnih spomenikov in dediščine je potrebno upoštevati dominantno lego kulturnih spomenikov,
ki jo v Občini Zavrč predstavljajo cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3523) in
cerkev sv. Marije (EŠD 3524), obe sta v Zavrču, grad Zavrč (EŠD
6518), naselbinsko območje Zavrč (predlog 600406), cerkev sv.
Janeza na Gorenjskem vrhu (EŠD 3525) ter cerkev sv. Mohorja in
Fortunata na Turškem vrhu (EŠD 3526). V primeru novogradenj v
okolici je potrebno upoštevati to dominantnost.
V vplivnih območjih objektov kulturne dediščine je treba vse
novogradnje načrtovati tako, da njihova višina ne bo presegala
višine obstoječih stavb in bodo tako ohranjene značilne vedute
na cerkev.
Za kapelice in znamenja, ki se praviloma nahajajo v bližini
stanovanjskih hiš, ni pričakovati večjih negativnih posledic. Za tiste
kapelic in znamenja, ki se nahajajo ob lokalnih cestah pa je v primeru zahtev po prestavitvi zaradi morebitne širitve ali rekonstrukcije
ceste potrebno upoštevati, da kapelic ni možno porušiti, ampak
jih je v sodelovanju s pristojno spomeniško službo možno v celoti
prestaviti na ustreznejšo lokacijo.
Na arheoloških območjih, kjer je pozidava možna v skladu
z veljavnimi prostorskimi akti, je v času zemeljskih izkopov potreben stalen arheološki nadzor. V primeru arheoloških najdb mora
investitor na lastne stroške zagotoviti izvedbo zaščitnih izkopavanj
potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. V primeru večjih arheoloških ostalin lahko pride celo do
prezentacije najdb »in situ«, to je na mestu najdbe.

Št.

125 / 29. 12. 2007 /

Stran

18623

Etnološke spomenike predstavljajo posamezne domačije,
kleti, zidanice in podobno. Morebitne gradnje v njihovi bližini morajo biti podrejene spomenikom in v zadostni oddaljenosti, tako da
ostane prostorska dominanta dediščine in spomenikov neokrnjena.
Enako velja za zgodovinske spomenike.
Podrobnejša razdelitev na kulturne dediščine je prikazana v
grafičnem delu PUP s prikazom območja in oznake dediščine, ki je
povezava s strokovnimi podlagami za varstvo kulturne dediščine,
uporabljenih za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine.
e2) Ohranjanje narave
10.a člen
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve,
izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih
območij, varstvo posebnih varstvenih ali Natura območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za pripravo prostorsko ureditvenih pogojev
za območje Občine Videm« (izdelal Zavod RS za varstvo narave,
Območna enota Maribor, januar 2006), ki so priloga temu odloku
in se hranijo na sedežu Občine Zavrč.
Podrobnejša razdelitev na zavarovana območja, območja naravnih vrednot, posebna varstvena ali Natura območja in ekološko
pomembna območja je prikazana v grafičnem delu PUP, s prikazom
območja in oznake vrednote oziroma območja, ki je povezava s
strokovnimi podlagami iz prejšnjega odstavka.
Na spomenikih oziroma območjih ohranjanja narave se dopuščajo le posegi, dovoljeni po tem odloku, kolikor niso v nasprotju s
predpisi, s katerimi so proglašeni za spomenike oziroma območja
ohranjanja narave (kot je Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih območij in spomenikov narave v Občini Ptuj; Uradni vestnik
občin Ormož in Ptuj, št. 14/79).
Za posege oziroma za gradnjo objekta na teh območjih je,
skladno s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list
RS, št. 96/04-UPB2 in 61/06 ZDru-1, 63/07), potrebno pridobiti
naravovarstveno soglasje.
f) Območja rekreacijske in turistične rabe in turistična območja
11. člen
V območju vinskih cest se dopušča vse posege za osnovne
namembnosti, opredeljene z DP, pod pogojem, da so, razen vzdrževalnih del, izvedeni po navodilih in v soglasju pristojne institucije
za varstvo kulturne dediščine oziroma za varstvo narave.
V območju Haloz morajo širitve naselij, novogradnje in prenove obstoječih objektov ter drugi posegi v prostor tipološko izhajati iz
krajevne tradicije in prispevati k ohranjanju tradicionalne identitete
krajine in naselja.
g) Ostala območja posebnih namembnosti
(1) – območja virov pitne vode,
(2) – območja nahajališč mineralnih surovin,
(3) – območja avtocest, hitrih cest in državnih cest,
(4) – območja poseganja v vodni režim,
(5) – območja mejnih prehodov,
(6) – območje čistilne naprave,
(7) – območja pokopališč.
12. člen
1. Območja virov pitne vode:
V območjih virov pitne vode, kadar so zavarovani s posebnimi
občinskimi predpisi, se dopuščajo le posegi po tem odloku in teh
predpisih. Pod istimi pogoji se dopuščajo posegi na zemljiščih, za
katera se upravičeno domneva, da vplivajo na obstoječe in predvidene vire pitne vode, ki še niso zavarovani s posebnimi predpisi.
Za gnojišča, zbiralnike gnojnice in gnojevke do 150 m3, ribnike, silose, vodna zajetja namenjena namakanju in hlevske izpuste, je treba preveriti vplive na vodni režim in stanje vodnega
telesa ter jih načrtovati minimalno 2 metra nad najvišjo gladino
podzemne vode ter jih zgraditi vodotesno, in sicer zaradi varstva
vodnih virov.
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2. Območja nahajališč mineralnih surovin:
V območjih nahajališč mineralnih surovin – gramoznicah,
glinokopih, kamnolomih in podobno, se dopuščajo:
– novogradnja, dozidava, obnova in vzdrževanje objektov
in naprav za pridobivanje mineralne surovine, njeno predelavo
in prodajo;
– sanacijski posegi oziroma pretvorba območja v kmetijske
površine ali površine za potrebe gozdarstva, lovstva, ribištva,
vodnega gospodarstva ali rekreacije;
vse pod pogojem, da je posamezno nahajališče mineralnih surovin plansko opredeljeno.
Nahajališča oziroma območja pridobivanja mineralnih surovin, ki niso opredeljena z DP, se dopušča sanirati le po konkretni planski opredelitvi.
V območjih nahajališč mineralnih surovin so dovoljene
gradnje in prostorske ureditve v skladu z zakonom o rudarstvu
in tiste, ki služijo sanaciji degradiranih območij.
V Občini Zavrč sicer trenutno ni pridobivalnih prostorov,
za katere bi država podelila rudarsko pravico za gospodarsko
izkoriščanje mineralnih surovin.
Kamnolomi (največji med njimi leži južno od Zavrča – Hrastovec) so opuščeni ali so samo z občasnim odvzemom naravnega kamna – peščenjaka, iz katerega je mnogo stavb okoliških
posvetnih ali sakralnih objektov. Majhni opuščeni kamnolomi se
naj primerno zavarujejo in ostanejo kot takšni tudi v prihodnje
dostopni za morebitni odvzem mineralne surovine za adaptacijo
in restavracijo različnih objektov. Za območje kamnoloma južno
od Zavrča (Hrastovec) je sicer predvidena prostorska opredelitev podana v planu.
Na občinsko ozemlje sega tudi raziskovalni prostor za
nafto in plin ter geotermični energetski vir, za katerega ima
rudarsko pravico za raziskovanje Geoenergo d.o.o. iz Lendave
in sicer za dobo 5 let (do 15. 5. 2007). Kolikor se znotraj raziskovalnega prostora načrtuje večji poseg v prostor, je investitor
dolžan obvestiti nosilca rudarske pravice za raziskovanje v zvezi
s soglasjem za izvedbo posega.
3. Območja avtocest, hitrih cest in državnih cest:
V območju, ki ga ureja PUP, ni prometnic (avtocest in hitrih
cest), ki so v pristojnosti DARS, Družbe za avtoceste RS, d.d.
Naslednje prometnice so v pristojnosti Direkcije RS za
ceste:
– državna cesta R1-228, odsek 1291 Spuhlja–Zavrč, in
– državna cesta R3-691, odsek 6251 Zavrč–Drenovec.
V območju avtocest, hitrih cest in državnih cest se dopušča:
– posege v zvezi z graditvijo, obnovo in vzdrževanjem
avtocest, hitrih cest in državnih cest ter objektov in naprav, povezanih z avtocesto, hitro cesto in državno cesto;
– posege po konkretni osnovni planski opredelitvi, pod
pogojem, da ne bodo ovirali posegov v zvezi s cesto.
Vse posege v varovalni pas ceste bo možno izvajati le po
predhodnem soglasju DARS, d.d., oziroma upravljalca ceste.
Posegi v varovalni pas prometnic ne smejo biti v nasprotju
z njihovimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja
prometa ter varovanje njenega videza in tudi ne smejo motiti
rednega vzdrževanja ceste.
V varovalnem pasu ceste je potrebno načrtovati takšne
dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V bodočem
in obstoječem varovalnem pasu naj se ne načrtuje stanovanjskih
objektov in takšnih dejavnosti, za katere bi bil vpliv ceste lahko
moteč.
Vse prostorske ureditve morajo biti načrtovane v skladu z
Zakonom o javnih cestah.
DARS, d.d., oziroma upravljalec ceste ne bo zagotavljal
dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena
območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo
posledica obratovanja avtocest, hitrih cest in državnih cest,
glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v
sklopu izgradnje teh cest. Zato je pri načrtovanju ureditev ob
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avtocestah, hitrih cestah ali državnih cestah potrebno upoštevati
Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 12/04), Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, 105/05) ter Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).
Gradnja ceste mora upoštevati pogoje namakanja kmetijskih zemljišč.
4. Območja poseganja v vodni režim:
V območjih poseganja v vodni režim, opredeljenih z družbeno verificiranimi dokumenti upravljalca z vodotoki, se morajo
– ob preostalih pogojih, izhajajočih iz opredelitve v družbenem
planu – upoštevati tudi pogoji iz teh dokumentov oziroma upravljalca z vodotoki.
Na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov ter njihovih
pritokov in vodnih virov ni dovoljeno posegati v prostor, razen
z deli, ki izhajajo iz 37. člena zakona o vodah (ZV-1; Uradni list
RS, št. 67/02, 110/02 ZGO-1, 2/04 ZZdrI-A, 10/04 Odl. US.,
41/04 ZVO-1), in sicer kadar gre za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture,
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali po
drugih zakonih,
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev
varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih
kopališčih,
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in
reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.
Pri predvidenih posegih je potrebno upoštevati varovanje
priobalnega zemljišča in sicer pri vodotokih 1. reda 15 metrov od
meje vodnega zemljišča, pri vodotokih 2. reda 5 metrov od meje
vodnega zemljišča. Ti odmiki morajo biti usklajeni s predvidenimi
ureditvami vodotokov.
Za posege v varstvenem pasu je potrebno pridobiti smernice in mnenje Agencije RS za okolje (ARSO).
Poplavno območje stoletnih vod je opredeljeno ob reki
Dravi. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki lahko imajo ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda v skladu z 86. členom ZV-1.
Za posege v območju, ki je poplavno ogroženo, je v fazi
izdelave projektne dokumentacije potrebna posebna preveritev.
Predvideni morajo biti ukrepi varovanja pred visokimi vodami in
morajo biti obdelani za celotno območje.
Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegi
v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe. Za posege
na območjih, kjer so zaznani erozijski procesi, je v fazi izdelave
projektne dokumentacije potrebna posebna preveritev.
5. – območja mejnih prehodov,
Območje z oznako P24-T1 Zavrč je območje mejnega
prehoda (MMP Zavrč).
V območju mejnega prehoda se – potem, ko je lokacijski
načrt izveden – dopušča novogradnja, dozidava, obnova in
vzdrževanje objektov in naprav za potrebe državnih organov,
špedicije, trgovine, gostinstva, turizma in drugih storitev.
6. Območje čistilne naprave:
V območju čistilne naprave se dopuščajo novogradnje, dozidave ter potrebna vzdrževalna dela na objektih in napravah.
7. Območja pokopališč:
Območje pokopališča je oznake P24-R2 Zavrč.
V območju pokopališč se dopuščajo:
– novogradnja, dozidava, obnova in vzdrževanje objektov
in naprav za pokopališko in spremljajoče dejavnosti;
– sanacijski posegi oziroma morebitna pretvorba dela območja v park oziroma spominski park;
pod pogoji posebnih predpisov in tega odloka.
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Območja, za katera je z DP predvidena izdelava izvedbenega
prostorskega načrta
13. člen
V območjih, za katera je z DP predvidena izdelava izvedbenega prostorskega načrta, se dopuščajo:
– novogradnje objektov in naprav, ki so nujno potrebni za
vzdrževanje obstoječe gradbene strukture ali za bivanje in delo
prebivalcev na teh območjih, pod pogojema, da te gradnje ne presegajo definicije enostavnih ali manj zahtevnih objektov in da pisno
določi (definira) nujno potrebnost za urejanje prostora pristojen
upravni organ;
– vzdrževanje objektov in naprav;
– prečkanja infrastrukturnih in vodnogospodarskih objektov
in naprav;
– pripravljalna dela za izvedbo izvedbenega prostorskega
načrta.
V teh območjih objektom ni mogoče spreminjati namembnosti.
Posegi po 3. in 4. alinei prvega odstavka tega člena se dovoljujejo pod pogojem, da ne bodo ovirali izvedbe izvedbenega
prostorskega načrta, in tudi:
– da za navedena dela zadošča priglasitev oziroma lokacijska informacija oziroma je zanje potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje,
– da z njimi niso prizadete pravice ali zakoniti interesi drugih
oseb,
– da so predvidena dela v skladu z rešitvami v prostorskih
izvedbenih aktih.
3. Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za
arhitektonsko oblikovanje objektov ali naprav oziroma
drugih posegov v prostor na tem območju
Parcelacija
14. člen
Parcelacija zemljišč mora, če je le mogoče, izhajati iz tradicionalne parcelacije. Pestrost kulturne izrabe v nepravilnem rastru
polj in gradbenih parcel se praviloma ščiti, pod pogojem, da razdrobljenost ni prevelika. K sistemom parcelacije morajo biti pridobljena
navodila in soglasja pristojne institucije za varstvo narave.
Osnovna urbanistična načela
15. člen
1. Širitev naselij se dopušča, če je usklajena s tradicionalno
zasnovo teh naselij in če s to zasnovo tvori zaokroženo podobo
posameznega naselja.
V območju Haloz se dopušča le širitev naselij, ki dopolnjuje
tradicionalno zasnovo teh naselij.
2. Širitev naselij in graditev posameznih stavb v naseljih
se dopušča, če se izvaja po krajevnih tradicionalnih značilnostih
glede:
– izbora vrste terena za gradnjo, lociranja cest in poti, oblikovanja trgov in ulic ter lociranja javnih in drugih večjih zgradb;
– ohranjanja pogledov na javne in druge večje zgradbe, na
značilne tradicionalne objekte in tradicionalne dele naselij ter na
krajinske kvalitete;
– gradbenih linij, usmeritev slemen objektov, medsebojne oddaljenosti objektov, mikrolociranja objektov glede na oblikovanost
terenov, podrejanja lokacij in gabaritov zasebnih objektov lokacijam
in gabaritom javnih objektov, oblikovanja gabaritov zasebnih in
javnih objektov ter pomožnih objektov, lociranja gospodarskih in
pomožnih objektov in podobnega;
– morebitnih strukturalnih značilnosti fasad objektov in pomožnih objektov v posameznih delih naselja.
3. Gradnja stavb razpršene gradnje se dopušča, če se izvaja
po krajevnih tradicionalnih značilnostih glede:
– izbora vrste terena za gradnjo, lociranja z oziroma na ceste
in poti;
– ohranjanja pogledov na naselja in krajinske kvalitete;
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– lociranja objektov glede na oblikovanost terenov in temu
ustrezna usmeritev slemen objektov, oblikovanje gabaritov objektov ter pomožnih objektov, lociranja gospodarskih in pomožnih
objektov;
– morebitnih strukturalnih značilnosti fasad objektov in pomožnih objektov v posameznih območjih.
V območju Haloz mora tudi likovna podoba objektov in pomožnih objektov izhajati iz krajevnih tradicionalnih značilnosti.
Kadar se predvideva ureditev območja večjih stanovanjskih
in drugih objektov, kot območje zaključene pozidave, pa zanj ni
predvidena izdelava lokacijskega načrta (temveč se pripravi le
lokacijski preizkus), je potrebno zasnovati predvsem:
– cestno mrežo območja,
– potek energetskih in komunalnih vodov, s poudarkom na
gravitacijski kanalizaciji,
– povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– pozidavo območja,
– zasnove skupnih ureditev zelenih površin, ter
– prostor za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (ekološki
otok).
Odmiki
16. člen
Objekte in pomožne objekte, ki imajo gabarite in strehe v
skladu z določili 17. člena tega odloka ter so take vrste, da njihova
raba ne more vplivati v večji meri škodljivo na zdravje ljudi, se
dopušča graditi v oddaljenosti 4 m in več od parcelnih meja brez
posebnih pogojev.
Če so, po krajevni tradiciji, objekti oziroma pomožni objekti od
parcelnih meja manj oddaljeni, se dopušča zgoraj navedene vrste
objektov in pomožnih objektov graditi na obstoječe temelje oziroma
graditi po krajevni tradicionalni razdalji.
Bliže parcelnih meja se dopušča graditi, če tako narekuje
oblikovanost terena.
Gradnja bliže kot 4 m od parcelnih meja se dopušča le pod
pogojem,..
.. da je zadoščeno sanitarnim in požarnim zahtevam,
.. da ni prizadeta javna korist, kadar gre za gradnjo na meji
odprtega javnega prostora in
.. da morajo biti razlogi za odmik, ki je manjši kot 4 m, utemeljeni v načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja (kadar je le-to
predpisano).
Minimalni odmiki od parcelnih meja za druge vrste objektov
se na osnovi zadostitve pogojev, navedenih v prejšnjem stavku,
določijo v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja.
Objekt ali pomožni objekt, ki se gradi na proti sosednjemu
objektu na manjši razdalji, kot je višina slemena višjega od objektov, mora imeti proti temu sosednjemu objektu ali pomožnemu
objektu požarni zid ali pa mora biti s tehničnimi ukrepi onemogočen
prenos požara z objekta na objekt.
Gospodarsko poslopje mora biti od stanovanjskega ločeno
s požarnim zidom.
Kadar naj bi bili pomožni objekti, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve glede največje velikosti, načina gradnje ter rabe in odmika od
sosednjih zemljišč, določene s posebnim pravilnikom, navedenim
v 39. členu tega odloka, zgrajeni bližje kot 4 m od parcelne meje,
smejo veljajo zanje določila tega posebnega pravilnika.
Kot oddaljenost od parcelne meje po določilih tega odloka se
šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in tej meji
najbližjo zunanjo točko objekta. Če ima objekt streho z napuščem
ali kakšno drugačno konzolno konstrukcijo, se kot najkrajša razdalja šteje najkrajša razdalja med mejo sosednjega zemljišča in
navpičnico najbolj izpostavljenega dela napušča oziroma konzolne
konstrukcije.
Varovalni pasovi, varovana območja in z njimi povezana soglasja
16.a člen
Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture
na vsaki strani
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1. avtoceste
40 m,
hitre ceste
35 m,
glavne ceste
25 m,
regionalne ceste
15 m,
kategorizirane občinske ceste
10 m,
državne kolesarske steze
5 m,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta;
2. nihalne žičnice
20 m,
krožne žičnice
15 m,
žičnice, ki pozimi deluje kot vlečnica:
5 m,
merjeno od osi nosilne oziroma vlečne vrvi;
3. prenosnega elektroenergetskega daljnovoda
nazivne napetosti 400 kV
25 m,
nazivne napetosti 220 kV
25 m,
nazivne napetosti 110 kV
15 m,
prostozračnega distribucijskega elektroenergetskega voda
nazivne napetosti 10/20 kV
10 m,
kabliranega distribucijskega elektroenergetskega voda
nazivne napetosti 10/20 kV
5 m,
merjeno od osi skrajnih vodov;
4. prenosnega plinovoda
z obratovalnim tlakom 16 bar in več
distribucijskega plinovoda
100 m,
z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim
od 1 bar
30 m,
drugega distribucijskega plinovoda,
manjšega od 1 bar:
5 m,
merjeno od osi voda;
5. vodovoda,
kanalizacije,
toplovoda oziroma vročevoda,
voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih
vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist,
razen priključkov nanje:
1,5 m
merjeno od osi posameznega voda.
Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred začetkom
gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt
oziroma pomožni objekt, v varovalnem pasu, so soglasja oziroma
dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo obratovanje objektov
gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka, izdajajo
upravljavci teh objektov.
Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, so varovana
območja:
1. po predpisih, ki urejajo upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami in z njimi določenih varstvenih območij (vodovarstvena območja in območja kopalnih voda) in ogroženih območij
(poplavna, plazljiva, plazovita in erozijska območja), ter po predpisih, ki urejajo rabo voda in upravljanje z vodnimi in priobalnimi
zemljišči, ki segajo:
– v primeru celinskih voda 1. reda
15 m od meje vodnega zemljišča tekoče ali stoječe vode
in
– v primeru celinskih voda 2. reda
5 m od meje vodnega zemljišča tekoče oziroma stoječe
vode;
2. po predpisih, ki urejajo kmetijstvo, zemljišča, ki so primerna
za kmetijsko obdelavo in so z mejo določena v izvedbenih prostorskih aktih, razen zemljišč, na katerih so grajena območja kmetij;
3. po predpisih, ki urejajo gozdarstvo, zemljišča, na katerih
je gozd ali so kot gozdna zemljišča z mejo določena v izvedbenih
prostorskih aktih, lahko pa tudi kot varovalni gozdovi in gozdovi
s posebnim namenom, katerih meje so razvidne iz akta o njihovi
razglasitvi;
4. po predpisih, ki urejajo rudarstvo, zemljišča, na katerih
oziroma pod katerimi je rudniški prostor, katerega meje so razvidne iz:
– akta o pridobitvi rudarske pravice za raziskovanje mineralne
surovine in
– akta o pridobitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne
surovine;
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5. po predpisih, ki urejajo naravna zdravilna sredstva, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– akta o razglasitvi naravnega zdravilnega sredstva in
– akta o določitvi varstvenega območja naravnega zdravilišča;
6. po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– akta o določitvi naravne vrednote, ekološko pomembnega
območja in posebnega varstvenega območja,
– akta o zavarovanju naravnega spomenika, strogega naravnega rezervata ali naravnega rezervata,
– akta o zavarovanju narodnega, regijskega ali krajinskega
parka in
– akta o začasnem zavarovanju dela narave v času njegove
veljavnosti;
7. po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, zemljišča, katerih meje so razvidne iz:
– registra kulturne dediščine,
– akta o razglasitvi kulturnega spomenika in
– akta o začasni razglasitvi za kulturni spomenik, v času
njegove veljavnosti;
8. po predpisih, ki urejajo letalstvo, zemljišča, na katerih je
območje izključne rabe letališča, vzletišča oziroma infrastrukturnega objekta navigacijskih služb zračnega prometa ter zemljišča,
nad katerimi je na podlagi predpisov, ki urejajo letalstvo, določeno
območje nadzorovane rabe in območje omejene rabe;
9. po predpisih, ki urejajo področje obrambe;
10. po predpisih, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Soglasja morajo investitorji pridobiti pred začetkom gradnje,
če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt ali pomožni
objekt, v območju, ki je z aktom oziroma predpisom o zavarovanju
opredeljeno kot varovano območje.
Gabariti objektov in strehe
17. člen
Dopušča se le gradnje, glede na krajevne tradicionalne značilnosti, pritličnih ali visokopritličnih objektov, s kletjo in izkoriščenim
podstrešjem, podolgovate, L ali T oblike.
Kleti se dopuščajo, tudi na nagnjenih terenih, le v povsem ali
do 2/3 vkopani izvedbi. Če podtalnica ali sestava tal ne dopušča
podkletitve, se zvišanje objektov ne dovoljuje.
V delih območja, opredeljenih kot ostala naselja, sme znašati
etažnost največ K+P+M. Lahko se poveča na največ K+P+1N+M,
če jo – po preveritvi zadostitve določilom 15. člena – odobri Služba
mestnega arhitekta.
Razmerje tlorisnih stranic osnovnega pravokotnika enodružinskega stanovanjskega objekta oziroma daljšega kraka takega
objekta L ali T oblike, se dopušča v razmerju vsaj 1:1,25, ki ga
je dopustno dograjevati na daljši strani. Razmerje teh stranic se
dopušča v velikosti 1:3, če gre za gospodarske, javne, poslovne
in večstanovanjske objekte, objekte za intenzivno živinsko rejo in
podobne večje objekte. Izjeme od določil, navedenih v prvem delu
tega odstavka, se dopušča le, če jih, po preveritvi zadostitve določilom 15. člena, odobri Služba mestnega arhitekta.
Strehe objektov se dopušča graditi le kot simetrične dvokapnice; enokapne strehe se dopuščajo le na ozkih prizidkih. Slemenitev mora potekati vzdolž daljše smeri. Naklon strehe mora meriti
od 35 do 45 stopinj in kritina mora biti iz žgane opeke ali iz betona
v obliki in barvi kritin iz žgane opeke.
Po stavbnem izročilu za posamezna območja se dopušča
izvedba streh s čopi in s strešnimi okenskimi hišicami. Dopušča se
tudi slamnata streha.
Izjemoma se dopušča pri objektih, kjer terja funkcija velike širine objektov, kot so proizvodni objekti in hlevi, naklon strehe manjši
in sicer minimalno 25 stopinj ali izvedbo simetrične dvokapnice z
lomljenima strešinama, katera vrhnja dela se krijeta s tradicionalno
ravno pločevino na opažu, spodnja pa z opečno ali betonsko kritino
v zgoraj predpisanem videzu in naklonu. Širina, opredeljena kot
»velika širina ali veliki prosti razpon« znaša > 16,00 m.
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Ravne strehe se dopuščajo izvajati le za funkcionalne
pohodne terase.
Prenova streh se dopušča le ob upoštevanju zgoraj navedenih določil. Sanacija streh je praviloma mogoča le po
osnovnem projektu; ob tem je zahtevana dokazljivost prvotne
zasnove.
Kapne lege se praviloma ne podzidavajo. Največja dopustna višina podzidave kapne lege je 0,6 m (tri vrste opečnih zidakov). Na gospodarskih objektih se te podzidave ne dopuščajo.
Na objektih v območju PUP, ki niso s posebnimi predpisi
opredeljeni kot kulturni spomeniki ali so kako drugače zavarovani, je možna uporaba tudi drugačnih kritin ali drugačnih naklonov
in lomov strešnih ploskev, kot so navedeni v prejšnjih odstavkih
tega člena, če uporabljene kritine, njihov barvni videz in nakloni
strešnih ploskev niso v nasprotju z značilnostmi prostora, obstoječih grajenih struktur in naravo načrtovanih prostorskih ureditev ter zagotavljajo ohranjanje posameznih sestavin kulturne
dediščine v naseljih.
Okna, balkoni in fasadne obdelave
18. člen
Okna morajo biti praviloma pokončna, enotna in opremljena z dvokrilnimi lesenimi polkni ali ustreznimi roletami.
Izvedba balkonov se dopušča, z ozirom na stavbno izročilo
za posamezna območja, le v obliki tako imenovanih svisli po
celi dolžini čelnih fasad ali v obliki gankov na čelnih ali bočnih
fasadah. Ograja balkonov mora biti praviloma lesena s pokončno strukturo.
Dopušča se uporaba le tistih fasadnih materialov, ki so po
stavbnem izročilu značilni za posamezna območja. Ometi morajo biti gladki in svetlo obarvani. Talni zidci morajo biti zaribani
in praviloma v sivih barvnih odtenkih.
Pri sakralnih objektih in javnih objektih, se haloški stavbni
kamen lahko na krajevno tradicionalne načine uporabi kot okrasni kamen.
Leseni deli se morajo praviloma barvati v srednjetemnih
barvnih odtenkih avtohtonih vrst lesa. Čelnih zatrepov zidanih
stanovanjskih hiš in javnih objektov se praviloma ne oblaga z
lesenimi opaži.
Zračenje podstrešij gospodarskih poslopij mora praviloma
biti izvedeno prek čelnih zatrepov z značilnimi svetlobnimi mrežami ali pokončnimi deskami, odvisno od krajevnih tradicionalnih
značilnosti.
Okrasja starih fasad profilacijo (obrobe odprtin, vogalov
in streh, členitve sten in podobno) se morajo pri prenovi fasad
tudi obnoviti.
Na objektih, starejših od 50 let, se ne dopušča modernizacija zunanjosti.
Novogradnje zahtevnejše oblikovanih objektov
19. člen
Večstanovanjske objekte, šole, gasilske domove in kulturne domove, verske objekte, poslovne objekte, upravne objekte,
objekte za turizem, gostinstvo in rekreacijo in podobno ter
objekte tipa vila se dopušča v območju PUP graditi kot enonadstropne, ter izven zgodovinskih gradbenih linij z drugačnim
oblikovanjem streh, balkonov in podobnega, kot je predpisano
v prejšnjih določilih tega odloka. Ostaja pa pogoj, da se streha
pokriva s kritino po 17. členu, z izjemo javnih servisov za goriva,
zadoščeno pa mora biti tudi pogoju, da urbanistično postavitev
in oblikovno podobo teh objektov odobri Služba mestnega arhitekta.
Dodatna merila za odstopanje od teh določil so lahko še
višinski gabarit, razmerja gabaritov, vrsta strehe, postavitev na
parcelo, velikost in oblika parcele, materiali, gradiva in podobno.
K idejnim rešitvam zahtevneje oblikovanih stavb in k urbanistični postavitvi ter oblikovni zasnovi vseh pomembnejših
stavb oziroma objektov mora podati svoje mnenje Služba mestnega arhitekta.
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Oblikovanje objektov v območjih, namenjenih za industrijske,
obrtne, skladiščne in transportne dejavnosti ter v območjih
posebnih namembnosti po točki g) 5. člena.
20. člen
V območjih, namenjenih za industrijske, obrtne, skladiščne
in transportne dejavnosti ter v območjih posebnih namembnosti
po točki g) 5. člena, se dopušča oblikovanje objektov in naprav po
tehnoloških in konstrukcijskih zahtevah (npr. opečne strehe niso
nujne), pod sledečimi pogoji:
– izbirati se mora gabarite in barve, ki se prilagajajo pokrajini;
– izbirati se mora gabarite, ki višinsko bistveno ne izstopajo
v pokrajini;
– oblikovanje objektov in naprav mora biti estetsko, idejne
rešitve pomembnejših objektov pa mora odobriti služba mestnega
arhitekta;
– izdatno se mora ozeleniti okolje teh objektov in naprav.
Urejanje prostega prostora
21. člen
Na posameznih območjih krajine so dovoljene le tiste gradnje, ki so za osnovno rabo območja sprejemljive in z njo skladne,
ali rabi območja služijo.
Relief, površinski vodotoki in vegetacija se dopuščajo v večji
meri spreminjati le če se dokaže, da dajejo posegi večje ekonomske ali druge prednosti v primerjavi s prvotnim stanjem in če
soglaša pristojna institucija za varstvo narave.
Pri urejanju kmetijskih in stavbnih zemljišč se morajo praviloma ohranjati pasovi vegetacije na mejah, drevoredi, markantnejša
drevesa, skupine dreves, deli neokrnjene krajine, obraščene struge
potokov in melioriranih vodotokov, žive meje in podobno.
Erozija vetra in vode ter plazovitost terena se praviloma preprečujeta z zasaditvijo vegetacije.
Za podporne ali oporne zidove, urejanje vodotokov in podobno se dopušča uporabljati le naravni material. To določilo velja
tudi za obnovo.
Za urejanje vinogradov in sadovnjakov ter podobnega se dopušča urejanje teras le s soglasjem pristojnega kmetijskega zavoda
in pristojne institucije za varstvo narave.
Okolja objektov in naprav v območjih, namenjenih za industrijske oziroma obrtne ali skladiščne in transportne dejavnosti ter v
območjih posebnih namembnosti po g. točki 5. člena in proizvodnih
objektov v ostalih območjih PUP, se mora takoj po zaključku gradbenih del urediti z izdatno ozelenitvijo z že bolj odraslimi sadikami
dreves. To je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.
Izkopi v nahajališčih mineralnih surovin se morajo sproti
sanirati.
Prostore pred zgradbami se dopušča urejati le po krajevnih
zgodovinskih značilnostih. To velja za izvedbo dostopov in dohodov, zelenic, ograj, stopnišča v zgradbo, in podobnega.
Ograje proti cesti ali sosednji parceli se dopušča izvajati le
tam, kjer so take ograje avtohtoni del ureditve okolja. Lahko so
postavljene na mejo.
Ograje morajo biti praviloma lesene, v čimbolj avtohtoni izvedbi, ali iz žive meje iz avtohtonih grmovnic. To so gaber, rdeči
dren, pušpan, leska, kalina, črni bezeg, črni trn, češmin, trdoleska,
dobrovita, brogovita, krhlika in podobno.
Za izvedbo ograj se ne dopušča uporaba bodeče žice, oblikovno neustreznih betonskih elementov in odpadnih materialov.
Medsosedske ograje se praviloma naj ne bi gradile višje kot
1,2 m. Ob javni cesti njihov zgornji rob oziroma pozicija ne sme
posegati v polje preglednosti, zato se mora pred gradnjo ograje
pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
Če je tako določeno v soglasju, se dopušča postavljati ograje
na vrhu podpornega ali opornega zidu, in bliže cesti, če gre za
ograje na že začetih gradbenih predelih.
Ograje ob isti cesti v naselju se dopuščajo le v enaki višini in
enaki oddaljenosti od ceste. Če so obstoječe ograje višje od 1,2 m
velja za nove ograje ob isti cesti, da ne smejo biti višje od 1,2 m.
Oddaljenost ograj od javnih poti se določi v postopku za pridobitev
dovoljenj.
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Po materialu in višini je dopustno odstopanje ograj v proizvodnih in drugih območjih, ki morajo biti zavarovana. Te ograje
morajo biti po celi višini intenzivno zaželene. Po višini je dopustno
tudi odstopanje ograj, ki so obenem tudi protihrupne zaščite. Glede
oblikovanja in materialov teh ograj se morajo upoštevati določila
tega in 25. člena.
Oblikovanje večjih elementov urbane opreme
22. člen
Za postavljanje urbane opreme veljajo določila posebnega
predpisa, opredeljenega v 39. členu tega odloka.
Večje objekte urbane opreme, torej avtobusne čakalnice,
telefonske govorilnice, prodajne kioske in podobno, se dopušča
postavljati pod sledečimi pogoji:
– da se jih lahko gradi samo na javnih površinah, ali neposredno ob njih,
– da če se jih gradi na javni površini, ne smejo ovirati njene
splošne rabe,
– da če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste,
– da ne smejo imeti novih priključkov na objekte javne gospodarske infrastrukture, lahko pa se jih priključi na obstoječe
priključke,
– oblikovani morajo biti estetsko, skladno z regionalno tradicionalno arhitekturno tipologijo in
– k urbanistični postavitvi ter oblikovanju objektov mora biti
pridobljeno mnenje Službe mestnega arhitekta.
Prodajne kioske in stojnice, kot začasne objekte, ki so namenjeni sezonski turistični ponudbi, se dovoli postavljati le izjemoma
in le začasno za dobo največ enega leta (po tem času se mora
dovoljenje obnoviti).
Elemente urbane opreme je dovoljeno umeščati prostor le na
podlagi soglasja ustrezne službe Občine Zavrč.
Postavljanje spominskih obeležij
23. člen
Za postavljanje spominskih obeležij (kip oziroma spomenik,
spominska kapelica, spominska plošča) veljajo določila posebnega
predpisa, opredeljenega v 39. členu tega odloka. To določilo velja
tudi za postavljanje spominskih in verskih obeležij izven pokopališč.
4. Pogoji glede komunalnega urejanja območja
Splošni pogoji in merila

goji:

24. člen
Urejanje komunalnih omrežij se dopušča pod sledečimi po-

– istovrstni objekti morajo imeti čimbolj enakovredne pogoje
glede priključkov;
– upoštevati se morajo tradicionalne povezave med kraji;
– omrežja se morajo čimbolj prilagajati oblikovanosti terena,
relief, površinski vodotoki in vegetacija se kar najmanj spreminjajo;
– omrežja se morajo čimbolj izogibati kvalitetnim kmetijskim
in gozdnim površinam ter kompleksom takih površin. Če je le
mogoče, naj ne prečkajo značilnih krajinskih predelov. To posebno
velja za prostozračne vode, ceste in plinovod;
– v naseljih se morajo komunalni vodi izvajati podzemsko, to
določilo velja tudi za obnovo;
– praviloma se morajo komunalni vodi voditi v cestnem svetu;
– za več objektov se po možnosti pripravijo isti priključki;
– na posameznih odsekih se morajo po možnosti izgraditi vse
komunalne naprave obenem pred dokončno ureditvijo ceste;
– večji objekti komunalnih omrežij, kot so transformatorske
in črpalne postaje, vodohrami, parkirišča in podobno, se morajo
postavljati nevpadljivo, po možnosti v sklopu z drugimi objekti in
maskirani z zelenjem;
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– upoštevati je potrebno minimalne in horizontalne odmike z
drugimi novimi instalacijami;
– vsa križanja z obstoječimi komunalnimi vodi in napravami
morajo biti izvedena v skladu s soglasji pristojnih organov in organizacij;
– približevanja in križanja z ostalimi podzemnimi vodi in nadzemnimi objekti se z odmiki lahko v soglasnosti z lastnikom oziroma
upravljalcem zmanjšajo na minimalno razdaljo z ustrezno zaščito.
V varovalnih pasovih prometne infrastrukture, določenih v
zakonih in predpisih, je dovoljena gradnja, nadomestna gradnja,
dozidava, nadzidava, sprememba namembnosti in hortikulturne
ureditve le s soglasjem upravljalca prometne infrastrukture in v
skladu z osnovno namensko rabo.
Posebni pogoji prometnega urejanja
25. člen
Ceste se morajo locirati po regionalnih zgodovinskih značilnostih.
Vsaka gradbena parcela oziroma vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna vozila na javno cesto. Dostop
mora biti urejen po lastnem zemljišču ali pa mora biti pridobljena
služnostna pravica na parcelah, preko katerih vodi dovoz do zemljišča oziroma posega.
Javni in drugi objekti, v katerih se zadržuje večje število ljudi,
morajo imeti lastno parkirišče in morajo biti z vseh strani dostopni
z gasilskimi vozili. Nosilnost interventnih poti mora biti najmanj 10
ton, široke pa morajo biti najmanj 3,5 m.
Morebitne zapore (konfini, rampe, količki, cvetlična korita,
drugo) morajo biti izvedene tako, da jih je mogoče v primeru
gasilske ali druge urgentne intervencije nemudoma in brez težav
odstraniti.
Preveriti oziroma simulirati je potrebno prometne dostope
v primeru večje intervencije od zunaj, zlasti pri večjih stavbnih
kompleksih.
Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih
objektov se upoštevajo širine, določene s predpisi. Dimenzionirani
in izvedeni morajo biti tako, da zagotavljajo dostop za interventna
vozila v primeru požara in drugih nesreč.
Praviloma ne sme biti slepih cest. Cesta se sme priključiti
na cesto iste kategorije oziroma na en razred višje kategorizirano
cesto. Vsako križišče ali priključek mora imeti minimalne pregledne
trikotnike, brez ovir, višjih od 0,50 m, v velikosti, odvisni od dovoljene hitrosti. Na cestah, ki se ne morejo navezati na druge ceste, se
morajo urediti obračališča z minimalnim radijem 4,6 m, potrebnim
za komunalna in gasilska vozila.
Poti za pešce morajo biti ob vozišču višinsko ločene ali speljane ločeno od vozišča.
Ob modernizaciji cest in poti se mora preveriti stanje komunalnih vodov, ki pod njimi potekajo. Dotrajane naprave se morajo
pred modernizacijo ceste obnoviti.
Protihrupne zaščite morajo biti estetsko oblikovane ali iz
grmovja in drevja. Za te zaščite se ne dopušča uporaba betonskih
ali pločevinastih sten.
Število zagotovljenih parkirnih mest (PM), praviloma na gradbeni parceli, ki pripada objektu, ne sme znašati manj kot:
– za stanovanjske objekte:
.. blok in/ali večje stavbe: 1,5 PM/stanovanje
.. vila-blok: 2 PM/stanovanje,
.. stanovanjske hiše: 3 PM,
– za poslovne objekte:
.. 1 PM /30 m2 neto etažnih površin, vendar ne manj kot
2 PM,
– za prodajne prostore:
.. 1 PM/30 m2 neto etažnih površin, vendar ne manj kot 2 PM
za prodajne prostore s prehrambenimi artikli oziroma
.. 1 PM/50 m2 neto etažnih površin, vendar ne manj kot
2 PM/lokal za prodajne prostore z neprehrambenimi artikli,
– za prireditvene prostore:
.. 1 PM/5 sedežev,
– za gostinske lokale (površine za zaposlene obravnavane
kot poslovni objekt):
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.. 1 PM/4 sedeže, vendar ne manj kot 5 PM,
– za vzgojne in izobraževalne ustanove (površine za zaposlene obravnavane kot poslovni objekt):
.. osnovne šole in vrtci: 1 PM /20 učencev,
– za proizvodne obrate, skladišča, razstavne prostore (površine za zaposlene obravnavane kot poslovni objekt):
.. 1 PM/100 m2 bruto proizvodne površine.
Pri mešani rabi se dimenzioniranje števila parkirišč, z upoštevanjem časovno diferenciarane souporabe, določi z vsakokratno presojo okoliščin posebej.
Poleg površin za parkiranje avtomobilov morajo biti v enakem številu zagotovljene tudi površine za parkiranje ali shranjevanje koles.
Posebni pogoji urejanja vodovoda
26. člen
Upoštevati je potrebno določila Pravilnika o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 35/06), glede oskrbe prebivalstva z
zdravo pitno vodo.
Bivalni objekti, ki so ali se grade ob javnem vodovodu, se
morajo nanj priključiti. Kolikor na območju ni javnega vodovodnega omrežja, si mora uporabnik zagotoviti lastno oskrbo s pitno
vodo in pridobiti vodno pravico, kadar je to potrebno ter sam
zagotoviti zadostne količine požarne vod ali na drugačen način
zagotoviti požarno varnost. Urejanje zasebnih zajetij pitne vode
se dopušča le ob soglasju zdravstvenega inšpektorata in lokalne
skupnosti oziroma Občine Zavrč.
Izvedba javnega vodovoda v naseljih se praviloma dopušča
le ob istočasni izvedbi javne kanalizacije.
Javni vodovod mora imeti zadostni pritisk in količino vode za
priključitev hidrantov, ki se morajo postaviti v naseljih in v bližini
objektov, v katerih se pogosto nahaja večje število ljudi, ter v bližini objektov z večjo požarno obremenitvijo in specifičnih objektov
s požarnega vidika.
Pri gradnji in vzdrževanju javnih sistemov za oskrbo s pitno
vodo je potrebno upoštevati določila standarda SIST EN 805 in
druge predpise, ki urejajo to področje. Materiali in snovi, ki so v
stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode.
Vodnjaki se morajo ohranjati. Vodnjaki z večjo in stalno
količino vode se morajo vzdrževati, ostali vodnjaki pa se morajo
prekriti oziroma zaščititi. Zasipavanje vodnjakov, posebno z odpadki, se ne dopušča.
Vodovodne cevi morajo biti položene nad kanalizacijskimi in
razdalje do teh cevi morajo biti najmanj 0,5 m.
Komunalni vodi morajo biti po horizontali od vodovodnega
cevovoda odmaknjeni minimalno:
– kanalizacija (fekalna ali mešana), ki poteka na manjši ali
enaki globini kot cevovod: 3 m
– meteorna kanalizacija, ki poteka na manjši ali enaki globini
kot cevovod: 1 m.
Vsi komunalni vodi, ki potekajo v večji globini kot cevovod,
morajo biti odmaknjeni minimalno 0,5 m. Pri minimalnih odmikih
0,5 m mora biti cevovod položen tako, da je možen neoviran
dostop z ene strani.
Če vodovod ne more biti zgrajen tako, da poteka minimalno
0,5 m nad kanalizacijskim omrežjem, je treba v takih primerih v
vseh križanjih s kanalizacijskim omrežjem zgraditi vodovodno
omrežje v zaščitnih ceveh, da se prepreči morebitno onesnaženje
pitne vode.
Vodovodno omrežje je potrebno graditi tako, da nima slepih
rokavov in ne povzroča zastajanja vode, kar je lahko vzrok za
zdravstveno neustrezno pitno vodo. Po rekonstrukcijah in večjih
posegih v vodovodno omrežje je potrebna učinkovita dezinfekcija
vodovodnega omrežja.
Pozicijo priključka in količino razpoložljive vode poda upravljalec, v skladu z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Zavrč in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Uradni list
RS, št. 135/04).
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Posebni pogoji urejanja kanalizacije
27. člen
Vsi objekti ob kanalizacijskem omrežju se morajo na to omrežje priključiti. Na kanalu mora biti zadostna količina revizijskih jaškov
in priključnih jaškov, za priključitev tudi predvidenih stanovanjskih
objektov. Jaški so lahko tipske izvedbe.
Pozicijo priključka poda upravljalec, na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih voda na območju Občine Zavrč in
Sklepa o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod in
padavinskih voda Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 54/06).
V kanalizacijo odpadnih vod se praviloma ne izpuščajo tudi
padavinske vode, temveč se odvajajo posebej. Praviloma je meteorne vode s streh preko peskolovov potrebno speljati v ponikalnico
na lastnem zemljišču.
Kanalizacija odpadnih vod se gradi v vodotesni izvedbi. Odpadne vode obrtnih delavnic, proizvodnih obratov in podobnega,
v katerih utegnejo biti presežene s predpisi dovoljene emisije, se
morajo očistiti pred izpustom v kanalizacijo.
Za industrijske odpadne vode je potrebno pred izpuščanjem
v javno kanalizacijo ali v površinske vode zagotoviti, da zakonsko
dovoljene mejne vrednosti niso prekoračene.
Za odvajanje industrijskih odpadnih voda v javno kanalizacijo
ali v površinske vode je treba pred gradnjo pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje za odpadne vode, če to zahteva zakonodaja na področju
varstva okolja.
Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij je
treba predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah in sicer
na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi
zadrževalniki).
Padavinske vode iz obravnavanega območja (s strehe, parkirišča, ceste, drugo) je treba, če ne obstaja možnost priključitve na
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice
biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če
ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je treba
padavinske vode speljati v bližnji vodotok; če tega ni, pa razpršeno
po terenu, pri tem pa mora ureditev odvodnje biti načrtovana tako,
da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko
ogroženega območja.
Padavinske vode z asfaltiranih ali betonskih cest in parkirišč
se morajo odvajati prek usedalnika in zadostno dimenzioniranih
lovilcev olj in maščob. Velja tudi za garaže in platoje za pranje
motornih vozil.
Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz
postaj za preskrbo motornih vozil mora biti usklajena z Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih
vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04).
Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena
vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
Javna kanalizacija se mora zaključiti s čistilno napravo.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s
– Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in
padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 41/04 ZVO-1, 50/04)
in
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo,
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) ter
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02, 41/04
ZVO-1).
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Na lokacijah, kjer v bližini ni javne kanalizacije, se dopušča
izgradnja le večprekatnih vodonepropustnih greznic brez odtoka
ali malih čistilnih naprav.
Greznične gošče je treba odvažati na ustrezno čistilno napravo, ki jih lahko predela neškodljivo za okolje.
Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za
gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov, če gre
za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno dosledno
upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki
se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni
list RS, št. 62/04).
Posebni pogoji urejanja električnega in drugih omrežij
28. člen
Preko območja Občine Zavrč poteka naslednji obstoječi
prenosni VN daljnovod, ki je v pristojnosti podjetja ELES Elektro
Slovenija d.o.o.:
– daljnovod 110 kV Formin – Nedeljanec (meja R Hrvaška),
z oznako D-1041/1; širina njegovega varnostnega koridorja znaša
najmanj 30 m (+/- 15 m, merjeno od osi skrajnih vodov).
Na območju, ki ga urejajo PUP ni predvidena gradnja novih
visokonapetostnih naprav.
Za obstoječe prenosne elektroenergetske objekte je predvidena rekonstrukcija. Upoštevati je potrebno določila Pravilnika
o tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih
vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Uradni list SFRJ,
št. 65/88).
Za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih ali predvidenih prenosnih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje,
ki ga poda GJS ELES Prenos električne energije.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov,
namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih ali predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo
pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega sevanja, kot to določa veljavna Uredba
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96).
Kolikor upravljalci virov elektromagnetnega sevanja dovolijo
gradnjo tudi v varovalnih pasovih elektromagnetnega sevanja,
se objekti v teh pasovih lahko gradijo le v primeru, da mejne vrednosti za elektromagnetno sevanje za 1. stopnjo (bivalno okolje)
za načrtovane objekte niso presežene. Za te objekte je potrebno
izdelati strokovno mnenje in meritve za točno določen poseg.
Srednjenapetostno omrežje 20 kV je z električno energijo
napajano iz RTP 110/20 kV Ptuj.
V območjih razpršene gradnje (podeželje) bodo grajeni srednjenapetostni in nizkonapetostni vodi večinoma v nadzemni
izvedbi, v podzemni oziroma kabelski izvedbi bodo vodi grajeni
le v strnjenih urbanih območjih.
Načrtovanje in izgradnja novih transformatorskih postaj (TP
20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV) na območju
občine bo odvisna od povečanja obremenitev ter tam, kjer se
bodo pojavile slabe napetostne razmere pri odjemalcih, priključenih na obstoječe elektroenergetske vode in objekte.
Nove transformatorske postaje bo možno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni
bližini. Pri tem je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa.
V skladu z določili elektroenergetskih predpisov morajo investitorji za vsako novo priključitev ali povečanje priključne moči
pridobiti soglasja za priključitev in izpolniti z njimi predpisane
pogoje.
Za potrebe izgradnje večjih obrtnih delavnic oziroma industrijskih objektov, za katere bo potrebna večja priključna moč, je
potrebno pri Elektro Maribor, kot dobavitelju električne energije,
posebej naročiti raziskavo o možnostih napajanja z električno
energijo.
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2 m.

Varnostna oddaljenost objekta:
– od daljnovoda 20 kV znaša najmanj 7 m,
– od zračnega NN omrežja znaša najmanj 2,5 m in
– od zemeljskih elektroenergetskih kablov znaša najmanj

Za javno razsvetljavo se praviloma dopušča le izvedba razsvetljave z žarnicami z žarilno nitko ali z drugimi svetili s podobno
svetlobo. Izjeme se dopuščajo na prometno pomembnih mestih,
kjer so posebne razsvetljave potrebne zaradi prometne varnosti.
Obliko svetil javne razsvetljave in obliko njihovih nosilnih
elementov za posamezna naselja mora odobriti Služba mestnega
arhitekta.
V vsakem primeru mora izbrana svetilka usmerjati vso svetlobo pod horizontalno ravnino (do 5% navzgor) oziroma kot
določa predpis o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja.
Dekorativna oziroma arhitekturna razsvetljava objektov (cerkve, spomeniki, izbrane fasade, mostovi, drugo) mora biti izbrana
in usmerjena tako, da ne deluje moteče oziroma mora biti izbrana
in izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
Ni dovoljena uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste
ali oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti
površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
Posebni pogoji drugih omrežij
28.a člen
KTV (kabelska TV)
Objekt se priključi na KTV distribucijsko omrežje pod pogoji,
ki jih poda upravljalec.
Telekomunikacijsko omrežje
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja in predhodno pridobiti k
projektnim rešitvam soglasje pristojnega operaterja, ki je lastnik
javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.
V primeru, da je zaradi gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav treba izvesti prestavitev in zaščito javnega
komunikacijskega omrežja ali pripadajoče infrastrukture, je dolžan
investitor predvidene gradnje komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav o tem v predpisanem roku obvestiti operaterja,
ki je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki jo je potrebno prestaviti ali zaščititi. Investitor mora
pooblaščeni osebi operaterja omogočiti prisotnost in strokovni
nadzor pri izvedbi del. V nasprotnem primeru investitor odgovarja
operaterju za morebitno povzročeno škodo.
Prestavitev in zaščito lahko po dogovoru z investitorjem
izvede tudi operater, ki zagotavlja elektronsko komunikacijsko
omrežje in je lastnik javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, ali od njega pooblaščeni izvajalec.
Stroški prestavitve in zaščite bremenijo investitorja gradnje
komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, če investitor
te gradnje ter operater, ki je lastnik javnega komunikacijskega
omrežja in pripadajoče infrastrukture, ki jo je treba prestaviti, s
pogodbo ne določita drugače.
Bazne postaje mobilne telefonije
Pred izbiro lokacije za postavitev bazne postaje mobilne telefonije je zahtevana pridobitev strokovnega mnenja z izračunom
sevalnih obremenitev baznih postaj izbranega sistema (ocena o
vplivih elektromagnetnih sevanj baznih postaj na okolje).
Vročevodno in plinovodno omrežje
Objekti, ki se gradijo ali rekonstruirajo na območju, kjer
obstajata vročevodno (ogrevalno) omrežje ali distribucijsko plinovodno omrežje, se morajo na eno ali drugo omrežje priključiti.
Na območju, kjer še ni takega omrežja, se za potrebe ogrevanja objekta lahko zgardi lastna naprava, vendar na tak način in
s takim izborom goriva, da vpliv na okolje ne bo škodljiv, ali da bo
nujna škoda najmanjša.
Objekt se priključi na omrežje pod pogoji, ki jih poda upravljalec.
Zaradi zmanjševanja toplogrednih plinov naj se nove stavbe
prvenstveno priključujejo na čiste vire ogrevanja.
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Odlagališča in odlaganje odpadkov
29. člen
Gradnja deponij komunalnih in posebnih odpadkov se dopušča le na osnovi izvedbenega prostorskega načrta.
29.a člen
Zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodinjstev:
– ravnanje z odpadki mora biti urejeno na način, ki ne ogroža
zdravja ljudi,
– vsak objekt mora biti vključen v organiziran sistem zbiranja
in odvažanja komunalnih odpadkov,
– odpadki se zbirajo v posebnih posodah (smetnjakih) in
morajo biti ločevani po vrsti in/ali izvoru,
– mesta za smetnjake morajo biti določena zunaj stavbe, na
delu gradbene parcele, ki omogoča neoviran dostop komunalni
službi.
Zbirna mesta za ločeno zbiranje frakcij (ekološki otoki):
– zahtevana je ustrezna oddaljenost ob bivalnih objektov,
– njihova lokacija mora ustrezati pogojem neovirane dostopnosti s tovornimi vozili in možnosti ustavljanja teh vozil,
– podana mora biti možnost priključka na električno omrežje
(zaradi nočne razsvetljave in/ali nadzora z videokamero),
– zaželena je voda za pranje in odvodnja nastalih odpadnih
vod.
Organske odpadke iz gospodinjstev in kmetijskih gospodarstev je treba v čim večji meri kompostirati oziroma odlagati v ločene
posode za biološko razgradljive odpadke, če ta možnost obstaja.
5. Drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih
prostorskih ureditev oziroma posegov v prostor
Posebno zahtevni posegi v prostor in pomembnejši posegi
v prostor na občutljivejših območjih
30. člen
Če so posegi v prostor tako zahtevni ali če se pripravljajo tako
pomembni posegi v prostor na občutljivih območjih, da je potrebno
sodelovanje in odločanje širše družbene skupnosti, se ti posegi
ne morejo izvajati le na osnovi PUP, temveč se morajo merila in
pogoji za nameravane posege v prostor obdelati z izvedbenim
prostorskim načrtom.
Izvedbeni prostorski načrt se mora izdelati:
– za kompleksno graditev pri gradnji, širitvi ali prenovi naselij;
– za večjo preobrazbo prostora ali za posege, ki pomenijo
večjo ekološko obremenitev okolja;
– če naravne ali ustvarjene razmere oziroma vrednote v prostoru terjajo, da se za posege na obravnavanem območju pripravijo
izčrpnejše in zahtevnejše strokovne podlage;
– če se na obravnavanem območju intenzivneje prepletajo
različni interesi glede dejavnosti in namenske rabe prostora.
Posebni sanitarni pogoji
31. člen
Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter izvajanje posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na zdravje
ljudi, se dopušča le, če se s projektno dokumentacijo pripravijo
ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do s predpisi
dopuščenih stopenj.
V skladu z določili veljavnega predpisa o higieni živil, mora biti
dostop do živilskega obrata in funkcionalnega zemljišča objekta obdelan in urejen tako, da je preprečeno zastajanje padavinske vode
na površini in omogočeno higiensko vzdrževanje; živilski obrati
morajo imeti na razpolago zadostne količine zdravstveno ustrezne
pitne vode; okolica živilskih obratov mora biti protiprašno urejena.
Obstoječe objekte in naprave, katerih emisije so škodljive za
okolje bolj, kot je s predpisi dopuščeno, morajo lastniki sanirati.
Gnojne in gnojnične jame se dopušča graditi le v nepropustni
izvedbi in brez odtoka v teren. Obdelava gnojevke v lagunah se
ne dopušča.
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Objekti za rejo živali morajo imeti urejena gnojišča ter tla hlevov v vodotesni obliki, brez nekontroliranih odtokov v tla. Gnojišča
naj bodo po možnosti pokrita, izcedne vode iz gnojišč pa se morajo
zbirati v vodotesnih gnojničnih jamah.
Pri hlevih na gnojevko je treba vgraditi naprave za učinkovito aeriranje (prezračevanje) gnojevke ter izdelati program za
učinkovito aeriranje gnojevke tako, da se v zadostni meri zagotovi
oksidacija komponent v gnojevki, ki povzroča smrad.
Za zmanjševanje emisij neprijetnih vonjav v okolje je treba
hleve za gojenje živali opremiti z ustrezno projektiranim prisilnim prezračevanjem, ki učinkovito preprečuje neprijetne vonjave
v okolju.
Podzemni rezervoarji za tekoča goriva, starejši od 15 let, se
morajo glede na oljetesnost sanirati najkasneje v roku enega leta
po preteku te starosti.
Posebni pogoji za varstvo pred hrupom
31.a člen
Gradnje določenih vrst objektov in naprav ter izvajanje posegov v prostor, ki utegnejo v večji meri škodljivo vplivati na zdravje
ljudi, se dopušča le, če se s projektno dokumentacijo pripravijo
ukrepi, ki bodo škodljive vplive na okolje zmanjšali do s predpisi
dopuščenih stopenj.
Stanovanjska in proizvodna oziroma obrtna območja ob avtocesti, glavnih ter regionalnih cestah in železnici je potrebno zaščititi pred prekomernim hrupom. Ocene in meritve hrupa je treba
upoštevati pri izdelavi projektnih dokumentacij v smislu odmikov
oziroma protihrupne zaščite in drugih protihrupnih ukrepov.
Objekti obrtnih in proizvodnih dejavnosti morajo biti locirani
tako, da se emisije ne širijo neposredno v smeri stanovanjskih
območij.
Za vire hrupa je treba pred začetkom gradnje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za hrup, če to zahteva zakonodaja na
področju varstva okolja.
V času gradnje je treba z ustreznimi omilitvenimi ukrepi, kot
so izbira gradbenih strojev z nižjo zvočno močjo, prilagoditvijo dolžine časa obratovanja posameznega gradbenega stroja in postavitvijo gradbiščne ograje preprečiti preseganje zakonsko dovoljenih
mejnih ravni hrupa za posamezna obdobja dneva.
Kolikor upravljalci hrupnih infrastrukturnih objektov dovolijo
gradnjo tudi v varovalnih pasovih, morajo objekti biti izvedeni
tako, da je zdravje ljudi v teh objektih varovano pred čezmernim
hrupom.
Druge določbe, povzete iz elaborata: Okoljsko poročilo
31.b člen
Veljavni predpis, ki govori o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, določa obseg posamezne dejavnosti (prag posega). Poseg nad navedenim pragom se
dopušča ob predhodni izvedbi presoje vplivov na okolje.
V Občini Zavrč je potrebno za naslednje vrste posegov, če
presežejo v veljavnem predpisu navedeni prag, izvesti presojo
vplivov na okolje:
– kmetijske operacije – melioracije kmetijskih zemljišč,
– gradnja objektov za urejanje vodnega režima z namenom
zagotavljanja obrambe pred poplavami in erozijo, varstva vodnih
količin in zalog, varstva kakovosti voda in zadrževanje naravnih
vodotokov,
– obnova in vzdrževanje ribnikov in ribogojnic,
– ureditev obor za živino in divjad,
– premagovanje višinskih razlik z brežinami, izjemoma z
opornimi zidovi.
Vsa kmetijska gospodarstva z več kot 5 glav velike živine
(GVŽ) morajo imeti izdelan gnojilni načrt.
Na kmetiji lahko redijo le toliko živali (GVŽ), kolikor imajo na
razpolago površin za uporabo živinskega gnojila, ki nastaja pri reji,
da dovoljeni letni vnosi dušika v tla ne bodo preseženi.
Za izpuščanje emisij snovi v atmosfero je treba pred začetkom gradnje pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD), če to
zahteva zakonodaja.
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Emisije hladiv v okolje iz hladilnih naprav je treba zmanjševati
z gradnjo tesnih naprav in nadzorovanim vzdrževanjem hladilnih
naprav, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, zaradi preprečevanja izpuščanja ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
Emisije prahu na gradbišču je treba preprečevati v času
rušenja in gradnje z vlaženjem sipkih gradbenih materialov in transportnih poti v suhem in vetrovnem vremenu.
S planom se dovoljujejo posamezni posegi znotraj gozdnega
prostora. V primeru, da se kakršenkoli poseg planira na gozdnem
prostoru ali v vplivnem pasu gozdnega prostora, je potrebno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, ki določi za take posege
omilitvene ukrepe.
Načrtovani novi posegi, katerih zemljišča segajo v priobalni
pas vodotokov, je treba načrtovati tako, da bodo sami objekti zgrajeni izven priobalnega pasu.
Omilitveni ukrepi na varovanem območju oziroma na območju
Natura 2000
31.c člen
Za preprečitev, zmanjšanje in čim popolnejšo odpravo posledic vplivov izvajanja plana oziroma posega na Natura območja
je treba pri izvedbi plana oziroma posega upoštevati naslednje
omilitvene ukrepe:
– v okviru vzdrževalnih del daljnovoda na območju SPA Drava
je potrebno izločiti negativni vpliv na sršenarja..
.. v primeru, da gre za tip stebra z navzdol obrnjenimi izolatorji, potem mora biti razdalja med mestom, kjer lahko ptica sedi
(konzolo) in električnimi vodniki vsaj 60 cm, razdalja med električnimi vodniki pa vsaj 140 cm;
.. v primeru da gre za tip stebra s podpornimi (pokončnimi)
izolatorji, je treba električne vodnike pokriti z izolacijskim pokrivalom v dolžini vsaj 130 cm. Razdalja med električnimi vodniki mora
biti tudi tukaj vsaj 140 cm;
– izvedbe posegov v območju so možne izključno znotraj
predvidene gradbene parcele. Parcele naj se pred začetkom del
razmeji z ustrezno ograjo, ki bo preprečevala dostop izven gradbene parcele ter s tem nepotrebno uničenje in poškodovanje potencialnega življenjskega prostora zavarovane rastlinske vrste ter
prednostnega habitata;
– v okolici gradbenih parcel v območju pSCI Haloze-vinorodne, ki se nahajajo na potencialnih rastiščih vrste, je potrebno
ohranjati obstoječ kvalifikacijski habitatni tip (HT 6210*): ekstenzivna raba – ohranjanje travinja. Košnja mora biti izvedena po
polnem cvetenju trav.
Posebni protipožarni pogoji
32. člen
Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev je potrebno
upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih
snovi in tehnoloških postopkov, z vplivi obstoječih ali novih
industrijskih objektov ter z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. Zato morajo biti zagotovljeni
potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev
objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja
ognja ob požaru.
Za specifično požarno bolj obremenjene objekte se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati posebni tehnični
predpisi.
Rezervoarje za kurilno olje se dopušča praviloma vgrajevati
le v stanovanjske objekte potrošnika goriva ali v posebej za to
zgrajene objekte.
Rezervoar za utekočinjeni naftni plin, s priključkom na objekt,
se mora postaviti v skladu s predpisi, ki urejajo področje naprav za
vnetljive tekočine in pline ter v skladu s pogoji dobavitelja.
Strelovodna naprava: če je tako določeno s posebnimi predpisi, mora biti celoten objekt zaščiten proti atmosferski elektriki. Po
objektu morajo biti nameščeni lovilni vodi ter skupno ozemljilo; na
njega naj bodo povezane vse kovinske mase na objektu.
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Posebni geološki pogoji
33. člen
Za novogradnje na gričevnatih območjih ali nasutih zemljiščih se
morajo pridobiti predhodni geotehnični pogoji.
Na območjih nestabilnih – plazovitih tal je nedopustno poseganje v teren brez predhodnega mnenja pooblaščenega geologa, ki
izda mnenje o ustreznosti posega in opredeli dopusten način posega
v nestabilna tla.
Pri vseh posegih graditve ali druge dejavnosti, kjer se predvideva tresenje terena (pilotiranje, utrjevanje nasutij za infrastrukturne
objekte in naprave ter podobno), je potrebno predhodno izdelati študijo
vplivov na obstoječe grajeno okolje in načrtovati izvedbo teh del tako,
da posledice tresenja ne bodo vplivale na konstrukcijske elemente
gradnje v vplivnem območju ter na stabilnost in trdnost temeljnih tal
pod njimi.
Glede na stopnjo potresne ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.
Pogoji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
34. člen
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, da zagotavljajo pogoje za varen umik in premoženja ter zadostne prometne
in delovne površine za intervencijska vozila v primeru nesreč.
Pri gradnjah in drugih posegih v prostor v poplavnih območjih
in v območju poplavnega vala pri morebitnih porušitvah nasipov ali
drugih elementov hidrocentral mora upravni organ za urejanje prostora
investitorja opozoriti na možne nevarnosti.
Strešina na območju stavbe, ki meji na javno površino, mora biti
opremljena s snegobrani.
Za preprečevanje razlitja poplavnih voda, plazenja tal ter ogrožanja naravnih danosti in objektov pred naravnimi in drugimi nesrečami, so dopustne gradnje nasipov ter ostali posegi in ureditve ter
gradnja objektov za izboljšanje razmer.
V poplavnih, hudourniških, erozijskih, plazovitih območjih se ne
načrtuje nove poselitve, gradnje infrastrukture oziroma dejavnosti ali
prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne
nesreče.
Na že ogroženih območjih zaradi poplav, hudournikov, zemeljskih in snežnih plazov, erozije in podorov (ugrezov) žarišča naravnih
procesov, je treba območja ustrezno sanirati, razvoj pa omejevati sorazmerno glede na izrazitost in pogostnost naravnih procesov, ki lahko
ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.
Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov je
možno le izjemoma, vendar le ob ustrezni nadomestitvi teh površin.
Za posege, ki jih plan dopušča oziroma načrtuje na poplavnih
in erozijskih območjih, je potrebno za vsak poseg posebej pridobiti
posebne preveritve s strani pristojnih služb, s katerimi se določijo
omilitveni ukrepi za zmanjšanje tveganja za pojav naravnih in drugih
nesreč.
Območja, kjer ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih dejavnosti, se prepuščajo naravni dinamiki.
Obramba v prostorskem aktu
35. člen
Pri kompleksnem urejanju naselij, industrijskih con in drugih
območij, v katerih se pogosto zadržuje večje število ljudi, pri gradnji in
urejanju okolja večstanovanjskih, javnih, proizvodnih in drugih objektov, v katerih se pogosto zadržuje večje število ljudi, ter pri urejanju
drugih objektov in naprav ter pri posegih v prostor, pomembnih za
obrambo in zaščito, se morajo upoštevati pogoji upravnega organa,
pristojnega za obrambo.
Omejitve v zvezi z varnostjo zračne plovbe
36. člen
Območje Občine Zavrč spada med območje, v katerem se ovire
za zračni promet štejejo:
– med ovire v coni letališča štejejo objekti, inštalacije, naprave,
drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitev terena za
ceste, kanale in podobno;
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– zunaj cone letališča štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke
letališča – objekti, inštalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov
ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100
metrov višji od referenčne točke letališča;
– objekti, inštalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga
s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča, in ki s
višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah,
če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 metrov;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100
metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti
nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov;
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 metrov, če
se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških
prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno
predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet, Direktorata za civilno letalstvo, k lokaciji oziroma k izgradnji takega
objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z
veljavnimi predpisi.
Deponija plodne zemlje
37. člen
Plodno zemljo, ki se odstranjuje zaradi gradenj oziroma drugih posegov v prostor, se mora deponirati pod pogoji posebnega
občinskega predpisa.
Omogočanje dostopnosti funkcionalno oviranim osebam
38. člen
Pri gradnji in prenovi javnih objektov se morajo urediti dostopi
za invalidske vozičke.
Pri gradnji in prenovi pločnikov se morajo urediti sestopi s
pločnikov pri prehodih prek cest in na parkirišča tako, da je omogočena normalna uporaba osebam z invalidskimi vozički.
Isti pogoj velja tudi za gradnje in prenove prehodov za pešce
na višje nivoje.
Merila za določanje pomožnih objektov
39. člen
Pomožni objekti se določajo s posebnim predpisom in se
dopuščajo graditi le pod pogoji tega predpisa in tega odloka.
Pomožni objekti po tem odloku so enostavni objekti po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
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, 100/05).
Pomožni objekti so vse stavbe in objekti na gradbeni parceli,
ki ustrezajo merilom enostavnega objekta.
Urejanje površin za ljubiteljsko obdelavo – vrtičkarstvo
39.a člen
Urejanje površin za ljubiteljsko obdelavo ni dovoljeno na:
– kmetijskih površinah, ki so trajno namenjene kmetijski proizvodnji (območje najboljših kmetijskih zemljišč),
– površinah, ki so zavarovane zaradi varstva narave in varstva kulturne dediščine oziroma namenjene parkovni ureditvi.
Površine za vrtičkarstvo je možno urejati:
– na kmetijskih zemljiščih nižjih kategorij;
– na zemljiščih, ki so v zaraščanju;
– začasno na zemljiščih, predvidenih za gradnjo oziroma
druge posege v prostor.
Velikost posameznih parcel ne sme presegati 200 m2.
Za shranjevanje orodja je dovoljena gradnja lop, pri čemer
tlorisna velikost ne sme presegati 4 m2; z lociranjem in oblikovanjem le-teh pa mora soglašati Služba mestnega arhitekta. Območje
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je dovoljeno opremiti z vodovodnim omrežjem. Postavljanje ograj
med posameznimi parcelami ni dovoljeno, možna je zasaditev žive
meje do višine 0,60 m.
Merila za določanje gradbenih parcel
40. člen
Gradbena parcela je stavbno zemljišče, na katerem stoji oziroma je predviden objekt ali naprava in stavbno zemljišče, potrebno
za njegovo redno rabo – funkcionalno zemljišče.
Funkcionalno zemljišče predstavljajo dvorišča, dostopi in dovozi k objektu ali napravi, parkirišča, zemljišče, ki je nujno potrebno
za dostop pri vzdrževanju in popravljanju objekta ali naprave, in
podobno.
Gradbene parcele za predvidene objekte ali naprave se določajo na osnovi:
– velikosti in oblike objekta ali naprave;
– namena, predvidenih dostopov in dovozov do objekta ali
naprave;
– oblikovanosti terena in lege ter gabaritov sosednjih objektov;
– velikosti in oblike zemljiških parcel, na katerih naj bi se
zgradil objekt ali naprava.
Nova gradbena parcela mora biti velika:
– za stanovanjske hiše najmanj 500 m2,
– za atrijske in vrstne hiše najmanj 250 m2,
– za vinske kleti in počitniške hišice najmanj 150 m2,
– za pomožne objekte najmanj dvojna tlorisna površina objektov.
Delitev in združevanje parcel za oblikovanje novih gradbenih
parcel so dopustni, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več takih
gradbenih parcel, ki so primerne za gradnjo in imajo zagotovljen
dovoz in dostop.
Rušitev objektov
41. člen
Za rušitev vseh objektov, razen tistih, ki jih je možno odstraniti
na podlagi izdane oziroma pridobljene lokacijske informacije, si je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.
Gradbene odpadke, ki bodo v času rušenja nastajali, je treba
na izvoru zbirati po vrstah odpadkov ter jih predajati predvsem
pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem zaradi njihove ponovne
uporabe, če to ne bo mogoče, pa pooblaščenim odstranjevalcem
gradbenih odpadkov.
Pred rušenjem je treba iz objektov odstraniti vse nevarne
snovi in odpadke in jih na gradbišču do odvoza hraniti tako, da
ne bodo ogrožena tla oziroma podzemna voda. Nevarne snovi
in odpadke je treba skladiščiti in uporabljati na takšen način, da
ne bodo vir onesnaževanja za tla, podzemne vode, kanalizacijo
ali površinske vode, kar se zagotavlja s skladiščenjem v ustrezno
izvedenih skladiščih za nevarne snovi.
Služba mestnega arhitekta
42. člen
Za strokovno pomoč upravnim organom pri presoji urbanistične oziroma arhitekturne problematike ter za svetovanje investitorjem ustanovljena Služba mestnega arhitekta podaja svoje
mnenje:
– ob primerih, navedenih v prejšnjih členih, tudi
– v primerih drobne urbanistične oziroma arhitekturne problematike na območju PUP, kot so primernost barve fasade,
barve in oblike oken, kritine, drobne urbane opreme, zunanje
ureditve itd.,
– pri ugotavljanju skladnosti gradbeno tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z zahtevanimi lokacijskimi
pogoji ter
– v drugih primerih, ko je potrebna strokovna presoja (razen
v primerih, kadar je objekt že izveden; takrat Služba mestnega
arhitekta ne more podati z 19. členom tega odloka predpisanega
mnenja k idejni rešitvi).
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III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Sanirati se mora vire:
– žarišč naravnih procesov,
– prekomernega hrupa,
– škodljivih zračnih emisij,
– škodljivih emisij v podtalnico in vodne površine,
– prevelikih smradnih emisij ter
– emisij v zemljo:
določene vrste proizvodnje,
večje kotlovnice,
prometnejše ceste,
disko klube,
rekreacijske objekte,
večje hleve,
odlagališča odpadkov,
kanalizacije brez čistilnih naprav,
neustrezne greznice in gnojišča
in podobno.
44. člen
Praviloma se morajo izdelati načrti za celovito urejanje večjih
in pomembnejših naselij.
Ti načrti se sprejmejo kot posebne strokovne podlage PUP
za urejanje teh naselij.
Vizuelno se morajo sanirati:
– proizvodni objekti in objekti za intenzivno živinsko proizvodnjo oziroma območja takih objektov (z zelenjem ali prenovo),
– opuščena nahajališča mineralnih surovin,
kot vizuelno najbolj degradacijski elementi v območjih PUP.
45. člen
Z dnem uveljavitve sprememb PUP prenehajo veljati že realizirani izvedbeni prostorski akti.
46. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.«.
5. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-05-114/04
Zavrč, dne 13. decembra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

ZREČE
6411.

Cenik daljinskega ogrevanja

SPITT d.o.o., Cesta na Roglo 11/j, Zreče, skladno s 97. členom
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05) objavlja

CENIK
daljinskega ogrevanja
1.
Zaradi spremembe cene zemeljskega plina pri distributerju
Geoplin d.o.o., Ljubljana se v mestu Zreče s 1. 1. 2008 spremeni
cena toplotne energije.

Uradni list Republike Slovenije
Povprečna cena za MWh toplotne energije se zviša za 7,59%,
tako da znaša nova povprečna cena toplotne energije 73,6375
€/MWh.
Pri fiksnem delu cene ni sprememb.
2.
Navedena cena daljinskega ogrevanja je oblikovana skladno
z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 36/07).
Na navedeno ceno se skladno z zakonom o davku na dodano
vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Št. 84/2007-02
Zreče, dne 24. decembra 2007
Direktor
SPITT d.o.o.
Djura Sabo l.r.

ŽUŽEMBERK
6412.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 61. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, 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 10. seji dne
21. 12. 2007 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 2008 znaša:
za stanovanja in počitniške hiše ter garaže
zasebnih lastnikov:
0,000172 €
za objekte družbene dejavnosti:
0,000109 €
za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in nezazidana stavbna
zemljišča v uporabi podjetja:
0,000218 €
nezazidana stavbna zemljišča – fizične
osebe:
0,000041 €
nezazidana stavna zemljišča – OLN sejmišče,
Klek, Jama, Hinje
0,000100 €.
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. 2008 dalje.
Št. 032-2864 /2007-100
Žužemberk, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VSEBINA
6353.

6354.
6355.

6356.
6357.
6358.

6359.
6360.

MINISTRSTVA

Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o reševanju
kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
18557

6374.

OBČINE

6375.

AJDOVŠČINA

6376.

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2008
18563
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2009
18564

6377.

BENEDIKT

6378.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2007
18566
Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2008 18567
Sklep o določitvi cen programov v javnem vrtcu na
območju Občine Benedikt
18569

BOVEC

Sklep o vrednosti točke

CERKNICA

Odlok o turistični taksi v Občini Cerknica

6380.
18570
18570

DOL PRI LJUBLJANI

6361.

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2008
18573

6362.

Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne
skupnosti Križevci
18575

6363.

6364.
6365.

KOČEVJE

KOPER

Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto
2008
18575
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
18581

METLIKA

6367.

Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Moravske Toplice za leto 2008
18583
Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Moravske Toplice za leto 2008
18585

6370.

18582

MORAVSKE TOPLICE

MURSKA SOBOTA

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
18585

ODRANCI

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2008
18585

OPLOTNICA

6371.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
18586

6372.

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz
proračuna Občine Poljčane
18586
Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju Občine Poljčane
18588

6373.

6383.

6384.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
18575

Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2008

6369.

6381.
6382.

GORNJI PETROVCI

6366.

6368.

6379.

RADEČE

Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in
povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih
zemljišč v Občini Radeče
18590
Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
18591
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
18591

RAVNE NA KOROŠKEM

Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2008
Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in
osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Ravne
na Koroškem
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Ravne na Koroškem

SEŽANA

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Sežana
Sklep o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta iz sredstev proračuna
Občine Sežana

18591

18593
18594
18594
18595
18597

18598
18598

SLOVENSKE KONJICE

6385.

Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za
leto 2008
18599

6386.

Sklep o začasnem financiranju Občine Straža v
obdobju januar–marec 2008
18601

6387.

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini Šalovci 18602

6388.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor v letu
2008
18604
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za
leto 2008
18604

6389.

STRAŽA

ŠALOVCI

TABOR

TURNIŠČE

6390.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
18604

6391.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana v letu 2008
18605
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Velika Polana za leto 2008
18605

6392.

POLJČANE

6393.
6394.

VELIKA POLANA

VERŽEJ

Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2008
18605
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Veržej v letu 2008
18608
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VITANJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Vitanje za leto 2007
18609
Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2008
18610

VOJNIK

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
in krajevnih organov ter o povračilih stroškov
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik za
leto 2008
Sklep o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik
Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta za poslovni center Arclin

18611
18612

18612

18613
18614
18615
18615
18615
18616

VRHNIKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Vrhnika
18616
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine
Vrhnika
18618

ZAGORJE OB SAVI

6409.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
18618

6410.

Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega
prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za
območje Občine Zavrč
18618

ZAVRČ

Cenik daljinskega ogrevanja

6412.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
18634

18634

ŽUŽEMBERK

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 125/07
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

18612

VRANSKO

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vransko za leto 2006
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za
leto 2007
Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v
letu 2008
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Vransko za leto 2008
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008

ZREČE

6411.

VSEBINA
Sodni register
Sklepi o izbrisu po 33. členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij
Celje
Izbrisi po 35. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij
Celje
Koper
Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Ustanovitve
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Spremembe
Celje
Koper
Kranj
Krško
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Izbrisi
Ljubljana
Murska Sobota

8193
8193
8193
8194
8194
8194
8195
8195
8195
8195
8195
8196
8198
8198
8199
8199
8199
8200
8200
8201
8202
8203
8205
8213
8216
8216
8217
8217
8218
8219
8219
8219
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