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MINISTRSTVA
5394.

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo

Na podlagi drugega odstavka 22.i člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08 in 80/08) ter prvega odstavka
3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 69/08) minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

III. KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 0071-6/2008
Ljubljana, dne 12. decembra 2008
EVA 2008-3211-0042
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o določitvi obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se določa obseg sredstev, ki ga javni
zavodi iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

II. OBSEG SREDSTEV
2. člen
(obseg sredstev)
V javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obseg sredstev za plačilo delovne
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša
60 odstotkov razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od
prodaje blaga in storitev na trgu.

5395.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
spremembah Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 popr., 41/07, 5/08 in 73/08)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o spremembah
Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 125/04,
60/05, 140/06 in 120/07) se v tretjem odstavku 3. člena datum » 31. decembra 2008« nadomesti z datumom »30. junija
2009«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-54/2005
Ljubljana, dne 11. decembra 2008
EVA 2008-2611-0110
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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Navodilo o spremembah Navodila o
razporejanju in pošiljanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora v zavode za
prestajanje kazni zapora

Na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 76/08) izdaja minister za pravosodje

NAVODILO
o spremembah Navodila o razporejanju in
pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1. člen
V Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na
prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
(Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04, 127/06, 7/07, 112/07 in
25/08) se uvodni stavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sodišče lahko glede na okoliščine primera pošlje obsojenca, ki je obsojen na kazen zapora do petih let, na prestajanje
kazni zapora po naslednjem razporedu:«
2. člen
Uvodni stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodišče lahko glede na okoliščine primera pošlje obsojenca, ki je obsojen na kazen zapora do osmih let, na prestajanje kazni zapora po naslednjem razporedu:«
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-399/2008
Ljubljana, dne 10. decembra 2008
EVA 2008-2011-0105
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

USTAVNO SODIŠČE
5397.

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas
pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2009 do
15. 7. 2009

Številka: Su-I-1/08-21
Datum: 15. 12. 2008
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) na
27. upravni seji 15. decembra 2008 sprejelo

RAZPORED DELA
USTAVNEGA SODIŠČA
za čas pomladanskega zasedanja
od 10. 1. 2009 do 15. 7. 2009
I.
Terminski program za pomladansko zasedanje:
1. Redne plenarne seje Ustavnega sodišča:
8., 15. in 28. januar
5., 12. in 19. februar
5., 12. in 19. marec
2., 9., 16. in 23. april
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7., 14. in 21. maj
4., 11. in 18. junij
2. in 9. julij.
S sklepom Ustavnega sodišča se lahko določi nadomestni
datum redne plenarne seje.
2. Izredno plenarno sejo skliče predsednik Ustavnega
sodišča v skladu s Poslovnikom.
3. Seje senatov za preizkus ustavnih pritožb skličejo predsednice oziroma predsedniki senatov po razporedu, ki ga določi senat, oziroma po potrebi.
4. Upravne seje Ustavnega sodišča skliče predsednik
Ustavnega sodišča po potrebi.
5. Komisija za redakcijo ima sejo vsak ponedeljek, ki sledi
tednu, v katerem je bila plenarna seja Ustavnega sodišča, če
Ustavno sodišče ne odloči drugače.
II.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev odloča v sestavi:
Jan Zobec, predsednik
mag. Marija Krisper Kramberger, članica, in
Jože Tratnik, član.
Namestnica predsednika senata je mag. Marija Krisper
Kramberger.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev odloča v sestavi:
dr. Mitja Deisinger, predsednik
dr. Ernest Petrič, član in
dr. Ciril Ribičič, član.
Namestnik predsednika senata je dr. Ernest Petrič.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Miroslav Mozetič, predsednik
mag. Marta Klampfer, članica in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednika senata je mag. Marta Klampfer.
4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma
člana senata se za čas pomladanskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član
senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju
sodnik) po naslednjem razporedu:
sodnik mag. Miroslav Mozetič za zadeve civilnega senata,
sodnica Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
sodnik Jan Zobec za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem
redu začetnic priimkov vseh sodnikov.
III.
1. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja kazenskopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v kazenskih postopkih, postopkih o
gospodarskih prestopkih in postopkih o prekrških, ter ustavne
pritožbe zoper posamične akte, izdane v upravnem sporu in
upravnih postopkih po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
2. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja civilnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v pravdnih in izvršilnih postopkih ter v
postopkih gospodarskih sporov, ter ustavne pritožbe zoper
posamične pravne akte, izdane v nepravdnih in zapuščinskih
postopkih, in zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih
zaradi motenja posesti.
3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev obravnava ustavne pritožbe zoper posamične
pravne akte, izdane v postopkih, za katere je določena pristojnost po določbah Zakona o upravnem sporu, ter ustavne
pritožbe zoper posamične pravne akte, izdane v postopkih
delovnih in socialnih sporov.
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IV.
Zadeve se dodeljujejo sodnikom po naslednjih pravilih:
1. Zadeve iz vpisnika U-I se dodeljujejo po abecednem
redu začetnic priimkov sodnikov tako, da obstaja poseben
vrstni red za oceno ustavnosti zakonov in poseben vrstni red
za oceno ustavnosti drugih predpisov.
2. Zadeve iz U-II in P vpisnika se dodeljujejo med zadevami iz U-I vpisnika – drugi predpisi tako, da se zadeva dodeli
sodniku, ki je po abecednem redu začetnic priimkov sodnikov
na vrsti za dodelitev U-I zadeve.
3. Zadeve drugih posebnih vpisnikov (Rm vpisnik, Mp
vpisnik in drugi posebni vpisniki) se dodeljujejo po abecednem
redu začetnic priimkov sodnikov, tako da se vrstni red za vse
vpisnike nadaljuje ne glede na statistično leto.
4. Zadeve iz vpisnika Up se dodeljujejo sodnikom glede
na njihov razpored v senatih po abecednem redu začetnic
priimkov članov senata.
5. Če je v krajšem časovnem obdobju vloženo večje število pobud ali zahtev zoper isti predpis ali splošni akt ali večje
število ustavnih pritožb z bistveno enakim dejanskim in pravnim
stanjem, se po časovnem zaporedju vložitve prva zadeva dodeli sodniku ob upoštevanju abecednega reda začetnic priimkov sodnikov, druge zadeve pa se posebej označijo in dodelijo
istemu sodniku.
6. Če udeleženec v postopku hkrati ali v krajšem časovnem obdobju vloži pobudo in ustavno pritožbo, ki sta povezani,
se zadeva iz U-I vpisnika dodeli sodniku, ki se mu dodeli zadeva iz Up vpisnika po točki IV. 4. tega razporeda.
V.
1. V primerih izločitve sodnika, ki mu je zadeva dodeljena,
se sodnik poročevalec določi izmed drugih sodnikov po abecednem redu začetnic priimkov sodnikov, če gre za zadeve iz
U-I, U-II, P in posebnih vpisnikov iz IV. 3. točke tega razporeda.
V zadevah Up vpisnika se zadeva dodeli sodnikoma, članoma
istega senata po abecednem redu začetnic njihovih priimkov.
2. Ustavno sodišče lahko na seji odloči, da se zadeva
dodeli drugemu sodniku poročevalcu.
3. Na podlagi poprejšnjega dogovora med sodnikoma
se zadeva, dodeljena sodniku, predodeli drugemu sodniku, ki
postane sodnik poročevalec.
4. Če je ustavna pritožba sprejeta v obravnavo na podlagi
tretjega odstavka 55.c člena ZUstS in med sodniki, ki so se
izrekli za njen sprejem, ni sodnika, ki mu je bila zadeva dodeljena, se sodnik poročevalec določi izmed sodnikov, ki so se
izrekli za njen sprejem po abecednem redu začetnic priimkov
sodnikov, ki so se izrekli za njen sprejem, če Ustavno sodišče
ne odloči drugače.
5. Predodelitev zadeve izvede na podlagi odredbe generalne sekretarke Ustavnega sodišča glavna pisarna.
VI.
1. Svetovalkam oziroma svetovalcem Ustavnega sodišča
(v nadaljevanju svetovalec) dodeljuje zadeve v delo generalna
sekretarka Ustavnega sodišča oziroma po njenem pooblastilu
namestnica in pomočnice generalne sekretarke. Zadeve se
dodeljujejo pretežno po enem strokovnem področju. Zadeve,
ki jih ni mogoče dodeliti na ta način, se dodelijo ob upoštevanju sorodnosti strokovnih področij med svetovalce tako, da se
zagotovi približno enaka obremenjenost svetovalcev enakega
položaja.
2. V primeru zelo zahtevnih zadev lahko dodeli generalna
sekretarka po dogovoru s sodnikom poročevalcem zadevo v
delo več svetovalcem, pri čemer določi med njimi, kdo je glavni
svetovalec.
3. Če strokovno delo za zadevo opravi zunanji ekspertni
strokovnjak, ostane zadeva dodeljena svetovalcu, ki opravi
drugo potrebno delo v zvezi z zadevo.
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VII.
1. Novo imenovanim svetovalcem dodeli generalna sekretarka Ustavnega sodišča zadeve s strokovnega področja,
ki ga določi Ustavno sodišče ob odločitvi o razpisu prostega
mesta.
2. Zadeve se svetovalcem iz prejšnje točke dodelijo tako,
da se jim dodelijo najprej najstarejše zadeve, ki jih imajo v delu
svetovalci.
VIII.
1. Odločbe Ustavnega sodišča, izdane v zadevah za
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov, se objavijo
v Uradnem listu Republike Slovenije ter v uradnem glasilu, v
katerem je bil objavljen predpis.
2. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v drugih
zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če Ustavno sodišče za
odločbe, izdane v zadevah ustavnih pritožb in sporov glede
pristojnosti, ne sklene drugače.
3. Sklepi, sprejeti na plenarni seji v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije, če tako sklene Ustavno sodišče.
4. Sklepi senatov v zadevah ustavnih pritožb se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije, če tako sklene senat.
5. Odločbe in mnenja Ustavnega sodišča, izdani v obdobju od 1. januarja 2009 do 30. junija 2009 v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča, se objavijo v drugem delu Zbirke
odločb in sklepov Ustavnega sodišča za leto 2009, če Ustavno
sodišče ne sklene drugače.
6. Sklepi, izdani v obdobju iz prejšnjega odstavka, se
objavijo v Zbirki odločb in sklepov Ustavnega sodišča, če je
sklenjeno, da se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer pa le, če tako sklene Ustavno sodišče ali v zadevah
ustavnih pritožb senat Ustavnega sodišča.
IX.
Uradne ure v glavni pisarni in knjižnici Ustavnega sodišča so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8.30 do
12.00 ure, ob sredah od 10.00 do 15.00 ure.
X.
Letni razpored dela se razmnoži za predsednika, sodnike,
za generalno sekretarko, namestnico in pomočnice generalne
sekretarke ter se objavi na intranetni strani Ustavnega sodišča.
Letni razpored se pritrdi na oglasno desko Ustavnega sodišča
in se, razen točk VI 4 in 5, objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ustavnega sodišča.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

5398.

Odločba o oceni ustavnosti Zakona o pravnih
naslednicah pooblaščenih investicijskih družb

Številka: U-I-66/08-14
Datum: 11. 12. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo družb KD HOLDING, d. d., Ljubljana, INFOND
HOLDING, d. d., Maribor, NFD HOLDING, d. d., Ljubljana,
ZVON DVA HOLDING, d. d., Maribor in KD GROUP, d. d., Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa,
d. n. o. – o. p., Ljubljana, na seji 11. decembra 2008
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odločilo:

1. Četrti odstavek 4. člena Zakona o pravnih naslednicah
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07 in
7/08) se razveljavi.
2. Drugi odstavek 4. člena Zakona o pravnih naslednicah
pooblaščenih investicijskih družb je v neskladju z Ustavo.
3. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje
točke odpraviti v roku šestih mesecev od objave te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Drugi odstavek 6. člena Zakona o pravnih naslednicah
pooblaščenih investicijskih družb je v neskladju z Ustavo, če
se razlaga tako, da je dolžan tudi tisti delničar družbe iz prvega
odstavka 2. člena tega zakona, ki je že dal uspešno ponudbo
za prevzem te družbe po predpisih, ki urejajo prevzeme, bodisi
ponovno dati prevzemno ponudbo za prevzem te družbe bodisi
zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih pravic v družbi na
manj kot 15% glasovalnih pravic.
5. Drugi odstavek 2. člena, prvi do tretji odstavek 3. člena,
prvi, tretji in peti odstavek 4. člena, drugi do četrti in šesti odstavek 5. člena, prvi in tretji do peti odstavek 6. člena in 7. člen Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
niso v neskladju z Ustavo.
6. Do odprave ugotovljenega neskladja iz 2. točke izreka
te odločbe morajo primerno denarno odpravnino vsem drugim
delničarjem ponuditi eden ali več delničarjev, ki vključujejo najmanj devet desetin osnovnega kapitala družbe in ki glasujejo
za sklep o umiku.
7. Rok iz drugega odstavka 6. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb se izteče tri mesece
po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega do četrtega odstavka 12. člena in prvega do četrtega
odstavka 13. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih
investicijskih družb se zavrne.
9. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 9.,
10., 11. člena, petega in šestega odstavka 12. člena ter petega
in šestega odstavka 13. člena Zakona o pravnih naslednicah
pooblaščenih investicijskih družb se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnice izpodbijajo celoten Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju
ZPNPID), še posebej člene 2 do 13. Menijo, da je izpodbijana
ureditev v neskladju s členi 2, 14, 33, 69, 74, 153 in 155 Ustave.
Prve štiri pobudnice navajajo, da so delniške družbe pravne
naslednice pooblaščenih investicijskih družb (v nadaljevanju
PID), ki so se veljavno preoblikovale v redne delniške družbe
in za to pridobile tudi dovoljenje Agencije za trg vrednostnih
papirjev (v nadaljevanju Agencija). Zatrjujejo, da izpodbijani
zakon neposredno posega v njihove pravice, pravne interese in
pravni položaj, ker drugače kot predpisi, ki veljajo za druge delniške družbe (in ki so doslej urejali tudi pravice in pravni položaj
pobudnic), ureja njihov status. Navajajo, da 6. člen ZPNPID
neposredno posega v pravice pete pobudnice, ki že obvladuje
prvo pobudnico in ki v skladu s prevzemno zakonodajo ni več
zavezana k objavi javne ponudbe, ker ji nalaga objavo nove
javne ponudbe za prevzem.
2. Pobudnice zatrjujejo, da je izpodbijani ZPNPID trajno
spremenil njihove pogoje poslovanja (to je pogoje poslovanja
delniških družb, ki so na kakršenkoli način nastale s preoblikovanjem iz PID) v razmerju do drugih delniških družb in da
je zato taka ureditev v neskladju z načeli pravne države ter
krši njihovo zaupanje v veljavnost in trajnost zakona (2. člen
Ustave). Menijo, da je ravnanje države, ki spremeni pogoje
poslovanja določene pravne osebe potem, ko ji pod posebnimi
pogoji dovoli preoblikovanje v drugo vrsto pravne osebe in ko
ta pravna oseba že več let posluje pod enakimi pogoji kot druge

Uradni list Republike Slovenije
pravne osebe iste vrste, popolnoma nepredvidljivo; posebej
zato, ker je za kriterij razlikovanja določen način nastanka
pravne osebe, ki nikoli prej ni bil razlikovalni kriterij za določanje
pogojev poslovanja takih vrst pravnih oseb.
3. Pobudnice menijo, da po tem, ko so se PID na podlagi
veljavnih predpisov in na podlagi dovoljenja Agencije preoblikovale v delniške družbe, ni več stvarnega razloga za razlikovanje med njimi in drugimi delniškimi družbami po kriteriju
njihovega nastanka ali strukturi njihovih delničarjev. Sklicujejo
se na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-127/03 z dne 9. 6.
2005 (Uradni list RS, št. 68/05 in OdlUS XIV, 50), na podlagi
katere je Ustavno sodišče štelo, da po preoblikovanju PID v
vzajemni sklad in po njegovi uskladitvi s predpisi, ki veljajo za
vse vzajemne sklade, ni več stvarnih razlogov za razlikovanje
vzajemnih skladov po kriterijih nastanka. Menijo, da bi enako
moralo veljati za delniške družbe. Navajajo še, da drugače kot v
odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-127/03, po kateri je za redne
investicijske družbe veljalo, da so njihovi delničarji »izkušeni
vlagatelji«, za investicijske družbe, ki so nastale iz PID, pa da
so njihovi delničarji to postali po sili certifikatnega lastninjenja,
take izrazite razlike pri rednih delniških družbah ni. Navedeno
utemeljujejo s tem, da so tudi največje delniške družbe nastale
na podlagi lastninjenja in da je večina delničarjev (po številu)
tudi v teh družbah t. i. »certifikatnih« delničarjev. Menijo, da
je tako pri pobudnicah kot pri teh rednih delniških družbah
nemogoče ugotoviti, koliko je »certifikatnih« in koliko drugih
delničarjev. Pobudnice poudarjajo, da se z njihovimi delnicami
že več let trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
zato se je struktura delničarjev od preoblikovanja PID v redne
delniške družbe že temeljito spremenila. Navajajo primer prve
in pete pobudnice, ko je peta pobudnica skupaj s podpisniki
delničarskega sporazuma že presegla končni prevzemni prag
po predpisih o prevzemih.
4. Zatrjujejo, da vse male delničarje (ne glede na to, ali
so to postali po sili certifikatnega lastninjenja ali lastnih vlaganj)
enakopravno varujejo določbe Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr. in 10/08 – v nadaljevanju ZGD-1), Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06
in 1/08 – v nadaljevanju ZPre-1) in Zakona o trgu finančnih
inštrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – v nadaljevanju ZTFI) ter da so posebno varstvo delničarjev PID, ki so
bili zaradi načina lastninjenja družbenega premoženja prisiljeni
lastninske certifikate vložiti v PID, uredili že Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94,
25/97, 32/97, 10/98 in 26/99 – v nadaljevanju ZISDU), Zakon
o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 58/2 in 61/04
– v nadaljevanju ZPSPID) in Zakon o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04, 42/04,
92/07 in 109/07 – v nadaljevanju ZISDU-1).
5. Menijo, da sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvi
Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
(Uradni list RS, št. 7/08 – v nadaljevanju ZPNPID-A), ki je določil, da določbe ZPNPID ne veljajo za banke in zavarovalnice,
dokazuje, da način nastanka ne more biti stvarni razlikovalni
razlog. Menijo, da razlogi, ki jih je za sprejem ZPNPID-A navedel zakonodajalec (to je, da banke in zavarovalnice posebej
nadzorujeta Banka Slovenije in Agencija in da bi uporaba določb ZPNPID lahko negativno vplivala na njihovo učinkovito in
uspešno poslovanje), ne kažejo na to, da se zasleduje varstvo
»certifikatnih« delničarjev. Navajajo, da je poseben nadzor
Banke Slovenije in Agencije za zavarovalni nadzor namenjen
varovanju oseb, ki stopajo v posle z bankami in zavarovalnicami, ne pa varovanju delničarjev teh institucij.
6. Pobudnice tudi menijo, da ZPNPID s tem, ko zahteva,
da so njihove delnice uvrščene v trgovanje na organiziran trg
vrednostnih papirjev, nedopustno posega v njihovo pravico do
svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave). Menijo, da
je izpodbijani zakon posegel v pravna razmerja, ki so nastala
na podlagi preoblikovanja pobudnic v redne delniške družbe.
Menijo, da ZPNPID le navidezno velja za naprej, v bistvu pa
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vzpostavlja prejšnje stanje in posega v že pridobljene pravice
pobudnic (155. člen Ustave), da poslujejo na podlagi pravil,
ki veljajo za redne delniške družbe. Poleg tega menijo, da je
ZPNPID v celoti v neskladju tudi s 153. členom Ustave, ker so
izpodbijane določbe v neskladju z Ustavo. Zato naj bi bilo treba
razveljaviti celoten zakon.
7. V zvezi s posameznimi določbami ZPNPID pobudnice
posebej navajajo še nadaljnje očitke, pri čemer se sklicujejo na
navedbe v drugih delih pobude.
8. Pobudnice menijo, da je drugi odstavek 2. člena
ZPNPID v neskladju z 2., s 14., 74., 153. in s 155. členom
Ustave. Zatrjujejo, da je določba nesorazmerna, ker se bodo
določbe ZPNPID za družbe pravne naslednice PID (v nadaljevanju družbe naslednice) trajno uporabljale, in sicer ne glede
na število delničarjev in ne glede na to, ali so njihove delnice
uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev ali ne. Zatrjujejo, da je za delničarje družb naslednic svoboda ravnanja v velikem delu izključena, ker se obveznosti iz ZPNPID ne morejo
izogniti zgolj z umikom delnic z organiziranega trga, ampak so
prisiljene v spremembo statusne oblike ali v likvidacijo.
9. Pobudnice menijo, da je 3. člen ZPNPID v neskladju z
2., s 14., 74., 153. in s 155. členom Ustave. Menijo, da je prvi
odstavek 3. člena v povezavi s 4. členom ZPNPID nejasen,
ker ne določa časovne omejitve, od kdaj do kdaj morajo biti
delnice družbe naslednice uvrščene na organiziran trg vrednostnih papirjev. Poudarjajo, da na eni strani 4. člen ZPNPID
dopušča, da se »družba naslednica umakne iz trgovanja na
organiziranem trgu«, na drugi strani pa prvi odstavek 3. člena
ZPNPID zapoveduje, da morajo biti »delnice družbe naslednice
uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu«. Menijo, da gre za
nekakšen »perpetuum mobile«, ki Agenciji dovoljuje, da najprej
pobira takse za dovoljen umik »družbe« in nato takse in kazni
za ponovno uvrstitev »delnic« na organiziran trg vrednostnih
papirjev. Zato po mnenju pobudnic umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev sploh ni mogoč.
10. Pobudnice menijo, da ima drugi odstavek 3. člena
ZPNPID v celoti retroaktiven učinek, ker določa ničnost omejitev prenosljivosti, ki bi jih sicer določal statut družbe. Navajajo
sicer, da take omejitve ni določila nobena od pobudnic, vendar
ni stvarnega razloga, da take omejitve ne bi smela določiti v
prihodnje. Menijo, da ureditev, ki jim to preprečuje, posega v
njihovo enakopravnost in v njihovo svobodo podjetniškega ravnanja, ker je tak poseg nelogičen, neutemeljen in nesorazmeren. Navajajo, da tako pri izdaji novih delnic (zaradi povečanja
kapitala) obstoječi delničarji ne bodo mogli določiti omejitve
prenosljivosti, pa čeprav bi bilo to v njihovem interesu, da preprečijo vstop velikih delničarjev (upoštevajoč 239. člen ZGD-1),
in to celo ne tedaj, ko bi s tem soglašali vsi delničarji v obliki notarskega zapisa. Tretji odstavek 3. člena ZPNPID, ki določa, da
mora v primeru pripojitve družbe naslednice k nejavni delniški
družbi, ta pridobiti položaj javne delniške družbe, naj bi bil po
mnenju pobudnic predvsem v neskladju z načelom svobodne
gospodarske pobude in z načelom enakosti pred zakonom, ker
se družba naslednica lahko brez navedenih posledic pripoji k
družbi z omejeno odgovornostjo, k delniški družbi pa ne.
11. Pobudnice menijo, da je prvi odstavek 4. člena
ZPNPID v neskladju z 2., s 14., 74., 153. in s 155. členom
Ustave. Menijo, da je ureditev v neskladju z načelom enakosti,
ker se 4. člen ZPNPID, ki ureja umik »družbe« iz trgovanja, ne
uporablja za vse družbe naslednice, ampak le za tiste, ki so se
uvrstile v trgovanje na organiziranem trgu v skladu s 3. členom
ZPNPID. Razlogi za tako razlikovanje naj ne bi bili jasni. Ob
tem pa opozarjajo tudi na nedosledno in nejasno uporabo
pojmov »uvrstitev delnic v trgovanje« ali »uvrstitev družbe v
trgovanje« in »organiziran trg« ali »organiziran trg vrednostnih
papirjev«, in sicer v členih 3, 4, 12 in 13 ZPNPID.
12. Drugi do peti odstavek 4. člena ZPNPID naj bi bili v
neskladju z 2., s 14., 74. in s 153. členom Ustave. Pobudnice
menijo, da ni razloga za drugačno ureditev umika delnic iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev za družbe
naslednice kot za redne javne delniške družbe, za katere se
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uporablja 101. člen ZTFI. Menijo, da je ureditev, ki zahteva večino najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe za sprejem sklepa o umiku, v nasprotju z načelom sorazmernosti. Navajajo, da
na podlagi ureditve iz drugega do četrtega odstavka 4. člena
ZPNPID umik delnic s trga sploh ni mogoč, razen če družba
ob sprejemu sklepa o umiku sprejme še sklep o likvidaciji ali
če v družbi obstaja glavni delničar, ki se odpove odpravnini in
se preostalim delničarjem sam zaveže plačati odpravnino ter
prevzeti njihove delnice. Opozarjajo na to, da mora po drugem
in četrtem odstavku 4. člena v zvezi s 385. členom ZGD-1
družba plačati primerno denarno odpravnino vsem delničarjem
in ne le tistim, ki so glasovali proti sklepu o umiku (kot to sicer
ureja 101. člen ZTFI), kar pomeni, da bi družba postala 100%
lastnica same sebe. Menijo, da ni mogoče določiti, da ima
obveznost glavnega delničarja za prevzem delnic in plačilo
odpravnine kar družba sama, saj je to v nasprotju s celotnim
urejanjem prava gospodarskih družb. Izpodbijana ureditev naj
bi posegala tudi v njihovo svobodno gospodarsko pobudo, ker
tako omejuje umik delnic z organiziranega trga vrednostnih
papirjev, da bo tak umik za družbe naslednice možen le, če
bodo imele glavnega delničarja ali če se bodo preoblikovale v
družbo z omejeno odgovornostjo, kar pa jim jemlje pravico do
svobodne izbire statusne oblike.
13. Pobudnice tudi menijo, da so posebna pravila o objavi
informacij o umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih
papirjev iz petega odstavka 4. člena ZPNPID v nasprotju z
načelom enakosti, ker za različno oziroma strožjo obravnavo
kot po ZTFI ni stvarnih razlogov. Nasprotno menijo, da bi morali strožji pogoji veljati po ZTFI, ki določa, da se odpravnina
plača le tistim delničarjem, ki to zahtevajo, ne pa vsem, kot to
določa ZPNPID.
14. Pobudnice menijo, da je drugi odstavek 5. člena
ZPNPID v neskladju z 2., s 14., 74. in s 153. členom Ustave.
Menijo, da je določba nejasna, ker naj ne bi bilo razvidno, ali
se zahtevana večina najmanj 75% celotnega osnovnega kapitala nanaša samo na spremembo statuta ali tudi na prenos
pooblastila za spremembo statuta na nadzorni svet ali upravni
odbor na podlagi prvega odstavka 329. člena ZGD-1. Menijo,
da če prenos pooblastila ni mogoč na podlagi sklepa večine
skupščine, ki jo določa ZGD-1, to je 75% pri sklepanju zastopanega kapitala, lahko pride do absurda, da je na primer sklep o
povečanju osnovnega kapitala veljavno sprejet in je povečanje
vpisano v sodni register (335. in 339. člen ZGD-1), medtem
ko bi statut ostal neusklajen z dejanskim stanjem, ker njegove
spremembe ne bo mogoče izglasovati. Pobudnice tudi menijo,
da je določitev neobičajno visokega praga za vsako spremembo statuta ukrep, ki je nesorazmeren in ki ni primeren za dosego ciljev zakonodajalca, ker zajema celotno besedilo statuta
(torej tudi v tistem delu, ki za varovanje manjšinskih pravic ni
pomemben). Navajajo, da pregled zadev, ki jih družba ureja s
statutom, pokaže, da že zakon (ZGD-1) močno ščiti manjšinske
pravice in da dodatna zaščita gospodarsko ni smotrna oziroma
da posega v svobodo ravnanja imetnikov delnic v družbi. Če
naj bi bil cilj zakonodajalca varstvo delničarjev, potem zakonodajalec s to določbo ne bi olajšal statusne spremembe delniške
družbe pravne naslednice PID v družbo z omejeno odgovornostjo z 90% (na podlagi drugega odstavka 648. člena ZGD-1) na
75% večino celotnega osnovnega kapitala (na podlagi drugega
odstavka 5. člena ZPNPID).
15. Tretji in četrti odstavek 5. člena ZPNPID naj bi bila v
neskladju z 2., s 14., 74. in s 153. členom Ustave. Pobudnice
zatrjujejo, da je izpodbijana ureditev neprimerna in nesorazmerna, ker daje nenavadno moč katerimkoli desetim delničarjem, ki želijo preveriti vodenje posameznega posla oziroma
imenovati izrednega revizorja. Ker za tak predlog delničarjev
ne veljajo nikakršne omejitve, lahko katerihkoli deset oseb,
od katerih vsaka pridobi po eno delnico, družbi in njeni upravi
povzroča težave ter jo neomejeno izsiljuje z namenom, da doseže specifično vrednost za svoje delnice, t. i. »nadlegovalno«
vrednost. Pobudnice menijo, da taka ureditev zagotovo ne
varuje t. i. »certifikatnih« delničarjev, ki so v večini res nevedni
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in neizkušeni, temveč prav nasprotno omogoča skupini dobro
poučenih vlagateljev, da zase izsilijo višjo ceno za delnico.
16. Šesti odstavek 5. člena ZPNPID naj bi bil v neskladju
z 2., s 14., 74. in s 153. členom Ustave. Ker izpodbijana določba ureja izplačilo odpravnine delničarjem, ki ne glasujejo
za sklep o statusnem preoblikovanju, naj bi bila v neskladju z
določbami ZGD-1, ki so namenjene varstvu upnikov, in zato
z 2. členom Ustave. Pobudnice zatrjujejo, da bi družba lahko
prišla v položaj, ko bi morala plačati 25% kapitala delničarjem
in bi tako pridobila 25% lastnih delnic, kar pa bi bilo v nasprotju
z 247. členom ZGD-1. Menijo, da bi bilo zaradi takega izplačila
lahko ogroženo poslovanje družbe in da bi bili prizadeti njeni
upniki.
17. Pobudnice menijo, da je 6. člen ZPNPID v neskladju
z 2., s 14., 74. in s 153. členom Ustave, prvi, drugi, četrti in peti
odstavek 6. člena še s 155. členom Ustave, drugi odstavek
6. člena ZPNPID pa še s 33. in z 69. členom Ustave. Navajajo, da bodo na podlagi prvega odstavka 6. člena ZPNPID ne
glede na siceršnje pogoje iz 4. člena ZPre-1 (torej tudi, če se
z njihovimi delnicami ne bo več trgovalo na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev, če bodo imele manj kot 250 delničarjev in
štiri milijone evrov osnovnega kapitala) obveznosti, določene
v ZPre-1, trajno veljale za vse družbe naslednice. Poleg tega
pobudnice menijo, da drugi odstavek 6. člena, ki za obstoječe
delničarje družb naslednic znižuje prevzemni prag (s 25% na
15%), pri katerem sicer ZPre-1 določa obveznost dati prevzemno ponudbo za druge delniške družbe, posega v že obstoječa
razmerja. Navajajo, da bodo delničarji družb naslednic, ki so
v dobri veri in zaupanju v pravo pridobivali delnice, ki jim dajejo med 15% in 24,99% glasovalnih pravic, morali te delnice
prodati ali pa objaviti javno ponudbo. Menijo, da je znižanje
prevzemnega praga na 15% le za delničarje, ki so imeli na dan
uveljavitve zakona 15% delnic družbe naslednice, popolnoma
nerazumno in brez utemeljenega razloga, ker so ti delničarji v
izrazito neenakopravnem položaju v primerjavi z delničarji, ki
šele po uveljavitvi ZPNPID pridobijo delnice v družbi naslednici
(saj jih ti lahko pridobijo vse do prevzemnega praga 25%).
18. Izpodbijana ureditev je po mnenju pobudnic tudi v
neskladju s pravico do zasebne lastnine, saj delničarje brez
utemeljenih razlogov sili bodisi v nakup dodatnih delnic v družbi
naslednici (z objavo prevzemne ponudbe) bodisi v odsvojitev
delnic. Menijo, da obveznost odsvojitve delnic pod kakršnimikoli pogoji pomeni razlastitev ali vsaj hudo omejitev lastninske
pravice. Izpodbijana določba naj bi posegala tudi v že pridobljeni položaj delničarjev, ki so v preteklosti že dali javno ponudbo
in zanje po ZPre-1 ne velja več obveznost javne ponudbe ali
vsaj ne velja do pridobitve novih delnic (saj morajo na podlagi
drugega odstavka 6. člena ZPNPID tudi taki delničarji dati javno
ponudbo, ker ZPNPID v tem smislu nima prehodnih določb kot
ZPre-1). Zatrjujejo, da je v takem položaju peta pobudnica, ki
ima skupaj z delničarji, povezanimi z delniškim sporazumom,
več kot 75% vseh delnic prve pobudnice.
19. Pobudnice menijo tudi, da je izključitev uporabe
3. točke prvega odstavka 22. člena ZPre-1 (to je izjeme od
obveznosti dati prevzemno ponudbo v primeru statusnih preoblikovanj) po tretjem odstavku 6. člena ZPNPID nepotreben
in nesorazmeren ukrep; zlasti v povezavi s šestim odstavkom
5. člena ZPNPID, ki določa obveznost plačila denarne odpravnine vsem delničarjem, ki ne glasujejo za sklep o statusnem
preoblikovanju. Glede izpodbijanih četrtega in petega odstavka
6. člena ZPNPID pa pobudnice menijo, da določbi nista jasni,
ker iz njiju ni razvidno, ali preneha oziroma kdaj preneha omejitev glasovalnih pravic oziroma upravljanja, če delničar da
prevzemno ponudbo in je ta uspešna. Prav tako menijo, da ni
jasno, kdaj je pravni posel v nasprotju z ZPNPID in ZPre-1.
20. Ureditev, ki v 7. členu ZPNPID določa posebnosti
poročanja družb naslednic, ki v 9. členu ZPNPID določa posebnosti izvajanja nadzora Agencije nad družbami naslednicami
in ki v 9. členu ZPNPID določa posebnosti glede prekrškov in
prekrškovnega organa, naj bi bila po mnenju pobudnic v neskladju z načelom sorazmernosti in načelom enakosti ter zato
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tudi v neskladju s 153. členom Ustave. V tem okviru pobudnice
posebej opozarjajo na določbo 4. točke drugega odstavka
9. člena ZPNPID, ki Agenciji daje pravico, da lahko izreče dodatne ukrepe nadzora. Navajajo, da gre za blanketno normo,
ki Agenciji omogoča, da izreče kakršenkoli ukrep. Člene 11,
12 in 13 ZPNPID pobudnice izpodbijajo zato, ker naj bi bile te
določbe tako povezane z drugimi določbami, ki jih pobudnice
izpodbijajo, da bi jih bilo treba v primeru ugotovitve neustavnosti iz enakih razlogov razveljaviti.
21. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da je
predpisovanje posebnih določb temeljni namen ZPNPID in
da zato te določbe lahko posegajo v načelo enakosti ali v
svobodo podjetništva, če se upošteva tretji odstavek 15. člena
Ustave. Državni zbor navaja, da je položaj družb naslednic,
ki so nastale z zbiranjem lastniških certifikatov, drugačen od
položaja drugih delniških družb, ki so nastale v postopku lastninskega preoblikovanja iz prejšnjih organizacij združenega
dela. Pojasnjuje, da je bila možnost državljanov, da zamenjajo
lastniški certifikat za delnice teh družb, omejena, zato državljani
v precejšnjem delu niso imeli druge izbire kot svoj certifikat zamenjati za pridobitev delnic PID. V teh družbah je zato navzoče
izjemno veliko število malih delničarjev. Velika razpršenost in
neuravnoteženost lastništva pa po mnenju Državnega zbora
terja posebno varstvo teh delničarjev. Državni zbor meni, da
ZPNPID zasleduje ta cilj z zahtevo, da so delnice družbe naslednice uvrščene na trg vrednostnih papirjev, s posebno strogimi
zahtevami glede umika delnic s trga vrednostnih papirjev in z
denarnimi odpravninami delničarjem v tem primeru, s posebnimi določbami glede odločanja o spremembi statuta in sprejemu
sklepa o statusnem preoblikovanju ter s posebnimi določbami
glede prevzema (predvsem z nižjim pragom za prevzemno
ponudbo). Državni zbor pri tem opozarja, da ne drži trditev
pobudnic, po kateri je v primeru prekoračitve prevzemnega
praga mogoča le izbira objaviti javno ponudbo ali odprodati
delnice, pač pa zadošča že zmanjšanje glasovalnih pravic pod
15%. Prav tako Državni zbor meni, da tudi posebne določbe,
ki določenemu številu delničarjev ne glede na število njihovih
delnic dajejo določene pravice, objektivno vodijo do višjega
pravnega varstva manjšinskih delničarjev.
22. Glede na navedeno Državni zbor meni, da izpodbijane določbe ZPNPID ne posegajo nesorazmerno v ustavno
načelo enakosti in svobodo podjetništva, ker določajo le nujno
potrebne omejitve siceršnjega položaja delniških družb, da se
doseže legitimen in ustavno dopusten cilj posebnega varstva
tega velikega števila malih delničarjev v družbah naslednicah.
Državni zbor ob tem opozarja, da je v teh družbah nevarnost
oškodovanja njihovih delničarjev zaradi neuravnoteženega lastništva, razpršenosti malih delničarjev in njihove slabe informiranosti še posebno velika. Izpodbijane določbe naj bi omejile le
možnost nepregledne koncentracije lastništva in oškodovanja
malih delničarjev z njihovo nepregledno iztisnitvijo iz družbe ali
z umikom delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Ureditev
po mnenju Državnega zbora sicer posega v pravni položaj
pobudnic, vendar pa je zaradi posebnega varstva manjšinskih
delničarjev ta poseg sorazmeren s ciljem. Državni zbor tudi
meni, da ureditev ni retroaktivna, saj ZPNPID ni veljal pred
njegovo objavo.
23. Vlada meni, da izpodbijane določbe ZPNPID niso v
neskladju z 2., s 14., 33., z 69., s 74., 153. in s 155. členom
Ustave. Navaja, da je sprejem ZPNPID podprla s ciljem varstva
več tisoč malih vlagateljev iz certifikatne privatizacije. Po mnenju Vlade ZPNPID ni v neskladju z 2. in s 155. členom Ustave,
ker je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu in je veljal za
naprej. Poleg tega meni, da so bile spremembe iz ZPNPID za
družbe naslednice predvidljive, saj so lahko na podlagi vloženega predloga ZPNPID (ki so ga poslanci vložili v obravnavo
že januarja 2006) vnaprej pričakovale spremembo svojega
pravnega položaja. Prav tako pa so na podlagi prvega odstavka
237. člena ZISDU-1 lahko pričakovale sprejem posebnega
zakona. Vlada navaja, da je pri ZPNPID zelo pomemben javni
interes, saj se z ZPNPID ščiti certifikatne delničarje. Vlada

Uradni list Republike Slovenije
navaja, da je varnost certifikatnih delničarjev še toliko pomembnejša, ker gre v tem primeru za manj poučene vlagatelje, ki
večinoma niso postali lastniki delnic družb naslednic po svoji
volji. Pri tem Vlada navaja podatke Agencije, iz katerih izhaja,
da je imelo na dan 5. 3. 2007 99,98% delničarjev v družbah naslednicah manj kot 1% delnic in le 0,012% več kot 5% delnic.
24. Ureditev iz ZPNPID po mnenju Vlade tudi ni v neskladju s 14. členom Ustave. Navaja, da je iz uvoda predloga
ZPNPID razvidno, da je bilo na skupščinah družb, na katerih
se je sklepalo o preoblikovanju PID v redne delniške družbe,
udeleženih in je glasovalo (kljub razpršenosti lastništva) le
nekaj delničarjev, ponekod le en sam delničar. Dejstvo, da so
bile tako pomembne odločitve sprejete na ta način, kaže, da
malih delničarjev na teh skupščinah ni bilo predvsem zato, ker
zanje niso vedeli. Vlada meni, da zato interesa teh malih delničarjev ni mogoče dovolj zavarovati na podlagi določb ZGD-1 in
ZPre-1. S tem namenom so bili z ZPNPID predlagani nižji
pragovi iz ZGD-1 glede vložitve predloga za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov
ali vodenja posameznih poslov in zaradi podcenitve postavk
v letnem poročilu na deset delničarjev. Iz enakih razlogov
lahko na podlagi ZPNPID tožbo za povrnitev škode v svojem
imenu in za račun družbe vloži najmanj sto delničarjev družbe
naslednice in je za umik delnic take družbe iz trgovanja na
organiziranem trgu potrebna večina najmanj devet desetin
osnovnega kapitala družbe. Vlada meni, da načelo enakosti ni
bilo kršeno zato, ker se z ZPNPID ustrezno rešuje problematika
manjšinskih delničarjev v družbah naslednicah, ki je vezana na
njihov specialni položaj. Meni tudi, da s sprejemom ZPNPID-A,
ki je določil, da se določbe ZPNPID ne nanašajo na banke in
zavarovalnice, ni bilo kršeno načelo enakosti, ker imajo banke
in zavarovalnice poseben položaj.
25. Vlada tudi meni, da zahteva, po kateri so delnice
družb naslednic uvrščene v trgovanje na organiziran trg, ne
posega v njihovo svobodo ravnanja (74. člen Ustave), saj izhaja iz interesa zaščite manjšinskih delničarjev. Navaja, da je
bila ena izmed poglavitnih rešitev predloga zakona opredelitev
statusa družb naslednic kot javnih družb po zakonu, ki ureja
trg vrednostnih papirjev. Taka ureditev naj bi zagotavljala večjo preglednost poslovanja teh družb. Po mnenju Vlade se z
uvrstitvijo delnic družb naslednic v trgovanje na organiziranem
trgu zagotavljajo večja likvidnost in transparentnost cen delnic
kakor tudi večja transparentnost oziroma javnost poslovanja
teh družb. S tem pa naj bi se delničarjem zagotavljala tudi ena
izmed temeljnih delničarskih pravic, to je pravica do obveščenosti. Glede na gornje navedbe pa po mnenju Vlade ZPNPID
tudi ni v neskladju s 153. členom Ustave. Vlada še meni, da
določbe zakona tudi ne posegajo v pridobljene pravice delničarjev in ne pomenijo poslabšanja njihovega položaja, temveč
stremijo k ohranitvi že pridobljenih pravic in k urejanju njihovih
pravic glede na zgodovinsko posebnost. Vlada tudi meni, da
ZPNPID ni v nasprotju s 33. in z 69. členom Ustave, ker je v
primeru, da pridobitelj vrednostnih papirjev ravna v nasprotju
z določbami ZPNPID oziroma ZPre-1 in torej ne poda prevzemne ponudbe, kot sankcija določena prepoved uresničevanja
glasovalnih pravic.
B. – I.
26. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-66/08 z dne 8. 5.
2008 (Uradni list RS, št. 49/08) do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržalo izvrševanje drugega odstavka 6. člena
ZPNPID.
27. Pobudnice so na splošno navedle, da izpodbijajo vse
določbe ZPNPID, vendar pa iz vsebine pobude izhaja, da
določbam 1. člena, prvega in tretjega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 3. člena, prvega, petega in sedmega odstavka
5. člena ter 8., 14., 15. in 16. člena ZPNPID ne očitajo, da so
v neskladju z Ustavo. Zato je Ustavno sodišče štelo, da pobudnice teh določb ZPNPID ne izpodbijajo.
28. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
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Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b.
– v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega
člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za
izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese
oziroma v njegov pravni položaj. V primeru, ko izpodbijani
predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele
po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na
podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod
pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (sklep Ustavnega sodišča št.
U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07 in
OdlUS XVI, 82).
29. Prva, druga, tretja in četrta pobudnica vlagajo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 9. člena, ki
ureja opravljanje nadzora nad izvajanjem ZPNPID, ter 10. in
11. člena, petega in šestega odstavka 12. člena ter petega in
šestega odstavka 13. člena ZPNPID, ki urejajo prekrške in prekrškovni organ. Ker navedene določbe ZPNPID ne učinkujejo
neposredno, bi imele prva, druga, tretja in četrta pobudnica
pravni interes za presojo teh določb šele, če bi bil zoper njih
sprožen postopek nadzora oziroma postopek o prekršku in če
bi po izčrpanju vseh pravnih sredstev hkrati z ustavno pritožbo
vložile še pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
navedenih določb ZPNPID. Ker niso izkazale predhodne izčrpanosti pravnih sredstev, prve štiri pobudnice v tem delu nimajo
pravnega interesa. Peta pobudnica, ki ni delniška družba pravna naslednica PID na podlagi prvega odstavka 2. člen ZPNPID,
ampak delničarka s kvalificiranim deležem v taki družbi, pa tudi
ne izkazuje pravnega interesa, ker navedene določbe ZPNPID
neposredno ne posegajo v njene pravice, pravne interese in
pravni položaj. Zato je Ustavno sodišče pobudo v tem delu
zavrglo (9. točka izreka).
30. Glede na to, da so prve štiri pobudnice delniške družbe, ki so pravne naslednice PID na podlagi prvega odstavka
2. člena ZPNPID, in da je peta pobudnica delničarka s kvalificiranim deležem v taki družbi, preostale izpodbijane določbe
(drugi odstavek 2. člena ter prvi do tretji odstavek 3. člena,
4. člen, drugi do četrti in šesti odstavek 5. člena ter 6. in
7. člen ter prvi do četrti odstavek 12. in prvi do četrti odstavek
13. člena ZPNPID) neposredno posegajo v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj vsaj ene od teh pobudnic. Zato
Ustavnemu sodišču ni bilo treba ugotavljati, katera izmed njih
ima pravni interes za presojo vsake izmed navedenih določb.
31. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti določb drugega odstavka 2. člena, prvega do
tretjega odstavka 3. člena, 4. člena, drugega do četrtega in šestega odstavka 5. člena ter 6. in 7. člena ZPNPID sprejelo. Ker
so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS,
je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
B. – II.
Presoja nekaterih določb z vidika 2. člena Ustave
(določnost zakona)
32. Pobudnice zatrjujejo, da je izpodbijana ureditev v več
delih nejasna. Opozarjajo na nedosledno uporabo pojmov, da
se na organiziran trg ali na organiziran trg vrednostnih papirjev
uvrsti družba ali se uvrstijo delnice te družbe. Navajajo, da
je določba 3. člena ZPNPID v povezavi s prvim odstavkom
4. člena ZPNPID nejasna in protislovna, ker ne določa, od
kdaj do kdaj morajo biti delnice družbe naslednice uvrščene
v trgovanje na organiziranem trgu. Navajajo, da so nejasne
tudi določbe drugega odstavka 5. člena ter četrtega in petega
odstavka 6. člena ZPNPID.
33. Načelo jasnosti in določnosti predpisov je eno izmed
načel pravne države iz 2. člena Ustave. Norma je nejasna,
kadar se z ustaljenimi metodami razlage pravnih norm ne da
ugotoviti njene vsebine, ne pa zgolj zato, ker ne daje odgovorov
na vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti pri njenem izvrševanju
v praksi (primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-277/05 z
dne 9. 2. 2006, Uradni list RS, št. 21/06 in OdlUS XV, 15).
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34. Prvi odstavek 3. člena ZPNPID določa, da morajo
biti delnice družbe naslednice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. Prvi
odstavek 4. člena pa določa, da se ne glede na zakon, ki ureja
trg vrednostnih papirjev, za družbe naslednice, ki so se uvrstile
v trgovanje na organiziranem trgu v skladu s 3. členom tega
zakona, uporabljajo določbe tega člena. Drugi in četrti odstavek
4. člena urejata umik družbe naslednice iz trgovanja na organiziranem trgu, medtem ko tretji odstavek tega člena govori o
umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Ne glede na
nedosledno uporabo pravnih pojmov pa določbe iz tega razloga
niso nejasne, predvsem pa ne tako nejasne, da se z ustaljenimi
metodami razlage pravnih norm ne bi dalo ugotoviti njihove
vsebine. Iz temeljnega predpisa, ki ureja trg vrednostnih papirjev, to je ZTFI, jasno izhaja, da se na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev (oziroma finančnih instrumentov) trguje
z vrednostnimi papirji (oziroma s finančnimi instrumenti), ki so
uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu, in sicer vse dotlej,
dokler niso umaknjeni iz trgovanja. To pomeni, da delniška
družba kot izdajatelj vrednostnih papirjev (delnic) ne more
biti uvrščena v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev, ampak da so lahko v trgovanje uvrščeni le njeni vrednostni papirji (delnice). V skladu s tem je treba razumeti tudi
izpodbijane določbe.
35. Člen 3 ZPNPID v povezavi s prvim odstavkom
4. člena ZPNPID ni nejasen, kot zatrjujejo pobudnice. Iz prvega
odstavka 3. člena ZPNPID izhaja, da morajo biti delnice družbe
naslednice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. V primeru, če še niso, pa
določa, da mora organ vodenja izvesti vse postopke in aktivnosti, potrebne za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem
trgu. V skladu s prvim odstavkom 4. člena ZPNPID se določbe
tega člena (ki ureja umik delnic družbe naslednice iz trgovanja
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev) uporabljajo za vse
tiste družbe naslednice, ki so svoje delnice uvrstile v trgovanje na organiziranem trgu v skladu s 3. členom ZPNPID. To
pomeni, da morajo vse družbe naslednice v skladu s prvim in
tretjim odstavkom 3. člena ZPNPID zagotoviti, da so ob uveljavitvi ZPNPID oziroma po izvedbi statusnega preoblikovanja v
predpisanih rokih njihove delnice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu. Če je v skladu s 4. členom ZPNPID oziroma
v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljni ali prisilni umik delnic
iz trgovanja, kasneje izveden umik delnic, obveznosti ponovne
uvrstitve teh delnic v trgovanje na podlagi prvega odstavka
3. člena ZPNPID ni. Taka je tudi edina možna logična razlaga
izpodbijanih določb, saj bi sicer prišlo do pravno nevzdržne
situacije, da bi umiku sledilo ponovno uvrščanje delnic v trgovanje ter temu ponoven umik, kar pa bi bilo v nasprotju s pravno
varnostjo. Tako ne drži, da je izpodbijana ureditev nejasna in
protislovna, ker ne določa, od kdaj do kdaj morajo biti delnice
družbe naslednice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev.
36. Prvi stavek drugega odstavka 5. člena ZPNPID določa, da je za sprejem sklepa skupščine o spremembi statuta in
sklepa o statusnem preoblikovanju potrebna večina najmanj
treh četrtin celotnega osnovnega kapitala družbe. V 5. členu
ZPNPID so urejene posebne določbe glede na zakon, ki ureja
gospodarske družbe. To pomeni, da je treba izpodbijano določbo razlagati skupaj z določbami ZGD-1. Z vidika sprememb
statuta je treba upoštevati predvsem 329. člen ZGD-1, ki v
prvem stavku prvega odstavka določa, da je za vsako spremembo statuta potreben sklep skupščine. V drugem odstavku
pa določa, da je za sklep skupščine potrebna večina najmanj
treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala ter
da statut lahko določa drugačno kapitalsko večino (vendar ne
manj kot večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega
kapitala) ter da navedeno ne velja za spremembo dejavnosti
družbe in za primere, za katere je z zakonom predpisana višja
kapitalska večina. To pomeni, da je ZPNPID v tem okviru specialni zakon, ki določa višjo kapitalsko večino za spremembo
statuta družbe naslednice.
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37. Sprememba statuta sodi med t. i. temeljne odločitve
v družbi oziroma t. i. izredne korporacijske spremembe, med
katere sodijo poleg sprejema in spremembe statuta tudi ukrepi
za povečanje in zmanjšanje kapitala, statusna preoblikovanja, odločitev o prenehanju družbe in sklenitev podjetniških
pogodb. Vsaka od navedenih odločitev oziroma sprememb v
družbi zahteva tudi spremembo statuta. Zato je treba določbo
o spremembi statuta po drugem odstavku 5. člena ZPNPID
obravnavati kot splošno določbo za družbe naslednice (ki je
sicer specialna v razmerju do 329. člena ZGD-1), medtem ko
je treba določbe o povečanju in zmanjšanju kapitala, statusnih
preoblikovanjih in sklenitvi podjetniških pogodb obravnavati
kot specialne določbe do navedene določbe, in to ne glede na
to, ali se v teh primerih za družbe naslednice uporablja ZGD-1
kot splošen predpis ali ZPNPID kot specialen predpis. Ne drži
torej, kot navajajo pobudnice, da bi lahko prišlo do položaja, da
bi bil sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe naslednice
veljavno sprejet, ne bi pa bila dosežena višja kapitalska večina
za sprejem sklepa o spremembi statuta, ki bi to spremembo
osnovnega kapitala upoštevala. Ne bi bilo logično, če bi se za
tehnično uskladitev skupščinskega sklepa, ki se lahko sprejme
z nižjo večino, predpisala drugačna oziroma strožja večina.
V tem smislu je treba razumeti tudi določbo drugega stavka
prvega odstavka 329. člena ZGD-1, da skupščina lahko prenese pooblastilo za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na
uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami, na nadzorni svet ali upravni odbor. Nanjo namreč določba
drugega odstavka 5. člena ZPNPID ne vpliva in velja tudi za
družbe naslednice.
38. Enako je treba tudi določbo glede zahtevane večine
za sprejem sklepa o statusnem preoblikovanju družbe naslednice iz drugega odstavka 5. člena ZPNPID razumeti kot
specialno določbo v razmerju do določb ZGD-1, zlasti tistih,
ki določajo zahtevano večino za sprejem sklepa skupščine
o statusnem preoblikovanju. Člen 597 ZGD-1 pojasni, da se
družba lahko statusno preoblikuje z združitvijo, z delitvijo, s
prenosom premoženja in s spremembo pravnoorganizacijske
oblike. Enako velja za družbe naslednice z izjemo, da je na
podlagi drugega odstavka 5. člena ZPNPID za sprejem sklepa
o statusnem preoblikovanju potrebna večina najmanj treh četrtin celotnega osnovnega kapitala družbe. Ob tem se izkaže,
da izpodbijana določba ni nejasna.
39. Četrti odstavek 6. člena ZPNPID določa, da iz delnic
družbe naslednice, pridobljenih na podlagi pravnega posla, ki
je v nasprotju z določbami ZPNPID in ZPre-1, pridobitelj nima
pravice do upravljanja družbe oziroma nima glasovalnih pravic.
V petem odstavku 6. člena ZPNPID pa je določeno, da se pridobitelju delnic pri izvrševanju glasovalne pravice, ki izhaja iz
delnic, ki jih že ima, odstotek od glasovalnih pravic, ki izhajajo iz
vseh izdanih delnic družbe, zniža sorazmerno s številom delnic,
pridobljenih na podlagi pravnega posla iz četrtega (prejšnjega)
odstavka tako, da ima pri uresničevanju glasovalne pravice
enak odstotek, kot ga je imel pred pridobitvijo delnic iz prejšnjega odstavka tega člena, njegove glasovalne pravice pa se
prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničarjev družbe, ki
niso s tem pridobiteljem povezane osebe, in sicer v sorazmerju
z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu družbe. Tudi v tem
primeru ne gre za nejasni določbi, kot zatrjujejo pobudnice. Ne
drži, da iz izpodbijanih določb ni razvidno, ali preneha oziroma
kdaj preneha omejitev glasovalnih pravic. ZPNPID je specialni
predpis, ki se mora razlagati samo skupaj z določbami, ki sicer
urejajo določeno pravno področje.
40. Člen 6 ZPNPID ureja posebne določbe glede na zakon, ki ureja prevzeme. V prvi vrsti gre za specialne določbe,
ki za delničarje družb naslednic določajo nižji prevzemni prag,
 B. Bratina, Člen 293; v: M. Kocbek (ur.), Veliki komentar
Zakona o gospodarskih družbah, 2. knjiga, GV Založba, Ljubljana
2007, str. 471.
 R. Bohinc, Pristojnosti skupščine delniške družbe in njeni
sklepi, Podjetje in delo, let. 24 , št. 6/7 (1998), str. 753–771.
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pri katerem mora delničar obvezno dati prevzemno ponudbo
za prevzem te družbe. Druge obveznosti delničarja jasno in
določno ureja ZPre-1. Zato je treba tudi četrti in peti odstavek
6. člena ZPNPID obravnavati skupaj z določbami ZPre-1. Ob
sistematični razlagi predpisov se izkaže, da sta navedeni določbi specialni določbi v razmerju do prvega odstavka 63. člena
ZPre-1 in da urejata mirovanje glasovalnih pravic nezakonitega
prevzemnika družbe naslednice. Njuna razlaga pove, da je
pravni posel za pridobitev delnic družbe naslednice v nasprotju
z določbami ZPNPID in ZPre-1, če prevzemnik v skladu z določbami ZPNPID in ZPre-1 doseže prevzemni (oziroma dodatni
prevzemni) prag, pa ne da prevzemne ponudbe oziroma ne
zmanjša deleža glasovalnih pravic. V tem primeru nastopijo posledice, ki jih določata četrti in peti odstavek 5. člena ZPNPID,
kakor tudi vse posledice po ZPre-1, ki jih ZPNPID specialno ne
ureja. Ob tem se izkaže, da izpodbijani določbi nista nejasni.
41. Drugi in četrti odstavek 4. člena ZPNPID določata
pogoje, pod katerimi je mogoč prostovoljni oziroma prisilni umik
delnic družbe naslednice iz trgovanja na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev. Ker se je Ustavnemu sodišču zastavilo
vprašanje jasnosti teh določb, se je moralo, preden je sploh
lahko presojalo zatrjevano neskladje navedenih določb s členi
2, 14, 74 in 153 Ustave, opredeliti do tega vprašanja.
42. ZPNPID v 4. členu vsebuje posebne določbe glede
na zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev. V drugem odstavku
tega člena določa, da mora družba naslednica v primeru, če
želi umakniti svoje delnice iz trgovanja na organiziranem trgu
v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, v roku
treh mesecev po sprejetju sklepa o umiku delnic iz trgovanja
delničarjem za njihove delnice ponuditi primerno denarno odpravnino, skladno s 385. členom ZGD-1, in jo plačati v rokih,
ki jih določa zakon. Sklep o umiku delnic družbe naslednice
iz trgovanja na organiziranem trgu mora biti sprejet z večino, ki vključuje najmanj devet desetin osnovnega kapitala
družbe, oziroma z višjo večino, če tako določa statut družbe
(tretji odstavek 4. člena ZPNPID). Družba naslednica mora v
primeru prostovoljnega umika delnic vsem delničarjem za njihove delnice ponuditi primerno denarno odpravnino skladno s
385. členom ZGD-1, medtem ko mora po petem odstavku
101. člena ZTFI javna družba plačati primerno denarno odpravnino le delničarjem, ki to zahtevajo in ki so na skupščini ugovarjali sklepu o umiku delnic. Prvi odstavek 385. člena ZGD-1
določa, da višino denarne odpravnine določi glavni delničar
ob smiselni uporabi določb petega in šestega stavka drugega
odstavka 556. člena ZGD-1. Pred sklicem skupščine mora
glavni delničar poslovodstvu družbe predložiti izjavo banke, s
katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti
glavnega delničarja, ki je v tem, da mora manjšinskim delničarjem plačati odpravnino za pridobljene delnice (drugi odstavek
385. člena ZGD-1). Glavni delničar je tisti, ki je imetnik delnic
družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe (prvi odstavek 384. člena ZGD-1).
43. Jezikovna in sistematična razlaga drugega odstavka
4. člena ZPNPID bi kazali na to, da je prostovoljni umik delnic
družbe naslednice iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev mogoč le, če ima taka družba glavnega delničarja,
ki delničarjem ponudi primerno denarno odpravnino za njihove
delnice. Vendar pa je sklep o umiku na podlagi tretjega odstavka tega člena z večino devet desetin osnovnega kapitala lahko
izglasovan tudi, če družba naslednica nima le enega glavnega
delničarja, ampak več delničarjev, ki imajo skupaj devet desetin
osnovnega kapitala in ki glasujejo za tak sklep. Glavni delničar
na drugi strani pa je lahko samo posameznik, bodisi pravna bodisi fizična oseba, ne pa skupina povezanih delničarjev. Zato
 Ta določba je specialna v razmerju do drugega odstavka
101. člena ZTFI, ki določa, da je za sprejetje sklepa o umiku delnic z organiziranega trga potrebna večina, ki vključuje najmanj tri
četrtine osnovnega kapitala družbe, oziroma višja večina, če tako
določa statut družbe.
 M. Kocbek, Člen 385; v: M. Kocbek (ur.), nav. delo, str. 690.
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sklicevanje Zakona na 385. člen ZGD-1 s tega vidika ni jasno.
Dalje tudi ni jasno, zakaj mora primerno denarno odpravnino
delničarjem plačati družba naslednica in ne glavni delničar, kar
bi tudi izhajalo iz 385. člena ZGD-1. Ob upoštevanju, da je bil
ZPNPID sprejet s ciljem varstva več tisoč malih delničarjev, pa
tudi ni jasno, zakaj mora družba primerno denarno odpravnino
plačati vsem delničarjem, ne pa samo tistim, ki za sklep o umiku ne glasujejo (s čimer bi bili zaščiteni prav interesi tistih, ki jih
Zakon varuje). Navedeno namreč pomeni, da bi morala družba
naslednica primerno denarno odpravnino plačati tudi glavnemu
delničarju oziroma tistim delničarjem, ki so glasovali za sklep
o umiku. Glede na navedeno izpodbijana določba drugega
odstavka 4. člena ZPNPID ni jasna.
44. Prav tako ni jasna določba četrtega odstavka 4. člena
ZPNPID, ki ureja položaj v primeru, če mora družba naslednica
umakniti svoje delnice iz trgovanja na organiziranem trgu v
skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev. V tem primeru mora družba naslednica delničarjem v roku treh mesecev
po izdaji sklepa pristojnega organa o izključitvi iz trgovanja na
organiziranem trgu za njihove delnice ponuditi primerno denarno odpravnino, skladno s 385. členom ZGD-1, in jo plačati v
rokih, ki jih določa zakon. Ker glavni delničar v družbi naslednici
v primeru zahteve po prisilnem umiku njenih delnic iz trgovanja
zelo verjetno ne obstaja, ni jasno, zakaj se določba sklicuje na
385. člen ZGD-1. Tudi iz te določbe ne izhaja jasno, kdo mora
delničarjem plačati primerno denarno odpravnino: glavni delničar, kot bi izhajalo iz 385. člena ZGD-1, ali družba naslednica,
kot bi izhajalo zgolj iz jezikovne razlage zakonskega besedila.
Ob tem pa v primeru, če bi morala družba naslednica plačati
vsem delničarjem primerno denarno odpravnino, ostaja nejasna in neurejena nadaljnja usoda družbe (predvsem z vidika
določb o zagotavljanju osnovnega kapitala družbe in varstva
upnikov).
45. Glede na navedeno vsebine določb drugega in četrtega odstavka 4. člena ZPNPID z ustaljenimi metodami razlage
ni mogoče ugotoviti. Da morajo biti predpisi jasni in določni,
je Ustavno sodišče pojasnilo že v 33. točki obrazložitve te
odločbe. Ker sta izpodbijani določbi nejasni, sta drugi in četrti
odstavek 4. člena ZPNPID v neskladju z 2. členom Ustave.
46. Ustavno sodišče drugega odstavka 4. člena ZPNPID ni
razveljavilo, ampak je ugotovilo, da je v neskladju z Ustavo (2.
točka izreka). Za ugotovitveno odločbo se je odločilo, ker drugi
odstavek 4. člena ZPNPID vprašanje prostovoljnega umika ureja
na način, ki ne omogoča razveljavitve (prvi odstavek 48. člena
ZUstS). Če bi Ustavno sodišče drugi odstavek 4. člena ZPNPID
razveljavilo, bi se v primeru prostovoljnega umika delnic družbe
naslednice iz trgovanja uporabljal ZTFI. Namen ZPNPID pa je
bil prav v tem, da se izključi uporaba določenih pravil ZTFI, kar
izhaja že iz samega naslova 4. člena ZPNPID (posebne določbe
glede na zakon, ki ureja trg vrednostnih papirjev). Ustavno sodišče bi z razveljavitvijo tako povzročilo položaj, ki bi bil v nasprotju
z namenom zakonodajalca. Gre predvsem za pravico malih
delničarjev družb naslednic do primerne denarne odpravnine za
njihove delnice tudi v primeru, če se skupščine delničarjev ne
udeležijo in ne ugovarjajo sklepu o umiku delnic (kar sicer zahteva 101. člen ZTFI). Ker so ti delničarji v povprečju slabo poučeni
in slabo informirani, je namreč verjetnost, da bi se skupščine
udeležili in glasovali proti sklepu o umiku, zelo majhna; to pa bi
jih prikrajšalo za pravico do primerne denarne odpravnine.
47. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku šestih mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (3. točka izreka). Zakonodajalec bo moral pri
pripravi nove ureditve ob upoštevanju varstva interesov malih
delničarjev družbe naslednice (kakor tudi upnikov) natančneje opredeliti, kdo mora delničarjem plačati primerno denarno
odpravnino, iz katerih virov sredstev ter katerim delničarjem
(vsem ali le nekaterim).
48. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS za čas, dokler zakonodajalec ugotovljene
neustavnosti ne odpravi, določilo način izvršitve te določbe.
S tem je začasno uredilo pravila, ki zasledujejo namen Zakona,
to je zaščito malih delničarjev in v tem okviru predvsem varstvo
njihove pravice do primerne denarne odpravnine v primeru
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umika delnic iz trgovanja. Določilo je, da mora do odprave
neustavnosti te določbe primerno denarno odpravnino vsem
drugim delničarjem ponuditi eden ali več delničarjev, ki vključujejo najmanj devet desetin osnovnega kapitala družbe in ki
glasujejo za sklep o umiku (6. točka izreka). Rok, v katerem
mora biti odpravnina ponujena oziroma plačana, ter način, kako
se določi višina odpravnine, ostaneta enaka, kot to določa drugi
odstavek 4. člena ZPNPID, saj predpis v tem delu ni nejasen.
Ustavno sodišče ocenjuje, da se s tem do odprave neustavnosti varujejo interesi malih delničarjev družb naslednic, ki bi
bili lahko ob umiku delnic družbe naslednice iz trgovanja na
organiziranem trgu oškodovani.
49. Ustavno sodišče ocenjuje, da navedeno (glej tudi
46. točko obrazložitve te odločbe) glede četrtega odstavka
4. člena ZPNPID ne velja. V primeru, da bo družba naslednica
morala umakniti delnice iz trgovanja na organiziranem trgu,
se bodo namreč uporabljale določbe ZTFI, ki že zagotavljajo
varstvo interesov malih delničarjev, predvsem pa pravico do
primerne denarne odpravnine. Ustavno sodišče je zato določbo četrtega odstavka 4. člena ZPNPID razveljavilo (1. točka
izreka). Razveljavitev začne učinkovati naslednji dan po objavi
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
50. Ker je Ustavno sodišče ugotovilo neskladje drugega
in četrtega odstavka 4. člena ZPNPID z 2. členom Ustave,
se ni spuščalo v obravnavo drugih očitkov pobudnic, ki so bili
naslovljeni na ti dve določbi.
B. – III.
Presoja skladnosti izpodbijane ureditve z 2. členom
(načelo varstva zaupanja v pravo) in s prvim odstavkom
155. člena Ustave
51. Pobudnice menijo, da so določbe drugega odstavka
2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega odstavka
4. člena, drugega do četrtega in šestega odstavka 5. člena ter
prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 6. člena ZPNPID
posegle v pravna razmerja, ki so nastala na podlagi preoblikovanja pobudnic v redne delniške družbe. Menijo, da ZPNPID
le navidezno velja za naprej, v bistvu pa vzpostavlja prejšnje
stanje in posega v pridobljene pravice pobudnic (prvi odstavek
155. člena Ustave), saj jim preprečuje poslovanje po pravilih,
ki veljajo za redne delniške družbe. Še zlasti naj bi drugi odstavek 6. člena ZPNPID posegal v pridobljene pravice delničarjev
delniških družb, ki so v preteklosti že pridobili 75% vseh delnic
in zanje na podlagi določb ZPre-1 ne velja več obveznost javne
ponudbe (12. člen ZPre-1) ali so po postopkih, ki jih je določal
Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 in nasl. – ZPre),
pridobili 45% vseh delnic in zanje obveznost javne ponudbe ne
velja do pridobitve novih delnic (75. člen ZPre-1).
52. Pobudnice dalje menijo, da so določbe drugega odstavka 2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega, tretjega
in petega odstavka 4. člena, drugega do četrtega in šestega odstavka 5. člena ter 6. in 7. člena ZPNPID v neskladju z načelom
pravne države (2. člen Ustave), ker nasprotujejo dolžnosti države,
da ravna predvidljivo in v skladu z načelom zaupanja v veljavnost
in trajnost zakona. Menijo, da je ravnanje države, ki spremeni
pogoje poslovanja le za določene pravne osebe iste vrste potem,
ko te osebe že poslujejo pod enakimi pogoji, in ki za kriterij razlikovanja šteje način nastanka, popolnoma nepredvidljivo.
53. Ustavno sodišče je najprej ocenilo, ali drži očitek, da
so navedene določbe v neskladju s prvim odstavkom 155. člena Ustave, ki prepoveduje povratno veljavo pravnih aktov:
zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka
za nazaj. Predpis učinkuje povratno tedaj, ko je za začetek
njegove uporabe določen trenutek pred njegovo uveljavitvijo,
oziroma tudi tedaj, ko je za začetek njegove uporabe določen
trenutek po njegovi uveljavitvi, vendar njegove posamezne
določbe učinkujejo tako, da za nazaj posežejo v pravne položaje ali pravna dejstva, ki so bili zaključeni v času veljavnosti
prejšnje pravne norme (tako odločba Ustavnega sodišča št.
U-I-98/07 z dne 12. 6. 2008, Uradni list RS, št. 65/08). To
pomeni, da bi šele zmanjšanje pravic za čas pred uveljavitvijo
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zakona pomenilo pravo retroaktivnost, za kar pa v obravnavanem primeru ne gre.
54. ZPNPID, s katerim so bile uzakonjene izpodbijane določbe, je v skladu z določbo 14. člena začel veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, torej velja
za naprej. Šele od dneva veljavnosti dalje so tudi nastopile
uzakonjene pravne posledice: to je, da se za družbe naslednice smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo delniške družbe s statusom javne družbe (drugi odstavek 2. člena
ZPNPID), oziroma da morajo te družbe tudi po združitvi ohraniti status javne družbe (tretji odstavek 3. člena ZPNPID), da
morajo biti delnice teh družb uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in da morajo biti neomejeno
prenosljive (prvi in drugi odstavek 3. člena ZPNPID), da za
te družbe veljajo posebni pogoji glede umika delnic iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (prvi odstavek
4. člena ZPNPID), da za družbe naslednice veljajo tudi posebne
določbe glede obvezne ponudbe za prevzem (prvi, drugi, četrti
in peti odstavek 6. člena ZPNPID), glede statusnih preoblikovanj
teh družb (drugi in šesti odstavek 5. člena ZPNPID) in glede
določenih pravic delničarjev teh družb (tretji in četrti odstavek
5. člena ZPNPID). Nobena izmed navedenih določb ZPNPID
ne posega za nazaj ne v pravne položaje družb naslednic ne v
pravne položaje delničarjev teh družb (to je v pravne položaje, ki
so bili zaključeni v času veljavnosti prejšnje pravne norme).
55. Navedeno velja tudi za samo znižanje prevzemnega
praga (s 25% po ZPre-1 na 15% po ZPNPID), ki ga določa
drugi odstavek 6. člena ZPNPID. Gre za prevzemni prag, pri
katerem mora delničar družbe naslednice obvezno dati ponudbo za prevzem te družbe oziroma mora ustrezno zmanjšati
število delnic oziroma glasovalnih pravic v družbi na manj kot
15% glasovalnih pravic. Določba ni retroaktivna, ker ne določa
obveznosti ponudbe za prevzem in omejitve glasovalnih pravic
delničarjev za nazaj, ampak za naprej. Zakon tako ni posegel
ne v kapitalsko ne v upravljavsko strukturo družb, določil je le
(za naprej) uskladitev z njegovimi kogentnimi določbami.
56. Pobudnice še posebej izpostavljajo, da je retroaktivna
tudi ureditev v drugem odstavku 3. člena ZPNPID, ki določa, da
morajo biti delnice družbe naslednice neomejeno prenosljive in
da so vse omejitve prenosljivosti določene s statutom družbe
nične. Ker pa pobudnice navajajo, da nobena izmed njih omejitve prenosljivosti delnic v statutu še ni določila, ta določba s
tega vidika ne posega v pravni položaj pobudnic. Zato Ustavno
sodišče te določbe s tega vidika ni presojalo.
57. Glede na navedeno določbe drugega odstavka
2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega odstavka
4. člena, drugega do četrtega in šestega odstavka 5. člena ter
prvega, drugega, četrtega in petega odstavka 6. člena ZPNPID
niso v neskladju s prepovedjo retroaktivnosti iz prvega odstavka 155. člena Ustave (5. točka izreka).
58. Ustavno sodišče je že večkrat pojasnilo, da Ustava
ne preprečuje, da bi zakon spreminjal prej zakonsko določene
pravice ali pogoje za njihovo uveljavljanje z učinkom za naprej,
če te spremembe ne nasprotujejo z Ustavo določenim načelom
oziroma drugim ustavnim določbam, zlasti načelu varstva zaupanja v pravo kot enemu od načel pravne države iz 2. člena
Ustave. Načelo varstva zaupanja v pravo posamezniku in
pravni osebi zagotavlja, da država pravnega položaja posameznika oziroma pravne osebe ne bo poslabšala arbitrarno, to je
brez razloga, utemeljenega v prevladujočem javnem interesu.
Ker gre za splošno pravno načelo in ne neposredno za eno
od človekovih pravic, katerim po 15. členu Ustave pripada
strožje varstvo zoper morebitne omejitve in posege, to načelo
nima absolutne veljave. V večji meri kot posamezne človekove
pravice je dostopno možnim omejitvam, torej temu, da je v
primeru konflikta oziroma kolizije med to in drugimi ustavnimi
dobrinami treba v t. i. tehtanju dobrin presoditi, kateri izmed
ustavno zavarovanih dobrin (ali načelu varstva zaupanja v
pravo ali načelu prilagajanja prava družbenim razmeram) je
v posameznem primeru treba dati prednost (primerjaj odločbi
Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002, Uradni list
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RS, št. 93/02 in OdlUS XI, 211 in št. U-I-141/01 z dne 20. 5.
2004, Uradni list RS, št. 62/04 in Odl US XIII, 35). Pri tem je
treba upoštevati, ali so bile sporne spremembe relativno predvidljive in ali so prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali
ter kakšni so teža spremembe in pomen obstoječega pravnega
položaja za upravičence na eni strani in javni interes, ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe, na drugi strani (primerjaj
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-11/07 z dne 13. 12. 2007,
Uradni list RS, št. 122/07 in OdlUS, XVI 86).
59. Izpodbijane določbe ZPNPID so drugače, kot to velja za druge redne delniške družbe, uredile pravila poslovanja tistih delniških družb, ki so pravne naslednice PID. Gre
za spremembe, ki poleg obveznosti, ki so pojasnjene že v
54. točki obrazložitve te odločbe, določajo še posebne pogoje
za izglasovanje in objavo sklepa o umiku delnic družb naslednic iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev
(tretji in peti odstavek 4. člena ZPNPID), posebno omejitev
glede na ZPre-1 o obveznosti ponudbe za prevzem v primeru
združitve oziroma delitve te družbe (tretji odstavek 6. člena
ZPNPID) ter obvezno poročanje delniških družb naslednic na
letni, polletni in mesečni ravni (7. člen ZPNPID). Spremenjena
ureditev poslovanja delniških družb, ki so pravne naslednice
PID, za te družbe ni bila nepričakovana, kot zatrjujejo pobudnice. Prvi predlog ZPNPID je bil objavljen že 19. 7. 2004 (Poročevalec DZ, št. 95/04) in nato dopolnjena predloga še 13. 2.
2006 (Poročevalec DZ, št. 17/06) in 29. 6. 2007 (Poročevalec
DZ, št. 65/07). Od prve objave predloga ZPNPID do njegovega sprejema so tako minila tri leta in nekaj dni. Pobudnice ob
tem ne morejo trditi, da niso mogle računati s tem, da se bo v
prihodnje ureditev poslovanja zanje spremenila tako, da bodo
morale poslovati pod pogoji, drugačnimi od tistih, ki sicer veljajo
za redne delniške družbe. V obravnavanem primeru zakonodajalcu tudi ni mogoče očitati, da je pravno ureditev spremenil
arbitrarno, brez razloga, utemeljenega v javnem interesu.
60. Zakonodajalec je ZPNPID sprejel zaradi zagotavljanja
varstva malih delničarjev delniških družb, ki so nastale s preoblikovanjem PID, in zagotavljanja nadzora teh družb, ki ga izvajajo
pristojni organi (Poročevalec DZ, št. 65/07, str. 7). Temeljni namen
zakona je varstvo interesov več tisoč malih delničarjev družb
naslednic, ki so to postali tako, da so v postopku lastninskega
preoblikovanja lastniški certifikat (31. člen Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, Uradni list RS, št. 55/92 in nasl. – v nadaljevanju ZLPP) zamenjali za pridobitev delnic PID (36. člen ZLPP).
Po mnenju Državnega zbora je posebno varstvo velikega števila
malih delničarjev v teh družbah nujno, ker jim zaradi neuravnoteženosti in razpršenosti lastništva ter zaradi slabe informiranosti
grozi še posebno velika nevarnost oškodovanja. Izpodbijana ureditev naj bi omejila možnost nepregledne koncentracije lastništva
v teh družbah in oškodovanja malih delničarjev z njihovo nepregledno iztisnitvijo iz družbe ali umikom delnic iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Po oceni Ustavnega sodišča
je namen posebne ureditve v ZPNPID iz navedenih razlogov v
javnem interesu oziroma v javno korist.
61. Vsebina in meje javne koristi so razvidne iz zakonske
ureditve posameznega področja. Po ustaljeni ustavnosodni
presoji javna korist zajema varstvo zdravja in življenja ljudi,
varstvo potrošnikov, zaposlenih in podobno. Javna korist pa
lahko zajema tudi varstvo posebne skupine ljudi, ki se je v določenem položaju znašla zaradi specifičnih gospodarskih razmer.
Državljani Republike Slovenije, ki so v postopku lastninskega
preoblikovanja lastniške certifikate zamenjali za delnice PID, so
se namreč v položaju delničarjev družb naslednic znašli zaradi
procesov lastninjenja oziroma tranzicije iz družbene v zasebno
lastnino ter kasnejših preoblikovanj PID v delniške družbe. Ker
gre za skupino ljudi, ki v tistem času v precejšnjem delu niti
ni imela druge izbire kot svoj lastniški certifikat zamenjati za
pridobitev delnic PID, je njihovo posebno varstvo utemeljeno
v javnem interesu. Na to kaže tudi podatek, da so PID, ki
so lahko na podlagi ZLPP in ZZLPPO do 30. 6. 1997 zbirali
lastniške certifikate državljanov, zbrali lastniške certifikate v
vrednosti 327,2 milijarde SIT (to je 58% vseh izdanih certifika-
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tov), medtem ko je bilo v podjetja vloženih le za 181 milijard
SIT lastniških certifikatov (to je skupno 32%), za 57 milijard
SIT (10%) pa je ostalo neporabljenih. Posledica teh procesov
in kasnejših preoblikovanj PID v investicijske družbe (kasneje
vzajemne sklade) in delniške družbe je bilo veliko število malih
delničarjev delniških družb, ki so nastale s preoblikovanjem iz
PID. Iz predloga ZPNPID je razvidno, da je bilo na dan 30. 4.
2004 v delniških družbah, ki so pravne naslednice PID, 882.398
delničarjev, od tega 99,9% malih delničarjev, ki so bili lastniki
manj kot 1% osnovnega kapitala delniške družbe, ter le 0,011%
(ali 102 delničarja), ki so bili lastniki več kot 5% osnovnega
kapitala družbe (Poročevalec DZ, št. 65/07, str. 6). Podobne
podatke z dne 5. 3. 2007 navaja tudi Vlada. Poleg tega gre
večinoma za manj poučene in slabše informirane vlagatelje.
Glede na vse navedeno je posebno varstvo teh delničarjev po
oceni Ustavnega sodišča utemeljeno v prevladujočem javnem
interesu, torej je v javno korist.
62. Vprašanje pa je, ali je teža spremembe za družbe
naslednice in njihove (kvalificirane) delničarje taka, da je v
razumnem sorazmerju s ciljem, ki ga spremenjena zakonodaja zasleduje. Izpodbijana ureditev ureja določene vidike poslovanja družb naslednic drugače, kot jih za druge delniške
družbe urejajo ZGD-1 in drugi predpisi. Po vsebini, z izjemo
določenega vidika iz drugega odstavka 6. člena ZPNPID (ki je
izpostavljen v naslednji točki), gre za take obveznosti, ki sicer
veljajo tudi za druge redne delniške družbe, če izberejo status
javne družbe, in za obveznosti, ki so nekoliko strožje ali blažje,
kot za vse druge (javne oziroma nejavne) delniške družbe ter
njihove delničarje (na primer nižji prevzemni prag, strožja večina za sprejem skupščinskih sklepov, večje pravice malih delničarjev). Po oceni Ustavnega sodišča gre za razumne ukrepe z
namenom varstva več tisoč malih delničarjev družb naslednic.
Poleg tega je zakonodajalec v primerih, ko je bilo to potrebno,
določil tudi rok za uskladitev poslovanja družb naslednic z
novo ureditvijo (drugi odstavek 6. člena, prvi odstavek 12. člena in prvi odstavek 13. člena ZPNPID), pri čemer pobudnice
ne zatrjujejo, da bi bila prehodna ureditev neustrezna. Glede
na navedeno določbe drugega odstavka 2. člena, prvega do
tretjega odstavka 3. člena, prvega, tretjega in petega odstavka
4. člena, drugega do četrtega in šestega odstavka 5. člena, prvega in tretjega do petega odstavka 6. člena, drugega odstavka
6. člena, z izjemo vidika, ki je izpostavljen v nadaljevanju, ter
7. člena ZPNPID niso v neskladju z načelom varstva zaupanja
v pravo iz 2. člena Ustave (5. točka izreka).
63. Pobudnice zatrjujejo, da drugi odstavek 6. člena
ZPNPID posega v pridobljene pravice delničarjev družb naslednic, ki so že dali uspešno ponudbo za prevzem take družbe
in jim po ZPre-1 prevzemne ponudbe (še) ne bi bilo treba dati,
ker morajo ti delničarji na podlagi te določbe ponovno dati
prevzemno ponudbo ali pa zmanjšati število delnic oziroma
glasovalnih pravic na manj kot 15% glasovalnih pravic. Taka
razlaga izpodbijane določbe je mogoča zlasti z vidika jezikovne in sistematične razlage. Drugi odstavek 6. člena ZPNPID
določa, da mora delničar delniške družbe pravne naslednice
PID, ki ima na dan uveljavitve tega zakona v lasti delež (število
oziroma odstotek od celotne izdaje) vrednostnih papirjev te
delniške družbe, ki mu zagotavlja najmanj 15% glasovalno
pravico, v roku enega leta od uveljavitve ZPNPID bodisi dati
prevzemno ponudbo za nakup vseh delnic te družbe v skladu
z ZPre-1 bodisi ustrezno zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih pravic v družbi na manj kot 15% glasovalnih pravic.
Glede na jezikovni pomen besedila te določbe in glede na to,
da je bil ZPNPID sprejet in je začel veljati kasneje kot ZPre-1, je
določbo mogoče razlagati kot kasnejšo in specialno določbo, ki
velja za vse delničarje družb naslednic, in to neodvisno in poleg
obveznosti, ki jih zanje določa ZPre-1.
64. Vendar je glede na namen te določbe mogoča tudi
drugačna razlaga. Zakonodajalec je s sprejemom ZPNPID
 A. Žnidaršič Kranjc, Investicijski skladi v Sloveniji – (ne)uspeh
in za koga, DEJ, Postojna 1999, str. 48.
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zasledoval cilj varstva malih delničarjev družb naslednic, kar je
bilo pojasnjeno že v točkah 60 in 61 obrazložitve te odločbe.
S tem ciljem je v 6. členu ZPNPID uredil posebne določbe
glede na zakon, ki ureja prevzeme. Namen posebne ureditve,
ki izhaja iz določbe drugega odstavka 6. člena ZPNPID, je
znižanje prevzemnega praga (s 25% na 15%), pri katerem je
prevzemna ponudba obvezna. Navedeno izhaja iz primerjave
izpodbijane določbe z vsebino, ki jo ureja ZPre-1. Zakon določa, da mora prevzemno ponudbo dati prevzemnik, ki doseže
prevzemni prag v drugem odstavku 7. člena ZPre-1 določen pri
25% glasovalnih pravic ciljne družbe (prvi odstavek 12. člena
ZPre-1), da jo mora ponovno dati, ko po končanem postopku
uspešne prevzemne ponudbe pridobi še dodatni 10% delež
glasovalnih pravic, t. i. dodatni prevzemni prag (drugi odstavek
12. člena ZPre-1), ter da mu je ni treba več dati, ko z uspešno
prevzemno ponudbo pridobi najmanj 75% delež glasovalnih
pravic, t. i. končni prevzemni prag (tretji odstavek 12. člena
ZPre-1). Logična razlaga kaže na to, da drugi odstavek 6. člena
ZPNPID ne ureja dodatnega ali končnega prevzemnega praga,
ki je torej tudi za delničarje družb naslednic urejen z ZPre-1.
Na podlagi take razlage drugi odstavek 6. člena ZPNPID ne
velja za delničarje družb naslednic, ki so že izvedli uspešno
prevzemno ponudbo na podlagi določb ZPre-1 (oziroma prej
veljavnih predpisov, ki so urejali prevzeme).
65. Razlaga, da določba drugega odstavka 6. člena
ZPNPID neodvisno in poleg obveznosti, ki jih zanje določa
ZPre-1, velja tudi za tiste delničarje družb naslednic, ki so že
dali uspešno prevzemno ponudbo, je v neskladju z načelom
zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave. Teža spremenjene ureditve bi bila v takih primerih v nerazumnem razmerju s ciljem,
ki ga zasleduje. Namen drugega odstavka 6. člena ZPNPID
je varstvo malih delničarjev s tem, da mora delničar, ki pridobi
kvalificiran delež glasovalnih pravic v višini 15%, dati ponudbo
za prevzem te družbe. Če je tako ponudbo delničar v preteklosti
že dal, je bil namen varstva že dosežen. Zato bi bila zahteva,
da mora ponovno dati ponudbo za prevzem te družbe, ki presega delničarjeve obveznosti na podlagi ZPre-1, ali obveznost
odsvojitve delnic oziroma zmanjšanja glasovalnih pravic na
manj kot 15% glasovalnih pravic, nerazumna in taka razlaga v
neskladju z načelom zaupanja v pravo iz 2. člena Ustave.
66. Ker je določbo drugega odstavka 6. člena ZPNPID
mogoče razlagati tudi ustavnoskladno, je Ustavno sodišče le
izločilo iz uporabe razlago, ki je v neskladju z Ustavo (4. točka
izreka). Z Ustavo skladna razlaga pa se lahko uporablja.
67. Navedb pobudnic, da je kršeno načelo zaupanja v
pravo tistih delničarjev družb naslednic, ki so na podlagi ZPre-1
v dobri veri in zaupanju v pravo pridobivali delnice, ki jim dajejo med 15% in 24,99% glasovalnih pravic, Ustavno sodišče
ni presojalo, ker v takem položaju ni nobena izmed pobudnic
in zato izpodbijana določba s tega vidika ne posega v njihov
pravni položaj.
B. – IV.
Presoja skladnosti izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 14. člena Ustave
68. Pobudnice menijo, da so določbe drugega odstavka
2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega, tretjega
in petega odstavka 4. člena, drugega do četrtega in šestega
odstavka 5. člena ter 6. in 7. člena ZPNPID v neskladju z načelom enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave), ker za delniške
družbe pravne naslednice PID določajo drugačne pogoje poslovanja kot za redne delniške družbe in ker za delničarje delniških družb pravnih naslednic PID določajo drugačne pravice
in obveznosti kot za delničarje drugih rednih delniških družb.
Gre za obveznosti, ki so bile pojasnjene že v 54. in 59. točki.
Pobudnice menijo, da ni stvarnega razloga za razlikovanje med
delniškimi družbami po kriteriju njihovega nastanka in strukturi
 Za takšen način interpretativne odločbe se zavzema S.
Nerad, Interpretativne odločbe Ustavnega sodišča, Založba Uradni
list Republike Slovenije, Ljubljana 2007, str. 51–60.
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njihovih delničarjev. Zatrjujejo, da kriterij nastanka še zlasti ne
more biti stvarno utemeljen razlog za različno obravnavanje
ob upoštevanju novele ZPNPID-A (tretji odstavek 2. člena
ZPNPID). Pobudnice tudi navajajo, da je nerazumno in brez
utemeljenega razloga znižanje prevzemnega praga na 15% le
za tiste delničarje, ki imajo na dan uveljavitve ZPNPID v lasti
delež, ki jim zagotavlja najmanj 15% glasovalnih pravic, ne pa
tudi za delničarje, ki tak delež pridobijo kasneje.
69. Drugi odstavek 14. člena Ustave določa, da so pred
zakonom vsi enaki. Spoštovanje načela enakosti in zagotavljanje enakega obravnavanja sta torej temeljni zahtevi, na kateri
mora paziti zakonodajalec pri urejanju pravic in obveznosti.
Vendar tega načela ni mogoče pojmovati kot enostavne splošne enakosti vseh. Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča
načelo enakosti pred zakonom ne pomeni, da predpis – kadar
podlaga za različno urejanje niso okoliščine iz prvega odstavka
14. člena Ustave – ne bi smel različno urejati enakih položajev
pravnih subjektov, pač pa, da tega ne sme početi samovoljno,
brez razumnega in stvarnega razloga. Za razlikovanje mora
torej obstajati razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog.
70. Glede na navedbe pobudnic je moralo Ustavno sodišče
najprej odgovoriti na vprašanje, ali je način nastanka delniške
družbe razumen in stvaren razlog za različno obravnavanje rednih delniških družb in njihovih delničarjev v primerjavi z delniškimi družbami, ki so pravne naslednice PID, in njihovimi delničarji.
Družba naslednica je redna delniška družba, ki je nastala s preoblikovanjem PID po 143.a členu ZISDU ter s preoblikovanjem
oziroma razdružitvijo po 33. členu ZPSPID (prva alineja prvega
odstavka 2. člena ZPNPID), ali je pravna naslednica take družbe
(druga in tretja alineja prvega odstavka 2. člena ZPNPID). PID
so bile investicijske družbe, ki so bile ustanovljene z namenom
zbiranja lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP in odkupa delnic, izdanih v skladu s predpisi o lastninskem preoblikovanju
podjetij (126. člen ZISDU). PID so tako lahko v postopkih javnega zbiranja lastniških certifikatov zbirali od državljanov Republike
Slovenije lastniške certifikate z namenom, da po 35. členu ZLPP
kupijo delnice, izdane v postopkih lastninskega preoblikovanja
podjetij. V zameno za lastniške certifikate so PID državljanom
izdali delnice PID v nominalni vrednosti, ki je ustrezala vrednosti
lastniškega certifikata.
71. Na podlagi 33. člena ZPSPID so se morali PID najkasneje do 31. 12. 2003 bodisi uskladiti z določbami ZISDU
o investicijskih družbah bodisi preoblikovati v redno delniško
družbo. Pri tem se je lahko PID razdružila v investicijsko družbo
in redno delniško družbo, če je zagotovila, da ima v osnovnem
kapitalu obeh vsak delničar PID, ki zaradi razdružitve preneha,
enak delež, kot ga je imel v osnovnem kapitalu PID. ZPSPID
je v tretjem odstavku 33. člena določal, da se za preoblikovanje PID v redno delniško družbo uporablja 143.a člen ZISDU.
ZISDU je v 143.a členu določal posebne pogoje za preoblikovanje PID v redno delniško družbo, pri čemer pa do preoblikovanja ni smelo priti pred 13. 3. 2000. Po navedenem datumu so
 Določba 143.a člena ZISDU je bila sprejeta z Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 10/98 – v nadaljevanju
ZISDU-B). Pred tem je ZISDU to vprašanje urejal v 143. členu
ZISDU, v katerem je bila določena uskladitev naložb in poslovanja
PID s tistimi določbami ZISDU, s katerimi je urejen pravni položaj
siceršnjih investicijskih družb. V tretjem odstavku tega člena je bila
določena sankcija za primer, ko PID v roku iz prvega odstavka
svojih naložb in poslovanja ne uskladi. V tem primeru je bil nadzorni svet PID dolžan v roku 60 dni po izteku roka za uskladitev
sklicati skupščino delničarjev, v pristojnosti katere pa je bil bodisi
sprejem sklepa o likvidaciji in začetku likvidacijskega postopka
bodisi sprejem sklepa o preoblikovanju v redno delniško družbo.
Z novelo ZISDU-B se je začasno ustavilo preoblikovanje PID v
redne delniške družbe na podlagi 143. člena ZISDU do 13. 3. 1999
oziroma z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
26/99 – ZISDU-C) do 13. 3. 2000, sprejeti pa so bili tudi dodatni
pogoji za preoblikovanje PID v redno delniško družbo oziroma
143.a člen ZISDU.
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se PID lahko preoblikovali v redne delniške družbe na podlagi
sklepa skupščine o spremembi dejavnosti, ki je bil sprejet s
tričetrtinsko večino oddanih glasov, če so bili hkrati izpolnjeni še
drugi pogoji iz 143.a člena ZISDU. PID je morala pred vpisom
spremembe dejavnosti v sodni register na podlagi sklepa skupščine o spremembi dejavnosti pridobiti dovoljenje Agencije za
preoblikovanje. Delniška družba je izgubila položaj PID z dnem
vpisa spremembe dejavnosti in s to spremembo povezanim
vpisom spremembe firme in statuta v sodni register.
72. Pobudnice, ki so družbe pravne naslednice PID in
njen(i) kvalificiran(i) delničar(ji), menijo, da ni razumnega razloga za njihovo različno obravnavanje v primerjavi z rednimi delniškimi družbami in njihovimi delničarji. Redne delniške
družbe oziroma delničarji teh družb, s katerimi se pobudnice
primerjajo, so nastale bodisi z ustanovitvijo na podlagi predpisov o gospodarskih družbah bodisi z lastninskim preoblikovanjem podjetij z družbenim kapitalom na podlagi določb ZLPP.
Zakonodajalec je položaja uredil različno s ciljem posebnega
varstva interesov malih delničarjev, ki so lastniški certifikat
v postopku lastninskega preoblikovanja zamenjali za delnice
PID. To je nedvomno razumen in stvaren razlog za razlikovanje
med delniškimi družbami, ki so pravne naslednice PID, in njihovimi delničarji ter delniškimi družbami, ki so nastale na podlagi
predpisov o gospodarskih družbah, in njihovimi delničarji, ker
so mali delničarji družb naslednic to postali po sili zakona in ne
po lastni volji, kot to velja za delničarje delniških družb, ki so
nastale na podlagi predpisov o gospodarskih družbah.
73. Vprašanje pa je, ali je imel zakonodajalec razumen
razlog za različno obravnavanje delniških družb, ki so pravne
naslednice PID, v primerjavi z delniškimi družbami, ki so nastale v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim
kapitalom na podlagi določb ZLPP. Podjetje je na podlagi
določb ZLPP lahko izbralo način ali kombinacijo načinov preoblikovanja, in sicer je lahko izbralo izmed naslednjih načinov:
prenos navadnih delnic na sklade iz 22. člena ZLPP, interna
razdelitev delnic, notranji odkup delnic, prodaja delnic podjetja,
prodaja vseh sredstev podjetja, preoblikovanje podjetja z večanjem lastniškega kapitala in prenos delnic na Sklad Republike
Slovenije za razvoj (18. člen ZLPP). Podjetje se je nato moralo
na podlagi sprejetega programa preoblikovanja (19. člen ZLPP)
lastninsko preoblikovati v podjetja z znanimi lastniki na celotnem trajnem kapitalu preoblikovanega podjetja. Glede na to so
tako pri lastninjenju prek PID (glej 70. točko) kot pri lastninskem
preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom sodelovali državljani Republike Slovenije, ki so za delnice teh družb zamenjali
svoj lastniški certifikat, t. i. certifikatni delničarji. Vendar pa je
bil pri lastninskem preoblikovanju podjetij delež certifikatnih
delničarjev po izvedbi programa lastninskega preoblikovanja
omejen na največ 60% celotne vrednosti podjetja, medtem ko
je bila koncentracija takih delničarjev v PID v enakem obdobju
večja, skoraj 100% (saj je bil del sredstev, vplačanih v denarju,
majhen). To po oceni Ustavnega sodišča zahteva večje varstvo
teh delničarjev. Poleg tega posebno varstvo utemeljuje tudi večja razdrobljenost lastništva delničarjev v delniških družbah, ki
so pravne naslednice PID, v primerjavi z delniškimi družbami, ki
so nastale z lastninskim preoblikovanjem (glej točko 61). Razdrobljenost delničarjev v družbah naslednicah je namreč tako
izrazita, da otežuje uveljavljanje pravic delničarjev po predpisih
o gospodarskih družbah, predvsem zaradi slabše informiranosti
teh delničarjev. Zato je zakonodajalec imel stvaren in razumen
razlog za različno obravnavanje navedenih položajev.
74. Ustavno sodišče je moralo dalje odgovoriti na vprašanje, ali je opravljanje določene dejavnosti razumen in stvaren
razlog za različno obravnavanje delniških družb, ki so pravne
naslednice PID, in ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev ali ki
so v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, in njihovih delničarjev
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v primerjavi z delniškimi družbami, ki so tudi pravne naslednice
PID, in njihovimi delničarji, ki navedenih dovoljenj niso pridobile. Pobudnice, ki teh dovoljenj nimajo, namreč zatrjujejo, da ni
stvarnega in razumnega razloga za njihovo različno obravnavanje. Iz ustavnosodne presoje izhaja, da različno obravnavanje
bank in zavarovalnic v primerjavi z drugimi gospodarskimi
subjekti temelji na različni dejavnosti, ki jo opravljajo in s tem
zvezanim različnim položajem in funkcijami, ki jih opravljajo v
gospodarskem sistemu. Tako odločba Ustavnega sodišča št.
U-I-91/98 z dne 16. 7. 1999 (Uradni list RS, št. 61/99 in OdlUS
VIII, 8) glede bank in hranilnic. Enako mora glede na njihov
položaj in funkcijo, ki jo opravljajo v gospodarskem sistemu,
veljati tudi glede zavarovalnic.
75. Funkcija bank in zavarovalnic ni le v podjetniškem
delovanju (in s tem v ustvarjanju dobička), kot je to pri drugih
gospodarskih subjektih, pač pa nastopajo tudi kot izvrševalci
gospodarske, finančne in monetarne politike v državi. Zato so
tudi predmet posebnega (strožjega in drugačnega) zakonskega urejanja (tako sklep Ustavnega sodišča št. U-I-44/05 z dne
11. 9. 2007). Pogoje za ustanovitev in poslovanje bank ureja
Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in nasl. – ZBan1), pogoje za ustanovitev in poslovanje zavarovalnic pa ureja
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.
in nasl. – ZZavar). Namen te posebne ureditve ni samo varstvo
interesov oseb, ki vstopajo v posle z bankami in zavarovalnicami, kot zatrjujejo pobudnice, temveč predvsem varstvo
gospodarskega sistema kot celote. V tem okviru so prek strogih
določb o poslovanju teh delniških družb varovani tudi njihovi
delničarji in med njimi enako tudi certifikatni delničarji. Primerjava obeh položajev pokaže, da gre za različne položaje, ki so
z zakonodajo tudi različno urejeni. Načelo enakosti iz drugega
odstavka 14. člena Ustave zahteva, da mora zakonodajalec
enako obravnavati v bistvenem enake položaje, ne pa, da
mora enako obravnavati tudi različne položaje. Če so pravni
položaji različni, to načelo zahteva tudi njihovo različno ureditev
(odločba Ustavnega sodišča št. U-I-219/03 z dne 1. 12. 2005,
Uradni list RS, št. 118/05 in OdlUS XIV, 88).
76. Pobudnice uveljavljajo, da je ureditev v drugem
odstavku 6. člena ZPNPID v neskladju z drugim odstavkom
14. člena Ustave, ker določa, da je dolžan le tisti delničar družbe naslednice, ki ima na dan uveljavitve zakona v lasti delež,
ki mu zagotavlja najmanj 15% glasovalnih pravic, v roku enega
leta od uveljavitve ZPNPID bodisi dati prevzemno ponudbo
bodisi ustrezno zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih
pravic na manj kot 15%, medtem ko tisti delničar, ki tak delež
pridobi kasneje (torej po uveljavitvi ZPNPID), te obveznosti
nima vse do prevzemnega praga v višini 25%. Zakonodajalec
je s sprejemom ZPNPID zasledoval cilj varstva več tisoč malih
delničarjev družb naslednic, kar je bilo pojasnjeno že v 60. in
61. točki te odločbe. Navedeni cilj je želel med drugim doseči
tudi z znižanjem prevzemnega praga (s 25% na 15%), pri
katerem je prevzemna ponudba obvezna. Da samo znižanje
prevzemnega praga ni v neskladju z Ustavo, je pojasnjeno že
v 55. in 62. točki obrazložitve te odločbe. Glede na navedeno
se namen besedila »na dan uveljavitve tega zakona« lahko
razlaga le tako, da se nanaša le na tiste delničarje, ki jih je z
uveljavitvijo ZPNPID zadela obveznost dati prevzemno ponudbo in jim je treba zagotoviti ustrezno prehodno obdobje, v
katerem se lahko uskladijo z novo ureditvijo.
77. To pomeni, da morajo delničarji družb iz prvega odstavka 2. člena tega zakona, ki so imeli na dan uveljavitve
ZPNPID v lasti delež (število oziroma odstotek od celotne
izdaje) vrednostnih papirjev te delniške družbe, ki jim je zagotavljal najmanj 15% glasovalno pravico, v roku enega leta od
uveljavitve ZPNPID bodisi dati ponudbo za prevzem te družbe
v skladu z ZPre-1 (oziroma predpisi, ki urejajo prevzeme) bodisi
 Sklep št. U-I-44/05 je bil objavljen na spletni strani Ustavnega sodišča <http://odlocitve.us-rs.si/usrs/us-odl.nsf/o/5C8CE51
264D06BF5C125735B003F7A93>.
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ustrezno zmanjšati število delnic oziroma glasovalnih pravic v
družbi na manj kot 15% glasovalnih pravic, medtem ko morajo
tisti delničarji družb iz prvega odstavka 2. člena tega zakona,
ki tak delež pridobijo po uveljavitvi ZPNPID, nemudoma dati
prevzemno ponudbo v skladu z ZPre-1 (oziroma predpisi, ki
urejajo prevzeme). Upoštevajoč 65. in 66. točko obrazložitve
(6. točka izreka) pa ta obveznost ne velja za tiste delničarje
družb naslednic, ki so že dali uspešno prevzemno ponudbo na
podlagi predpisov, ki urejajo prevzeme. Drugi odstavek 6. člena
ZPNPID je zato s tega vidika jasen.
78. Pobudnice tudi navajajo, da je peti odstavek 4. člena ZPNPID v neskladju z načelom enakosti, ker za družbe
naslednice različno in brez stvarnih razlogov strožje (kot to
za druge javne družbe ureja 101. člen ZTFI) ureja obveznost
objave informacij o umiku delnic iz trgovanja na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev. Kot je Ustavno sodišče v tej odločbi
že večkrat poudarilo, je zakonodajalec s sprejemom ZPNPID
zasledoval varstvo več tisoč malih delničarjev družb naslednic,
med drugim tudi iz razloga, ker gre za slabo informirane in nepoučene vlagatelje. Zato je imel zakonodajalec razumen razlog
za različno obravnavo in ureditev strožjih pravil objave takih
informacij, kot je umik delnic iz trgovanja na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev.
79. Glede na navedeno določbe drugega odstavka
2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega, tretjega
in petega odstavka 4. člena, drugega do četrtega in šestega
odstavka 5. člena, 6. in 7. člena ZPNPID niso v neskladju z
drugim odstavkom 14. člena Ustave (5. točka izreka).
B. – V.
Presoja skladnosti izpodbijane ureditve s 74. členom
Ustave
80. Pobudnice menijo, da so določbe drugega odstavka
2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega, tretjega
in petega odstavka 4. člena, drugega do četrtega in šestega
odstavka 5. člena ter 6. člena ZPNPID v neskladju s pravico
do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave). Menijo,
da zahteva iz drugega odstavka 2. člena ZPNPID, po kateri
mora imeti družba naslednica ves čas in tudi, če svoje delnice
umakne iz trgovanja na organiziranem trgu, status javne družbe, zahteva iz prvega odstavka 3. člena ZPNPID, po kateri
morajo biti delnice družb naslednic uvrščene na trgovanje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in zahteva iz drugega
odstavka 3. člena ZPNPID, po kateri morajo biti te delnice neomejeno prenosljive, nedopustno in nesorazmerno posegajo
v njihovo svobodo podjetniškega ravnanja. Prav tako menijo,
da je njihova svoboda ravnanja omejena, ker se na podlagi
tretjega odstavka 3. člena ZPNPID lahko brez posledic (to je
brez zahteve, da mora delniška družba, h kateri se pripojijo
oziroma ki nastane s spojitvijo, pridobiti položaj javne družbe)
pripojijo ali spojijo z družbo z omejeno odgovornostjo, ne pa
tudi z nejavno delniško družbo. Menijo tudi, da določbe drugega do četrtega odstavka 5. člena ZPNPID prekomerno ščitijo
manjšinske pravice delničarjev in s tem posegajo v svobodno
gospodarsko pobudo pobudnic, ker je določen neobičajno visok prag za vsako spremembo statuta delniške družbe pravne
naslednice PID, to je tudi v delih, ki za varstvo manjšinskih
pravic niso pomembni (drugi odstavek 5. člena ZPNPID) in
ker daje nenavadno moč katerimkoli desetim delničarjem, ki
niti niso nujno certifikatni delničarji (tretji in četrti odstavek 5.
člena ZPNPID).
81. Ustava vsem gospodarskim subjektom pri njihovem
gospodarskem poslovanju zagotavlja svobodno gospodarsko
pobudo (prvi odstavek 74. člena Ustave), kar pomeni predvsem
svobodno ustanovitev gospodarskega subjekta (pod zakonskimi pogoji), njegovo vodenje v skladu z ekonomskimi načeli
(upoštevaje prisilne predpise), svobodno izbiro dejavnosti, s
katero gospodarski subjekti uresničujejo svoje pridobitne interese v konkurenci na tržišču, izbiro poslovnih partnerjev in
podobno, ne glede na velikost, statusno obliko ali druge značilnosti (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne 13. 5.
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2004, Uradni list RS, št. 58/04 in 61/04 in OdlUS XIII, 33). Pri
presoji zakonskih ukrepov, ki urejajo področje podjetništva, je
temeljnega pomena vprašanje, ali je zakonodajalec predpisal
način uresničevanja pravice do svobodne gospodarske pobude ali je pravico do svobodne gospodarske pobude omejil.
Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da se z zakonom,
izdanim na podlagi prvega stavka drugega odstavka 74. člena
Ustave, predpisuje način uresničevanja ustavne pravice iz prvega odstavka tega člena (drugi odstavek 15. člena Ustave).
Ustavno sodišče je namreč že večkrat pojasnilo, da določanje
pogojev za ustanovitev in poslovanje gospodarske družbe10
ne pomeni poseganja v svobodo gospodarske pobude in da
je z zakonom urejena tipologija gospodarskih subjektov nujna
za pravno ureditev trga ter za odvijanje pravnega prometa in s
tem za pravno varnost (sklep Ustavnega sodišča št. U-I -49/94
z dne 6. 10. 1994, OdlUS III, 101).
82. Zakonodajalec lahko na podlagi drugega stavka drugega odstavka 74. člena Ustave pravico do svobodne gospodarske pobude omeji, če to zahteva javna korist. Iz dosedanje
ustavnosodne presoje je razvidno, da zakonodajalčeva svoboda pri omejevanju te pravice ni absolutna in neomejena. Tudi v
tem primeru veže zakonodajalca splošno načelo sorazmernosti,
ki mu dovoljuje, da ustavno pravico omeji le toliko, kolikor je zaradi varovanja javne koristi, zaradi katere je ustavno dopustno
poseči v pravico, treba vanjo poseči. Zato mora zakonodajalec
pri uzakonitvi omejitve izbrati tak ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in hkrati kar najmanj posegel v ustavno
pravico (tako v odločbah Ustavnega sodišča št. U-I-163/05 z
dne 27. 10. 2005, Uradni list RS, št. 92/05 in 97/05 in OdlUS
XIV, 76 in št. U-I-212/03 z dne 24. 11. 2005, Uradni list RS, št.
111/05 in OdlUS XIV, 84). Vendar pa lahko zakonodajalec na
podlagi drugega odstavka 15. člena Ustave tudi v zvezi s pogoji
za opravljanje gospodarske dejavnosti določi način izvrševanja
pravice do svobodne gospodarske pobude, če je to nujno zaradi same narave te pravice. V tem primeru ne gre za omejitev
oziroma za poseg v svobodno gospodarsko pobudo, temveč
za način izvrševanja ustavne pravice. Ustavno sodišče tedaj
praviloma preizkuša le, ali je imel zakonodajalec za določitev
načina uresničevanja pravice razumen razlog.11
83. Meja med načinom izvrševanja človekovih pravic in
njihovo omejitvijo je gibljiva in težko določljiva. Nedvomno
gre za omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude,
ko predpis neobičajno intenzivno oži polje podjetniške svobode (kot npr. pri splošni prepovedi reklamiranja odvetniške
dejavnosti, ki jo je Ustavno sodišče obravnavalo v odločbi št.
U-I-212/03). Relativno manj omejujoči pogoji za opravljanje
gospodarske dejavnosti lahko pomenijo izvrševanje pooblastila iz drugega odstavka 15. člena Ustave. Vendar pa gre
pri določanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti
za določanje načina izvrševanja pravice lahko le tedaj, ko
ima pogoj oziroma ukrep realno vsebinsko zvezo s konkretno
regulirano gospodarsko dejavnostjo. To je zlasti v primerih, ko
zakonodajalec odvrača nevarnosti ali blaži tveganja, ki izhajajo
iz opravljanja neke konkretne dejavnosti (npr. na področju varstva pri delu, varstva zdravega življenjskega okolja ipd.). Če
pa zakonodajalec omeji podjetniško svobodo ravnanja zaradi
doseganja splošnih javnih ciljev ali ciljev na nekem ločenem
področju družbenega življenja, pa gre za poseg oziroma za
omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude iz prvega
odstavka 74. člena Ustave.
10 Iz ustavnosodne presoje tudi izhaja, da je treba pogoje
za ustanavljanje gospodarskih organizacij razumeti tako, da ne
obsegajo le formalnih in materialnih pogojev za ustanovitev gospodarske organizacije (finančni, tehnični, delovno-varstveni, sanitarno-higienski, ekološki in drugi pogoji), temveč mednje sodi tudi
določanje pravnoorganizacijskih oblik za opravljanje gospodarske
dejavnosti in temeljnih značilnosti teh oblik (odločba Ustavnega
sodišča št. U-I-199/02 z dne 21. 10. 2004, Uradni list RS, št. 124/04
in OdlUS XIII, 65).
11 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-280/05 z dne 18. 1. 2007
(Uradni list RS, št. 10/07 in OdlUS XVI,7).
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Prvi do tretji odstavek 3. člena in drugi odstavek 5. člena
ZPNPID
84. Prvi odstavek 3. člena ZPNPID v prvem stavku določa, da morajo biti delnice družbe naslednice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki
Sloveniji. Drugi odstavek 3. člena ZPNPID v prvem stavku
določa, da morajo biti delnice družbe naslednice neomejeno
prenosljive. Tretji odstavek 3. člena ZPNPID določa, da mora
v primeru pripojitve družbe naslednice k nejavni delniški družbi
oziroma v primeru njene spojitve z drugo delniško družbo nejavna delniška družba oziroma družba, ki nastane s spojitvijo,
pridobiti položaj javne družbe, z vsemi pravicami in obveznostmi takšne družbe, na način iz prvega odstavka 3. člena ZPNPID. Drugi odstavek 5. člena ZPNPID določa, da je za sprejem
sklepa skupščine o spremembi statuta in sklepa o statusnem
preoblikovanju potrebna večina najmanj treh četrtin celotnega
osnovnega kapitala družbe. Iz vsebine navedenih določb izhaja, da ne gre za pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij, ampak za pogoje za opravljanje gospodarske dejavnosti.
Zato je Ustavno sodišče izpodbijane določbe presojalo z vidika
drugega stavka drugega odstavka 74. člena Ustave.
85. Pogoje za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in
za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem
trgu ureja ZTFI. Odločitev o tem, ali se bo z delnicami delniške
družbe, ki ni pravna naslednica PID, trgovalo na organiziranem
trgu, ni omejena s prisilnimi predpisi, ampak je v pristojnosti
organov delniške družbe, to je tistega organa, ki je v delniški
družbi pristojen za vodenje, razen če je v statutu delniške
družbe določeno drugače. Delniške družbe lahko na podlagi
predpisov o gospodarskih družbah omejijo prosto prenosljivost
delnic ne glede na to, ali se z njimi trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev ali ne. Omejitve prenosljivosti so možne
iz različnih razlogov in od delničarja, ki bi delnice, na katerih je
zapisana omejitev prenosljivosti, zahtevajo, da pridobi ustrezno dovoljenje družbe za prenos. Podrobneje morajo delniške
družbe omejitev prenosljivosti skladno s kogentnimi določbami
ZGD-1 (členi 236 do 240) urediti v statutu. Delničarji delniških
družb se o tem, ali bo družba po združitvi (to je spojitvi ali
pripojitvi) javna delniška družba ali ne bo, odločajo v skladu
s kogentnimi določbami ZGD-1 in ZTFI. Družbe naslednice
nasprotno ne morejo odločati o tem, ali bodo njihove delnice
uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji ali bodo prosto prenosljive in ali bo
družba po združitvi javna družba.
86. Navedeni ukrepi, ki jih je z namenom varstva več tisoč
malih delničarjev družb naslednic sprejel zakonodajalec, niso
v taki zvezi z opravljanjem dejavnosti teh družb, da bi pomenili
način izvrševanja njihove pravice do svobodne gospodarske
pobude, ampak njihovo svobodo podjetniškega ravnanja omejujejo. Zato izpodbijana ureditev pomeni poseg v pravico do
svobodne gospodarske pobude iz prvega odstavka 74. člena
Ustave družbe naslednice oziroma njenih delničarjev. Ustavno
sodišče je tako moralo presoditi, ali za takšno ureditev obstaja
javna korist in ali je poseg v skladu s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave). Glede na obrazložitev v točkah 60 in
61 je izpodbijana ureditev v javno korist. Vprašanje pa je, ali je
teža posledic te omejitve v pravico do svobodne gospodarske
pobude sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma
koristim, ki bodo zaradi te omejitve nastale.
87. Pobudnice navajajo, da je ureditev iz prvega odstavka
3. člena ZPNPID nesorazmerna, ker velja ne glede na število
njenih delničarjev, tudi če bo družba imela samo še enega delničarja. Zatrjujejo, da bodo zaradi preprečitve visokih stroškov
poslovanja prisiljene v spremembo oblike družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo ali v likvidacijo. Pobudnice, ki sicer
zatrjujejo navedene drastične posledice, ki naj bi jim nastale,
teh dejansko ne izkažejo. Izpodbijana določba zahteva, da
morajo biti delnice družbe naslednice uvrščene v trgovanje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji,
kar pomeni, da delniška družba, ki je pravna naslednica PID,
postane javna družba (99. člen ZTFI). S to zahtevo so pove-
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zane obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, ki jih za
javne družbe določa ZTFI v tretjem poglavju zakona (členi 99
do 148). Gre za obveznosti javne delniške družbe v zvezi z
objavo letnega in polletnega poročila družbe, objavo informacij
o spremembi pomembnih deležev, objavo informacij o spremembi deleža lastnih delnic in objavo informacij o spremembi
vsebine pravic iz izdanih vrednostnih papirjev ter za obveznosti
v zvezi z obveščanjem njenih delničarjev oziroma imetnikov
dolžniških vrednostnih papirjev. Poleg teh obveznosti za javno
družbo veljajo tudi obveznosti po ZPre-1, ki pa jih za družbe
naslednice neodvisno od tega, ali so javne ali nejavne družbe,
določa prvi odstavek 6. člena ZPNPID.
88. Ustavno sodišče ocenjuje, da učinki izpodbijane omejitve poslovanja iz prvega odstavka 3. člena ZPNPID za družbe
naslednice niso nesorazmerni, saj razen dodatnih obveznosti
razkrivanja in objavljanja nadzorovanih informacij, ki so res
lahko povezani z dodatnimi stroški, drugih negativnih posledic
ni moč najti. Nasprotno pa sprejeta ureditev povečuje preglednost poslovanja teh družb ter delničarjem omogoča, da delnice hitro zamenjajo za denar. Delničar namreč ni v položaju,
da bi moral iskati osebo, ki bi bila pripravljena kupiti delnice,
saj organizirano trgovanje zagotavlja pogoje za institucionalno
srečevanje ponudbe in povpraševanja.12 S tem pa je predvsem
zavarovan interes malih delničarjev, kar je tudi cilj izpodbijane
ureditve. V primeru, če bo družba res imela le enega delničarja, pa bo skladno s predpisi, ki urejajo umik, delnice lahko
umaknila iz trgovanja na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji. Z uveljavitvijo navedene obveznosti tako zakonodajalec
ni nesorazmerno posegel v pravico do svobodne gospodarske
pobude. Ker so posledice in učinki omejitve iz tretjega odstavka 3. člena ZPNPID enaki posledicam in učinkom omejitve iz
prvega odstavka 3. člena ZPNPID, zakonodajalec tudi v tem
primeru ni nesorazmerno posegel v pravico do svobodne gospodarske pobude.
89. Prenosljivost imenskih delnic se lahko omeji v statutu,
in sicer se določi, da je za prenos potrebno dovoljenje družbe
(drugi odstavek 236. člena ZGD-1). Ob tem je treba upoštevati
kogentne določbe ZGD-1. Glede na to, da se mora z delnicami
družb naslednic (razen v izjemnih primerih prostovoljnega ali
prisilnega umika delnic iz trgovanja) trgovati na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji (prvi odstavek
3. člena ZPNPID), bi lahko statut kot razlog za zavrnitev dovoljenja za prenos delnic (s katerimi se trguje na organiziranem
trgu) določil samo okoliščino, da bi s pridobitvijo pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, prekoračil
določen delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe
(prvi odstavek 239. člena ZGD-1). Pobudnice zatrjujejo, da na
podlagi drugega odstavka 3. člena ZPNPID te pravice nimajo
več, in navajajo, da statut pri izdaji novih delnic ne bo mogel določiti omejitev prenosljivosti, čeprav bi bilo to v interesu obstoječih delničarjev, da preprečijo vstop velikih delničarjev, kakor
tudi ne bo mogel tega določiti za obstoječe delnice, čeprav bi s
tem soglašali vsi delničarji v obliki notarskega zapisa. Zato naj
bi bila omejitev nesorazmerna s ciljem, ki ga zasleduje.
90. ZGD-1 izhaja iz načela neomejene prenosljivosti
delnic in omejitve prenosljivosti dopušča le izjemoma. Prek
dovoljenja in restriktivnega dajanja dovoljenj za prodajo delnic
se vzdržuje vsakokratna lastninska sestava in s tem nadzor
delničarjev nad vsakokratnim večinskim paketom delnic.13
Glede na veliko število malih delničarjev, ki imajo manj kot 1%
osnovnega kapitala družbe naslednice, in le manjše število
delničarjev, ki imajo več kot 1% osnovnega kapitala družbe,
ni mogoče najti razloga, zakaj bi bila omejitev prenosljivosti
12 S. Prelič, Denarna odpravnina manjšinskim delničarjem po
umiku delnic, Pravna praksa, let. 24, št. 14/15 (2005), str. 6–9.
13 B. Bratina, D. Jovanovič, G. Drnošek, B. Radolič, M. Bratina, d. d. – delniška družba s komentarjem, Založniško podjetje DE
VESTA, Maribor 2008, str. 135.
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delnic nesorazmerna glede na cilj varstva malih delničarjev.
Nasprotno, omejitev prenosljivosti (vinkulacija) lahko predvsem prizadene interese malih delničarjev, ki bi delnice radi
prodali in tako »izstopili iz družbe«.14 Zakonodajalec, ki je
za delnice družb naslednic določil, da morajo biti neomejeno
prenosljive in da torej od načela neomejene prenosljivosti
delnic ni izjem, tako ni nesorazmerno posegel v pravico do
svobodne gospodarske pobude.
91. Ker je zahtevana večina za sprejem sklepa skupščine za spremembo statuta in za statusno preoblikovanje (z
izjemo preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo) višja, kot jo določa ZGD-1, pobudnice menijo,
da prekomerno posega v njihovo svobodno gospodarsko pobudo. Iz razlogov, ki jih je Ustavno sodišče pojasnilo že v 83.
točki, gre za poseg v svobodno gospodarsko pobudo. Zato
je moralo Ustavno sodišče presoditi, ali za takšno ureditev
obstaja javna korist in ali je poseg v skladu s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave). Glede na obrazložitev v
točkah 60 in 61 je izpodbijana ureditev v javno korist. Teža
posledic te omejitve v pravico do svobodne gospodarske
pobude pa je po oceni Ustavnega sodišča tudi sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo
zaradi te omejitve nastale, saj je višja kapitalska večina določena le za najpomembnejše korporacijske spremembe v
družbi. Pobudnice sicer opozarjajo, da ni razumljivo, zakaj
izpodbijana določba olajšuje statusno preoblikovanje družbe
naslednice v družbo z omejeno odgovornostjo v primerjavi
z ZGD-1 (drugi odstavek 648. člena), če je bil interes zakonodajalca res zaščita malih delničarjev. Vendar pa pobudnice spregledajo, da je za statusno preoblikovanje delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo poleg zahtevane
večine za sprejem sklepa skupščine postavljen še dodaten
pogoj, da je število delničarjev manjše od 50 (prvi odstavek
648. člena ZGD-1). Ta pogoj velja tudi za družbe naslednice.
Glede na razdrobljeno lastninsko strukturo v družbah naslednicah, ki imajo po podatkih iz 30. 4. 2004 v povprečju 23.848
delničarjev, je že ta pogoj dovolj velik omejitveni dejavnik, ki
pred tem preoblikovanjem ščiti male delničarje.
92. Glede na navedeno določbe prvega do tretjega odstavka 3. člena ter drugega odstavka 5. člena ZPNPID niso v
neskladju s prvim odstavkom v zvezi z drugim stavkom drugega odstavka 74. člena Ustave (5. točka izreka).
Tretji in četrti odstavek 5. člena ZPNPID
93. Tretji odstavek 5. člena ZPNPID določa, da lahko
predlog za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve
ustanovitvenih postopkov ali vodenja posameznih poslov, ki so
bili izvršeni po uveljavitvi tega zakona, skupščini poda deset
delničarjev. Če skupščina tak predlog zavrne, imenuje posebnega revizorja sodišče na predlog najmanj desetih delničarjev.
Četrti odstavek 5. člena ZPNPID pa določa, da sodišče imenuje
izrednega revizorja zaradi podcenitve postavk v letnem poročilu
na predlog najmanj desetih delničarjev. Pobudnice menijo, da
je izpodbijana ureditev nesorazmerna, ker daje nenavadno
moč katerimkoli desetim delničarjem in ker sploh ne varuje
certifikatnih delničarjev, ampak prav nasprotno dobro poučenim
vlagateljem omogoča, da dosežejo t. i. nadlegovalno vrednost
za svoje delnice.
94. Izpodbijana ureditev ne posega v pravico do svobodne gospodarske pobude pobudnic. Ne glede na to, da
ZPNPID postavlja za preveritev ustanovitvenih postopkov ali
vodenja posameznih poslov ter za preveritev podcenitve postavk v letnem poročilu bistveno manj stroge pogoje kot ZGD-1,
pa to pobudnic ne ovira pri svobodnem opravljanju gospodarske dejavnosti v skladu s predpisi in z zahtevano skrbnostjo. Če
bi se v konkretnih postopkih izkazalo, da delničarji to pravico
zlorabljajo za doseganje nadlegovalne vrednosti za svoje delni14 N. Samec, Nova ureditev vinkulacije in uvedba pravice do
delegiranja z novelo ZGD-F, Podjetje in delo, let. 27, št. 5 (2001),
str. 592–608.
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ce, pa se mora tako ravnanje ustrezno obravnavati v konkretnih
postopkih pred pristojnimi sodišči. Zato izpodbijana ureditev
ni v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude iz
prvega odstavka 74. člena Ustave (5. točka izreka).
Druge navedbe pobudnic
95. Prvi stavek drugega odstavka 2. člena ZPNPID
določa, da se za družbo naslednico smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev, o delniški
družbi, ki ima status javne družbe po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, oziroma je pridobila dovoljenje Agencije
za organizirano trgovanje, in določbe Zakona o prevzemih
(ZPre-1). Javna družba je izdajatelj, katerega vrednostni
papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici (99. člen ZTFI). Za
javno družbo veljajo določene obveznosti po ZTFI, zlasti
obveznosti glede razkrivanja nadzorovanih informacij kakor
tudi določene obveznosti po ZPre-1. ZPNPID kot specialni
zakon v razmerju do ZGD-1 v prvem odstavku 3. člena določa, da morajo biti delnice družbe naslednice uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji. Navedena
obveznost za druge delniške družbe ne velja. V 4. členu pa
ZPNPID kot specialni predpis v razmerju do ZTFI ureja tudi
posebnosti glede umika delnic družbe naslednice iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Izpodbijana
določba drugega odstavka 2. člena ZPNPID je splošna določba, ki ureja področje uporabe ZPNPID, medtem ko sta
določbi 3. in 4. člena specialni določbi v razmerju do drugih
splošnejših predpisov (ZGD-1 in ZTFI). Družba naslednica
ima tako glede na obveznost iz prvega in tretjega odstavka
3. člena ZPNPID status javne družbe. Vendar pa to ne pomeni, da ta status obdrži, če so njene delnice umaknjene
iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Ob navedenem se izkaže, da pobudnice napačno razumejo izpodbijano določbo in da ne drži, da bo imela družba
naslednica status javne družbe tudi po umiku njenih delnic
iz trgovanja. Zato se Ustavnemu sodišču v tem delu niti ni
bilo treba spuščati v presojo, ali je izpodbijana določba v
neskladju s 74. členom Ustave.
96. Tretji odstavek 6. člena ZPNPID določa, da za delničarje družbe naslednice ne veljajo določbe 3. točke prvega
odstavka 22. člena ZPre-1. Člen 22 ZPre-1 določa izjeme
pri obveznosti dati prevzemno ponudbo. V 3. točki prvega
odstavka določa, da oseba, ki je dosegla prevzemni prag,
ni dolžna dati prevzemne ponudbe, če ga je dosegla s pridobitvijo vrednostnih papirjev pri izvedbi združitve ali delitve
delniške družbe z zamenjavo za vrednostne papirje pravne
osebe, ki je zaradi združitve ali delitve prenehala, če namen
združitve ali delitve ni bil prevzem ciljne družbe. Ta izjema za
delničarje družb naslednic ne velja. Pobudnice zatrjujejo, da
gre v povezavi s šestim odstavkom 5. člena ZPNPID za nesorazmeren ukrep. Na da bi se spuščalo v presojo, ali sploh
gre za poseg v svobodno gospodarsko pobudo, Ustavno
sodišče ugotavlja, da ukrep iz navedenih razlogov očitno ne
more biti nesorazmeren. Šesti odstavek 5. člena se nanaša
na obveznosti družbe naslednice iz naslova obveznosti plačila primerne denarne odpravnine vsem delničarjem, ki ne
glasujejo za sklep o statusnem preoblikovanju, medtem ko
se tretji odstavek 6. člena nanaša na obveznosti delničarjev
družbe naslednice dati ponudbo za prevzem. Gre za dve
povsem ločeni obveznosti, katerih zavezanci so različni in
tudi katerih vsebina je povsem različna. Zato izpodbijana
določba iz tega razloga očitno ne more biti v neskladju s
74. členom Ustave.
97. Pobudnice ne pojasnijo, zakaj naj bi bile določbe petega odstavka 4. člena, šestega odstavka 5. člena ter prvega
in drugega ter četrtega in petega odstavka 6. člena ZPNPID
v neskladju s pravico do svobodne gospodarske pobude iz
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prvega odstavka 74. člena Ustave. Zato teh očitkov Ustavno
sodišče ni moglo preizkusiti.
B. – VI.
Presoja skladnosti drugega odstavka 6. člena ZPNPID s 33. in z 69. členom Ustave
98. Pobudnice zatrjujejo tudi neskladje drugega odstavka 6. člena ZPNPID s pravico do zasebne lastnine iz 33.
člena v zvezi z 69. členom Ustave, ker naj bi bile na podlagi
izpodbijane določbe prisiljene bodisi v nakup dodatnih delnic
v družbi naslednici (s prevzemom) bodisi v odsvojitev delnic.
Menijo, da je obveznost prodaje delnic pod kakršnimikoli
pogoji enaka razlastitvi.
99. Ustava v 33. členu določa, da je zagotovljena pravica do zasebne lastnine, v 67. členu pa, da zakon ureja način
pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija. Ustavno sodišče je že večkrat poudarilo neločljivo povezanost navedenih
ustavnih določb. Zakonodajalec v okviru njene gospodarske,
socialne in ekološke funkcije določi vsebino lastninske pravice oziroma vsebino pravice, ki ima premoženjski izraz. Člen
33 Ustave varuje vse pravice, ki pomenijo uresničevanje
človekove svobode na premoženjskem področju, ne le lastninske pravice, kot je opredeljena v civilnem pravu, temveč
zagotavlja tudi varstvo pred posegi v druge obstoječe pravne
položaje, ki imajo za posameznika na podoben način kot
civilnopravna lastninska pravica premoženjsko vrednost in
mu kot taki omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem
področju (odločba Ustavnega sodišča št. Up-156/98 z dne
11. 2. 1999, Uradni list RS, št. 17/99 in OdlUS VIII, 118).
Glede na navedeno uživa tudi kapitalski vložek ustavnopravno varstvo na podlagi 33. in 67. člena Ustave (odločba
Ustavnega sodišča št. U-I-199/02 z dne 21. 10. 2004, Uradni
list RS, št. 124/04 in OdlUS XIII, 65).
100. Vsebino pravice iz delnice je zakonodajalec na
podlagi pooblastila iz prvega stavka drugega odstavka 74.
člena Ustave in upoštevajoč 67. člen Ustave opredelil v predpisu, ki ureja gospodarske družbe. Delničar ni lastnik družbe
v stvarnopravnem smislu, temveč mu pripadajo upravljavska
in premoženjska upravičenja, in sicer dajejo navadne delnice njihovim imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe, pravico do dela dobička (dividenda) in pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali
stečaju družbe (drugi odstavek 176. člena ZGD-1).
101. Za poseg v pravico do zasebne lastnine bi šlo le,
če bi delničar izgubil premoženjske pravice iz delnic, ki jih
ima. Delničarji družb naslednic pa premoženjskih pravic iz
delnic ne izgubijo, temveč izgubijo le glasovalne pravice
(četrti in peti odstavek 6. člena ZPNPID). Delničarji tudi po
uveljavitvi ZPNPID ohranijo vse premoženjske pravice, ki
izhajajo iz delnice (pravico do dela dobička in pravico do
alikvotnega deleža v primeru likvidacije oziroma stečaja
družbe), in to ne glede na to, ali izpolnijo obveznost dati
prevzemno ponudbo ali ne. Zato izpodbijana določba drugega odstavka 6. člena ZPNPID ni v neskladju s 33. členom
Ustave. Očitek pobudnic o neskladnosti izpodbijane ureditve
z 69. členom Ustave pa je glede na navedeno očitno neutemeljen.
B. – VII.
Presoja skladnosti izpodbijane ureditve s prvim
odstavkom 153. člena Ustave
102. Pobudnice zatrjujejo, da so določbe drugega odstavka 2. člena, prvega do tretjega odstavka 3. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 4. člena, drugega do četrtega
in šestega odstavka 5. člena ter 6. in 7. člena ZPNPID v
neskladju s prvim odstavkom 153. člena Ustave.
103. Prvi odstavek 153. člena določa, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Usta-
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vo. Skladnost pravnih aktov pomeni, da se mora nižji pravni
akt gibati v mejah, ki mu jih vsebinsko zarisuje višji pravni akt.
V konkretnem primeru mora zakon upoštevati okvire, ki jih
določa Ustava. Gre za splošno pravilo. Pobudnice so navajale, da so izpodbijane določbe ZPNPID v neskladju z več
človekovimi pravicami in svoboščinami in Ustavno sodišče je
te očitke presojalo, in o njih odločilo. Glede na to se Ustavno
sodišče ni posebej ukvarjalo še z zatrjevanim neskladjem s
prvim odstavkom 153. člena Ustave.
B. – VIII.
Drugi očitki pobudnic
104. Pobudnice zatrjujejo, da so določbe prvega do
četrtega odstavka 12. člena ter prvega do četrtega odstavka 13. člena ZPNPID tako povezane z drugimi določbami
ZPNPID, ki jih pobudnice izpodbijajo s to pobudo, da je v
primeru uspeha s pobudo treba iz enakih razlogov ugotoviti
tudi neskladnost teh določb z Ustavo.
105. Izpodbijane določbe prvega do četrtega odstavka
12. člena ter prvega do četrtega odstavka 13. člena ZPNPID
urejajo prehodno obdobje glede pričetka postopkov in aktivnosti za uvrstitev delnic družb naslednic v trgovanje na
organiziranem trgu in glede dejanske uvrstitve teh delnic
v trgovanje na organiziranem trgu, in sicer v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti družb naslednic po prvem in tretjem
odstavku 3. člena ZPNPID. Ustavno sodišče ni ugotovilo, da
bi bila prvi ali tretji odstavek 3. člena ZPNPID v neskladju z
Ustavo, zato so očitki o neustavnosti prehodnih določb prvega do četrtega odstavka 12. člena ter prvega do četrtega
odstavka 13. člena ZPNPID iz tega razloga očitno neutemeljeni. Drugih razlogov pa pobudnice ne navajajo.
106. Glede na navedeno pobuda za začetek postopka
za oceno ustavnosti prvega do četrtega odstavka 12. člena
ter prvega do četrtega odstavka 13. člena ZPNPID ni utemeljena. Zato jo je Ustavno sodišče zavrnilo (8. točka izreka).
B. – IX.
107. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-66/08 z dne
8. 5. 2008 zadržalo izvrševanje drugega odstavka 6. člena
ZPNPID. Z dnem učinkovanja te odločbe, tj. naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (43. člen ZUstS),
sklep o zadržanju preneha veljati.
108. Tek enoletnega roka iz drugega odstavka 6. člena
ZPNPID je bil s sklepom Ustavnega sodišča o zadržanju
izvrševanja navedene določbe prekinjen. Ker bi utegnili naslovniki norme v pričakovanju drugačne odločitve Ustavnega
sodišča odlašati s prilagoditvijo novi ureditvi, je Ustavno
sodišče, na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS,
upoštevajoč načelo zaupanja v pravo (2. člen Ustave) in
v skladu s svojo ustavnosodno presojo (odločba Ustavnega sodišča št. U-I-3/02 z dne 8. 11. 2004, Uradni list RS,
št. 132/04 in OdlUS XIII, 76), določilo nov iztek tega roka
(7. točka izreka).
C.
109. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena, tretjega odstavka 25. člena, drugega odstavka 26.
člena, drugega odstavka 40. člena, 43. in 48. člena ZUstS ter
tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik
Jože Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer,
mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr.
Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona
o pravdnem postopku

Številka: U-I-279/08-8
Datum: 17. 12. 2008

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Celju, na seji 17. decembra
2008

sklenilo:

Uradni list Republike Slovenije
tožence in dolžnike, ki ne prebivajo na naslovu, na katerem so
uradno prijavljeni, in zato obstaja zelo majhna verjetnost, da se
bodo s sodnim pisanjem sploh seznanili in tako uspešno preprečili posledice zamude. Po oceni Ustavnega sodišča bi bile civilnopravne posledice, ki bi jim nastale z nadaljnjim izvrševanjem
izpodbijane zakonske ureditve, večje od posledic, ki bi nastale,
če se do končne odločitve Ustavnega sodišča ohrani dosedanja
praksa vročanja na naslov dejanskega bivališča. Ustavno sodišče je zato odločilo, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sklenilo,
da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter
sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper
Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem
postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03 – ur. p. b., 2/04,
36/04 – ur. p. b., 52/07, 73/07 – ur. p. b. in 45/08).

Obrazložitev
1. Predlagatelj predlaga oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
ki pod določenimi pogoji dopuščata vročitev na naslovu, kjer je
naslovnik uradno prijavljen, čeprav tam dejansko ne živi.
2. Predlagatelj predlaga začasno zadržanje izvrševanja
izpodbijane zakonske ureditve. Pojasni, da je bil v zadevi, ki
je bila podlaga za vložitev zahteve, pravdni postopek sicer
prekinjen. Vendar bi po oceni predlagatelja nadaljnje izvrševanje izpodbijane zakonske ureditve v podobnih primerih lahko
povzročilo težko popravljive škodljive posledice: če bi se sodna pisanja (zlasti tožbe in predlogi za izvršbo) tožencem in
dolžnikom vročala na naslove, za katere je jasno, da tam ne
prebivajo, in obstaja zelo majhna verjetnost, da se bodo s sodnim pisanjem sploh seznanili in uspešno preprečili posledice
zamude, bi zanje nastale hude civilnopravne sankcije. Predlagatelj dodaja, da je vprašanje njihovega morebitnega uspeha
z rednimi oziroma izrednimi pravnimi sredstvi odvisno od tega,
ali bodo za sodno pisanje dejansko sploh izvedeli in kdaj bodo
zanj izvedeli, pa tudi od oblikovanja nove sodne prakse na tem
področju.
3. Državni zbor predlaga zavrnitev predloga za začasno
zadržanje. Poudarja, da je konkretni pravdni postopek prekinjen, zato za toženo stranko do končne odločitve Ustavnega
sodišča ne bodo nastale škodljive posledice. Sicer pa bi bile po
stališču Državnega zbora posledice začasnega zadržanja večje
od posledic, do katerih bi prišlo, če zadržanja ne bi bilo. Tudi
Vlada meni, da predlog za začasno zadržanje ni utemeljen. Po
stališču Vlade morebitne negativne posledice vročitve na podlagi izpodbijanih zakonskih določb lahko nastanejo le posamezniku (praviloma tožencu), ki ne ravna v skladu z obveznostjo,
ki mu jo nalaga Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št.
9/01 in nasl. – ZPPreb), tj. opusti upravnopravno dolžnost glede
prijave in odjave prebivališča oziroma naslova za vročanje.
4. Na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno
sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega
predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče
odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijani predpis
ne bi izvrševal.
5. Po oceni Ustavnega sodišča bi izpodbijana zakonska
ureditev lahko pomenila poseg v pravico do izjave stranke. Iz
navedb v zahtevi izhaja, da bi izpodbijane določbe prizadele

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
5400.

Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti
zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije

Na podlagi 15. člena Statuta Skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00
– prečiščeno besedilo, 10/05, 56/05 in 19/07) je Skupščina
Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na 1. konstitutivni
seji dne 4. decembra 2008 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije
1. člen
V Statutu Skupnosti zavodov – Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije (Uradni list RS, št. 93/00 – prečiščeno
besedilo, 10/05, 56/05 in 19/07) se 1. člen spremeni tako, da
se glasi:
»Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije – Skupnost
zavodov je nastalo na podlagi Zakona o zavodih s preoblikovanjem Poslovne skupnosti za zdravstvo Slovenije in je njen
zakoniti pravni naslednik.
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije (v nadaljevanju: Združenje) je pravna oseba in je vpisano v sodni register
Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg. št. Srg 2000/01235.
Člani Združenja so javni zdravstveni zavodi in druge
pravne osebe, ki na območju Republike Slovenije opravljajo
zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije in so sprejele sklep
o pristopu v Združenje.
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost oziroma je njihova dejavnost povezana z zdravstveno
dejavnostjo in niso javni zavodi, lahko sodelujejo pri uresničevanju nalog Združenja, vendar niso člani Združenja. Njihove
pravice in obveznosti se določijo s pogodbo.
Združenje je član Evropskega združenja bolnišnične in
zdravstvene oskrbe (HOPE) in sodeluje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ime skupnosti zavodov je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, skrajšano Zdrzz. Za poslovanje s tujino se
uporablja naziv Association of Health Institutions of Slovenia.
Sedež je v Ljubljani, Njegoševa cesta 8.«
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3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V statutu uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.«
4. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»Temeljni cilj Združenja je uresničevanje skupnih interesov članov Združenja na področjih vseh dejavnosti, ki jih
opravljajo.
Združenje opravlja naslednje naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju zakonov in podzakonskih
aktov s področja zdravstva in drugih predpisov, ki zadevajo
delovanje članov,
– sodelovanje in zastopanje interesov članov pri pripravi
izhodišč za izvajanje programov in njihovih cen,
– sodelovanje pri urejanju odnosov med Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in člani Združenja,
– sodelovanje pri urejanju odnosov z drugimi zavarovalnicami pri izvajanju prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
– zastopanje interesov članov Združenja v odnosih do
Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev,
– sodelovanje pri sklepanju in uveljavljanju kolektivnih
pogodb z vidika zastopanja interesov članov Združenja,
– izvajanje postopkov javnih naročil na podlagi pooblastil
članov,
– sodelovanje pri izvajanju nalog s področja notranjega
nadzora javnih financ,
– sodelovanje pri vzpostavljanju enotnega informacijskega sistema in kakovosti,
– uresničevanje skupnih interesov članov na področju
organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito
izvajanje zdravstvene dejavnosti,
– uresničevanje drugih skupnih interesov članov Združenja.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se razvrščajo v:
S 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
5. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delegatu skupščine preneha mandat še pred potekom
mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu
Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu.«
6. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina Združenja ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut,
– sprejema poslovnik o svojem delu, pravilnik o volitvah
in druge splošne akte,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja,
– voli predsednika in namestnika predsednika skupščine,
– določa poslovno politiko in temeljne smeri delovanja
Združenja ter daje smernice za delo direktorja Združenja in
izvršilnih organov Združenja,
– sprejema program dela Združenja ter spremlja njegovo
izvrševanje,
– sprejema finančni načrt Združenja ter spremlja njegovo
izvrševanje,
– obravnava pomembnejša vprašanja s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter zdravstvene dejavnosti.«
V drugem odstavku se besedilo za besedama »razen za«
spremeni tako, da se glasi »prvo, tretjo in sedmo alinejo tega
člena, kjer odloča z večino glasov vseh delegatov.«
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7. člen
V prvem odstavku 16. člena se črtajo besede »in ima
devet članov«.
8. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor sestavljajo naslednji člani:
– predsednik in namestnika predsednika Skupščine,
– predsednik Odbora zdravstvenih domov in 2 člana, od
katerih je eden predsednik Odbora za zobozdravstveno dejavnost, drugi pa predsednik Komisije Odbora za zdravstvene
domove,
– predsednik Odbora bolnišnic
– in 2 člana, od katerih je eden predsednik Odbora psihiatričnih bolnišnic, drugi pa predsednik Odbora za terciarno
dejavnost,
– predsednik Odbora Zavodov za zdravstveno varstvo in
1 član, ki ga ta odbor imenuje,
– predsednik Odbora za lekarniško dejavnost.«
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se gla
sijo:
»Če je predsednik odbora oziroma komisije predsednik
oziroma namestnik predsednika skupščine, odbor oziroma komisija imenuje drugega predstavnika.
Če je predsednik Odbora zdravstvenih domov obenem
tudi predsednik Odbora za zobozdravstveno dejavnost oziroma
predsednik Komisije odbora za zdravstvene domove, Odbor
zdravstvenih domov imenuje drugega predstavnika zdravstvenih domov.
Če je predsednik Odbora bolnišnic član Odbora za terciarno dejavnost oziroma Odbora psihiatričnih bolnišnic, Odbor
bolnišnic imenuje drugega predstavnika iz splošnih oziroma
specialnih bolnišnic.«
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo peti, šesti
in sedmi odstavek, za katerim se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»V primeru, da iz objektivnih razlogov ni mogoče pravočasno sklicati volilne seje Skupščine Združenja v novem mandatu, Upravni odbor izvaja do izvolitve nove skupščine naloge
iz njene pristojnosti.«
Sedanji zadnji odstavek postane deveti odstavek.
9. člen
V 18. členu se dodata novi alineja, ki se glasita:
»– sklepa pogodbe iz četrtega odstavka 1. člena tega
statuta,
– imenuje stalne komisije Skupščine Združenja.«
10. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če članu upravnega odbora preneha mandat pred potekom mandatne dobe, se ga nadomesti v skladu s tem statutom.
Upravni odbor, dokler ni nadomestnega člana, lahko deluje v manjšem številu kot je to določeno v prvem odstavku
17. člena, ne pa v manjšem številu kot devet članov. V tem
primeru za odločanje velja, da je odločitev sprejeta, kadar je
zanjo glasovala več kot polovica navzočih članov.«
11. člen
V 21. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– odbor za lekarniško dejavnost.«
12. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odbore sestavljajo predstavniki članov Združenja, ki
opravljajo dejavnost, za katero je posamezni odbor ustanovljen,
razen odbora za zobozdravstveno dejavnost, ki ga sestavljajo
po dvanajst članov, ki so imenovani tako, da so zastopana
vsa območja, kot jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje
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Slovenije, z enim članom, območji Ljubljane in Maribora pa s
po dvema članoma.«
13. člen
V 23. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Članom odborov oziroma Komisije odbora zdravstvenih
domov preneha mandat še pred potekom mandatne dobe,
če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je
odpoklican ali če se odpove mandatu. V tem primeru član
združenja predlaga novega predstavnika najkasneje v enem
mesecu od predčasnega prenehanja mandata člana odbora
oziroma komisije.«
14. člen
V 24. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
»Odbor za lekarniško dejavnost ima pristojnost predlaganja sprememb in dopolnitev vsakoletnega splošnega dogovora
ter področnega dogovora za izvajanje programov in oblikovanje
cen zdravstvenih storitev za svojo dejavnost.«
15. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor imenuje za pripravo strokovnih predlogov
na pravnem, ekonomskem, področju notranjega nadzora, informacijskem področju in področju kakovosti, pravno komisijo,
ekonomsko komisijo, komisijo za notranji nadzor, komisijo za
informacijski sistem ter komisijo za kakovost.«
16. člen
Za 29.a členom se dodata nova 29.b in 29.c člen, ki se
glasita:
»29.b člen
Komisija za kakovost obravnava vprašanja svojega področja in sprejema mnenja ter predlaga Skupščini in ostalim
organom rešitve za odločitve v zvezi s kakovostjo izvajanja
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zdravstvenih storitev ter v okviru le-tega pripravlja standarde
in normative za izvajanje zdravstvenih storitev ter predlaga
organizacijo posameznih služb.
29.c člen
Članom komisije preneha mandat še pred potekom mandatne dobe, če mu preneha delovno razmerje pri članu Združenja, če je odpoklican ali če se odpove mandatu. V tem primeru
Upravni odbor imenuje novega člana iz podanih predlogov,
najkasneje v enem mesecu od predčasnega prenehanja mandata člana komisije.«
17. člen
V 35. členu se črta druga alineja.
18. člen
V 41. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prispevek pravnih in fizičnih oseb iz četrtega odstavka
1. člena tega statuta se obračuna po stopnji, določeni za obračun članarine članov, ki so uvrščeni v četrti razred.
19. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji
dan njihovega sprejema na Skupščini Združenja.
Upravni odbor Skupščine Združenja sprejme čistopis Statuta in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1421
Ljubljana, dne 4. decembra 2008
Predsednik
Skupščine Združenja zdravstvenih
zavodov Slovenije
Mira Retelj l.r.
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OBČINE

AJDOVŠČINA
5401.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) 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 24. seji dne 17. 12.
2008 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ajdovščina za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2009
(Uradni list RS, št. 125/07, 36/08, 67/08) se spremeni drugi
odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
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
javnofinančih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Sprememba
2009 v EUR

A.

20.386.796,51
12.086.163,35
9.997.410,56
1.544.430,06
544.036,80
2.055.165,67
861.060,42
12.256,00
17.754,00
29.469,00
1.134.626,25
1.889.074,96
697.074,96
1.192.000,00
1.317.261,00
54.753,00
1.262.508,00
3.039.131,53
3.039.131,53
22.675.416,18
3.179.482,72
684.389,48
109.956,34

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
500 domače 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

2.159.944,99
7.376,21
217.815,70
5.450.556,08
240.850,00
2.588.590,00
459.128,24
2.161.987,84
12.046.882,02
12.046.882,02
1.788.495,36
1.547.523,36
240.972,00
–2.228.619,6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.100.000,00
1.100.000,00
24.539,16
24.539,16
–1.213.158,83
1.075.460,84
0,00
1.213.158,83
«

Prvi, tretji, četrti in peti odstavek 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen
V 4. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. trasferni prihodki krajevnih skupnost«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neporabljene trasferne prihodke za tekočo porabo po
stanju na dan 31. 12. 2009 krajevne skupnosti vrnejo v občinski
proračun.«
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3. člen
Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:
»Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 13.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča občinski
svet.«
4. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
» Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 1.100.000,00 EUR, in sicer za naslednje investicije: Univerzitetno središče, regijsko skladišče CZ in Mladinski hotel.«
Dosedanji drugi odstavek 11. člena postane tretji.

70

71

72

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
73

Št. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

5402.

74

II.
40
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2010

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 24. seji
dne 17. 12. 2008 sprejel

41

ODLOK
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2010
42

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2010
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:

A.
I.

Skupina/podskupina kontov
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJPRIHODKI

Proračun 2010

21.001.629,80

43

III.
B.
IV.
75

V.
44

DAVČNI PRIHODKI
12.393.861,72
700 davki na dohodek in dobiček
10.326.567,78
703 davki na premoženje
1.530.559,15
704 domači davki na blago in
storitve
536.734,79
NEDAVČNI PRIHODKI
2.310.030,42
710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
824.625,45
711 takse in pristojbine
12.661,00
712 denarne kazni
17.754,00
713 prihodki od prodaje blaga in
storitev
29.958,00
714 drugi nedavčni prihodki
1.425.031,97
KAPITALSKI PRIHODKI
2.345.000,00
720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
840.000,00
722 prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.505.000,00
PREJETE DONACIJE
1.383.790,00
730 prejete donacije iz domačih
virov
80.447,00
731 prejete donacije iz tujine
1.303.343,00
TRANSFERNI PRIHODKI
2.568.947,66
740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančih institucij
2.568.947,66
SKUPAJODHODKI
22.413.391,29
TEKOČI ODHODKI
3.026.541,92
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
693.456,55
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
112.062,76
402 izdatki za blago in storitve
2.083.732,52
403 plačila domačih obresti
31.115,22
106.174,77
409 sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
5.682.350,74
252.409,00
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.702.701,00
412 transferi neprofitnim organizacijam
480.372,24
413 drugi tekoči domači transferi
2.246.868,50
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.337.395,73
420 nakup in gradnja osnovnih
sredstev
11.337.395,73
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.367.103,00
431 investicijski transferi fiz. in
prav. osebam, ki niso proračunski
uporabniki
1.485.949,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
881.154,00
PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ
–1.411.761,49
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
0
751 prodaja kapitalskih deležev
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
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VI.
C.
VII.
50
VIII.
50
55
IX.
X.
XI.

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
ODPLAČILO DOLGA
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
500 najeti krediti
ODPLAČILO DOLGA
550 odplačilo domačega dolga
POVEČANJE(ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

0
0
0
0
1.700.000,00
1.700.000,00
288.238,51
288.238,51
0
0
0
0

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 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 2010 in njegovi realizaciji.
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji tako, da do 31. 7. Poročilo
o polletni realizaciji proračuna posreduje občinskim svetnikom
v vednost. Občinski svet Poročilo o polletni realizaciji proračuna
lahko obravnava na prvi popočitniški seji.
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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.
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 40.000 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.
10.a člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje oziroma za večja investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če
za vrednost transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko
pravico na nepremičnini, ki se jo gradi oziroma investicijsko
vzdržuje.
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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 2010 lahko likvidnostno
zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko
zadolži do višine 1.700.000,00 EUR, in sicer za naslednje
investicije: Univerzitetno središče, regijsko skladišče CZ in
Mladinski hotel.
Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je Občina Ajdovščina, v letu 2010 ne sme preseči 3% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna
leta 2009.
12. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko
v letu 2010 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. 4102-7/2007
Ajdovščina, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Ajdovpščina
Marjan Poljšak l.r.

BLED
5403.

Odlok o koncesiji za graditev obstoječe
vlečnice »Baby« na smučišču Straža

Na podlagi 20. člena in drugega odstavka 21. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št.
126/03; v nadaljevanju: ZŽNPO) ter 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet
Občine Bled na 14. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice
»Baby« na smučišču Straža
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli
koncesija za graditev vlečnice »Baby« na smučišču Straža (v
nadaljevanju: koncesija), za katero je imel upravljavec Infrastruktura Bled d.o.o. na dan začetka veljave Zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb (dne 3. 1. 2004) veljavno obratovalno
dovoljenje.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni izbirna gospodarska javna služba
javnega prevoza, ampak je gospodarska dejavnost.
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2. člen
(lokacija in značilnosti vlečnice)
Vlečnica »Baby« leži na zemljiških parcelah št. 818, 817/1
obe k.o. Želeče.
Vlečnica »Baby« je žičniška naprava za prevoz oseb z
naslednjimi značilnostmi:
– proizvajalec: Doppelmayer;
– tip naprave: OET180 EM, leto izdelave 1990, postavljena 1992;
– vrsta žičniške naprave: vlečnica za transport oseb navzgor s sidri (krožnik za eno osebo);
– število postaj: 2 (spodnja pogonska, zgornja);
– vodilo: vlečna vrv s sidri (33);
– dolžina proge: 132 m;
– pogon: elektromotor s turbo sklopko;
– višinska razlika: 21 m;
– zmogljivost: 728 oseb na uro;
– številka in datum obratovalnega dovoljenja: 341000001/03 z dne 14. 2. 2003.
Naprave za obratovanje smučišča:
– teptalni stroj;
– zgornja in spodnja nadzorna postaja.
3. člen
(način podelitve)
Koncesija se podeli javnemu podjetju Infrastruktura Bled
d.o.o., katerega ustanoviteljica in lastnica je Občina Bled, brez
javnega razpisa.
Koncesionar se izbere na podlagi vloge z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava Občine Bled.
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem za vlečnico se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
4. člen
(pogoji za koncesionarja)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
5. člen
(vloga za pridobitev koncesije)
Vloga za pridobitev koncesije za graditev obstoječe vlečnice »Baby« mora obsegati:
– firmo oziroma naziv vlagatelja ter njegov sedež oziroma
prebivališče,
– navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih
rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno
z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprava za
zasneževanje …),
– dokazila o strokovno usposobljenih kadrih, ki izvajajo
obratovanje in vzdrževanje žičniške naprave v skladu z določili
zakona.
Kandidat mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku
30 dni od uveljavitve tega odloka na naslov Občina Bled, Cesta
svobode 13, Bled.
6. člen
(trajanje in prenos koncesije)
Koncesija se podeli za dobo 21 let. Rok podeljene koncesije začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
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Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo
samo z dovoljenjem občine, v nasprotnem je prenos ničen.
7. člen
(stroški koncesije)
Vse stroške v zvezi s podeljeno koncesijo po tem odloku
nosi koncesionar.
8. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
– iz drugih razlogov skladno s pravili pogodbenega prava.
9. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent z odločbo v upravnem postopku odvzame
koncesijo, če:
– koncesionar krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki
urejajo žičniške naprave;
– če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih ali občinskih organov, ki se nanašajo na
žičniško napravo in njeno obratovanje.
Koncesija preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu.
10. člen
(razgradnja žičniške naprave)
Koncesionar mora v primeru, da koncesijsko razmerje
preneha in žičniška naprava preneha trajno obratovati, žičniško napravo razgraditi in na zemljišču vzpostaviti v prvotno
stanje.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-22/2008
Bled, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
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ODLOK
o merilih in pogojih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Bled
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta odlok določa merila in pogoje, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju besedila: občinska uprava) izda ali prekliče soglasje k podaljšanju
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Bled.
(2) Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za primere,
ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega
obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen
(obratovalni čas)
(1) Gostinski obrati in kmetije (v nadaljevanju: gostinski
obrati), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, obratujejo
v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri
občinski upravi.
(2) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno dobi soglasje občinske
uprave, ki o tem odloča na podlagi vloge stranke in določil
tega odloka.
(4) Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki
samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je dolžan gostinec
prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
3. člen
(redni obratovalni čas)
(1) Na območju Občine Bled si morajo vsi gostinski obrati
za obratovanje po 22.00 uri pridobiti soglasje pristojnega organa za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, razen:
– gostinskih obratov, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije
z nastanitvijo;
– obratov za pripravo in dostavo jedi;
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov.
(2) Redni obratovalni čas za gostinske obrate iz prve do
tretje alineje prvega odstavka tega člena je po Pravilniku o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: Pravilnik) med 0. in 24. uro.
4. člen
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času)

5404.

Odlok o merilih in pogojih za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine Bled

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. št. 4/06 – UPB1) in 4. in 11. člena Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski svet
Občine Bled na 14. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšani
obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega obrata:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do
02. ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 24.00 ure, glasba
zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure,
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči do 24.00 ure,
ob petkih, sobotah in praznikih do 1.00 ure, gostinski vrtovi do
22.00 ure,
3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali
živo glasbo za ples oziroma družabni program in jo izvajajo v
zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko obratujejo do 03.
ure naslednjega dne,
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4. gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo do 23. ure pod pogojem, da s tem pisno soglašata vsaj 2/3
vseh lastnikov oziroma najemnikov stanovanj.
(2) Gostinskim obratom, ki so v večnamenskih objektih
(trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah idr.) se podaljšani obratovalni čas določi skladno z veljavnim hišnim redom
oziroma obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. Gostinskim obratom v večnamenskih
objektih in gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih
objektih se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko podaljša obratovalni čas do 1.00 ure naslednjega dne, ob petkih,
sobotah in praznikih do 3.00 ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 1.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure.
Podaljšanje do 3.00 ure se dovoli pod pogojem, da gostinec s
službo varovanja, ki ima licenco za varovanje, sklene pogodbo
o dodatnem zunanjem varovanju, ki jo predloži občinski upravi
ob predložitvi vloge za podaljšanje obratovalnega časa.
5. člen
(obratovalni čas v času trajanja javne prireditve)
(1) V času javnih prireditev, ki jih organizirajo Občina Bled,
Zavod za kulturo Bled in Turizem Bled, lahko gostinski obrati v
TPC-Turizem Bled, d.o.o. in ob Cesti svobode (v bližnji okolici
prireditve) obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja
javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno
prireditev. Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali
v podaljšanem obratovalnem času, morajo o tem obvestiti
pristojni občinski organ.
(2) Javna prireditev, katere organizator je gostinski obrat,
sme biti izvajana le v času obratovalnega časa gostinskega
obrata.
6. člen
(pogoji za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času)
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času se izda za obdobje enega leta.
(2) Občinska uprava lahko izdajo soglasja za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času veže na krajše časovno obdobje, deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas:
1. če je v letu pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja v
gostinskem obratu nastopil kateri od primerov navedenih v
prvem odstavku 7. člena tega odloka;
2. v drugih primerih, ki jih določa Pravilnik.
(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobi občinska uprava
od pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno
evidenco.
7. člen
(pogoji in postopek za preklic soglasja za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času)
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času se gostincu ali kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu
obratu lahko med letom prekliče v primerih:
– ponavljajočih (3 ali več) se kršitev javnega reda in miru
v gostinskem obratu ali v njegovi neposredni bližini, če so ta
dejanja v neposredni vzorčni zvezi z obratovanjem gostinskega
obrata;
– ugotovljenih hujših kršitev predpisov s strani pristojnih
služb;
– da svet krajevne skupnosti poda utemeljeno negativno
pisno mnenje na obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;
– razdora pogodbe ali neizpolnjevanja obveznosti iz pogodbe, sklenjene s službo varovanja;
– zaradi drugih utemeljenih razlogov.
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(2) O preklicu soglasja občinska uprava izda odločbo.
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prejšnjih odstavkov tega člena, je gostincu oziroma kmetu kot tudi konkretnemu gostinskemu obratu odvzeta možnost pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za čas šestih mesecev,
ki se šteje od dneva vročitve preklica izdanega soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(4) V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni
čas.
8. člen
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa)
(1) Ne glede na določbe 4. člena tega odloka in ne glede
na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času,
lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno dovoljenje
za prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa in sicer na
obrazcu, ki ga izda občinska uprava.
(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v
gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke,
proslave, srečanja ipd.).
(3) Enkratno dovoljenje za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet pridobiti pred
prireditvijo.
(4) Enkratno dovoljenje je vezano na točno določen datum.
(5) Izdaja enkratnega dovoljenja se lahko zavrne, če je
v gostinskem obratu v zadnjih 6 mesecih pred vložitvijo vloge
nastopil kateri od primerov navedenih v prvem odstavku 7. člena tega Odloka.
9. člen
(nadzor)
Uresničevanje določb tega odloka, v skladu s predpisi, ki
določajo obratovalni čas gostinskih obratov, nadzoruje pristojni
inšpekcijski organ in drugi pristojni organi.
10. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas, in
niso predmet tega odloka, se uporabljajo določbe Pravilnika ter
določbe drugih predpisov s tega področja.
11. člen
(prehodne določbe)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o
merilih za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in
kmetij v podaljšanem obratovalnem času v Občini Bled (Uradni
list RS, št. 18/00).
12. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 039-21/2008
Bled, dne 16. decembra 2008

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5405.

Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled,
o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen
programov v času otrokove odsotnosti v vrtcu

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in
25/08), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB
in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 14. redni seji dne
16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov Vrtca Bled,
o pravilih o odsotnosti
in obračunavanju cen programov
v času otrokove odsotnosti v vrtcu
1. člen
Cena programov v Vrtcu Bled od 1. 9. 2008 dalje znaša
na mesec:
– prvo starostno obdobje (1–3 let)
495,20 €
– drugo starostno obdobje (3–6 let)
367,40 €
– poldnevni oddelke – 4-urni
305,49 €
328,65 €
– poldnevni oddelek – 5-urni
– razvojni oddelek
1.100,59 €.
Soglasje k povečanju cene programov daje župan na
podlagi sklepa občinskega sveta.
2. člen
Že določeno plačilo staršev za programe v vrtcih se zniža,
kadar je otrok opravičeno odsoten.
Otrok je opravičeno odsoten, kadar starši njegovo odsotnost javijo najkasneje prvi dan odsotnosti do 10. ure.
3. člen
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije Občina Bled.
4. člen
Dodatna znižanja plačil staršev za programe vrtca:
– V slučaju bolezenske odsotnosti otroka en mesec ali
dlje strnjeno, starši plačajo 50% že določenega plačila, od
katerega se predhodno odštejejo stroški živil. Odsotnost zaradi
bolezni starši dokazujejo z zdravniškim potrdilom.
– Prav tako starši plačajo 50% že določenega plačila, od
katerega se predhodno odštejejo stroški živil za čas, ko je otrok
v zdravstveni koloniji ali na letovanju v soorganizaciji vrtca.
– V mesecih julij in avgust starši plačujejo program v vrtcu
tako, kot v drugih mesecih v letu. V primeru, da je otrok odsoten
v juliju in avgustu, po predhodnem pravočasnem obvestilu,
dvanajst dni strnjeno ali več (v te dni se ne vštevajo sobote in
nedelje), starši za te dni plačajo 50% že določenega plačila, od
katerega se predhodno odštejejo stroški živil.
– Starši plačajo 20% že določenega plačila, od katerega
se predhodno odštejejo stroški živil, če v vrtec vpisani otrok v
juliju in avgustu vrtca ne obiskuje, ga bo pa obiskoval ponovno
v naslednjem šolskem letu.
Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok iz družine.
V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz
družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka,
vključenega v vrtec.
5. člen
Staršem, ki zamudijo prevzem otroka iz vrtca več kot petnajst minut, vrtec zaračuna dodatno k mesečnemu plačilu še
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stroške ene ure ali več ur dela preko polnega delovnega časa
vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, ki je bilo opravljeno pri
varovanju otroka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2009. Z dnem
veljavnosti tega sklepa preneha veljati Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica – Vrtci Občine Bled, ki ga je Občinski svet Občine Bled
sprejel na 17. seji dne 17. 10. 1996.
Št. 039-23/08
Bled, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BOROVNICA
5406.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Borovnica v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/05, 56/02 – ZJU,
110/05 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08)
in 30. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08)
je župan Občine Borovnica dne 15. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Borovnica
v obdobju januar–marec 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja financiranje Občine
Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2008. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah
in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 113/08; 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:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.

70

71

72

73

74

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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

Uradni list Republike Slovenije
v evrih
Proračun
januar–
marec 2009
520.012
518.547
486.819
438.698
13.076
35.045
0
31.728

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV

IV.

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

1.235

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

1.235

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

44

17.629
187
0
2.911
11.001
0
0
0
0
0
0
0
1.465
1.465
717.930
215.145
32.558
6.775
175.000
0
812
216.134
7.492
146.508
18.395
43.739
0
279.901
279.901
6.750

0
0
1.235

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

622

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

622

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

622

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

0

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

613

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

IX.

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

–197.305

X.

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

0
197.918

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

294.328

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 podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Borovnica..
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen

0
6.750
–197.918

(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.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
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.

70

4. KONČNA DOLOČBA
7. člen

71

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.

Št. 410-0009/2008-3
Borovnica, dne 15. decembra 2008

72

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
73

BREŽICE
5407.

74

Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08
– odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO) in 16. in 30. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in
79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 16. seji dne 16. 12.
2008 sprejel

40

ODLOK
o proračunu Občine Brežice za leto 2009
l. SPLOŠNA DOLOČBA

41

1. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA 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:

42
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV OBČINE
BREŽICE ZA LETO 2009
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODK (70+71)I
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago
in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku
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 nemat. prem.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.
institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz EU
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH
401 PRISPEVKI DELODAJ.
ZA SOCIAL. VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZ.
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN.
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI
V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

Stran

16189

v EUR
PLAN 2009
27.005.741
17.785.950
15.632.043
13.187.663
1.257.080
1.187.300

2.153.907
405.440
210.000
35.000
160.490
1.342.977
1.771.975
32.975

1.739.000

7.447.816
3.374.933
4.072.883
30.538.752
6.693.854
1.235.000
187.000
5.154.854
87.000
30.000
7.971.617
70.000
3.771.400
967.304
3.162.913

15.762.281
15.762.281

Stran

43

B)

75

44

C)
50
50
55
55

16190 /

Št.

121 / 23. 12. 2008

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ.
OSEBAM, KI NISO PU
432 INVES. TRANSFERI PU
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I-II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
ZADOLŽEVANJE
500Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
111.000

20.000
91.000
–3.533.011

31.151

4. člen
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 10.000
€. 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 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno
obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
V proračunu občine se za leto 2009 zagotovijo sredstva
splošne proračunske rezervacije v višini 160.000 €.
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, ter za
sofinanciranje programov na podlagi javnega poziva.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, oziroma se sredstva razporedijo na podlagi javnega
poziva.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

31.151
31.151

6. člen
Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva, promocijo
občine in sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi
na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku ki ga sprejme
župan.

–31.151

7. člen
Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna
so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih
opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v
posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo
za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo
pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.

3.400.000
3.400.000
3.400.000
275.000
275.000
275.000

–439.162
3.125.000
3.533.011
439.162

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
občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. 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
vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in
prihodki iz naslova turistične takse, ter koncesijske dajatve od
iger na srečo.

8. člen
Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v
mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so
dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede
na finančni načrt.
Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina.
Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije
na KS.
Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva
v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in
pridobiti pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni
razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva
za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna
so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o
realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje
finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom
v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska
in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko
sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar
je odgovoren vodja oddelka, ki blago, sredstva in investicijska
oziroma vzdrževalna dela naroča.
12. člen
Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe
med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za
vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20% vrednosti
le-te.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko
neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska
sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka
tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
13. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine
2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko
župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 126/07).
14. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že
odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija
planirana v načrtu razvojnih programov.
15. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan. Za nadziranje izvajanja
pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih
prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice
in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe
in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja komunalnih taks, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je
odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne
službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč in komunalnega prispevka je odgovorna strokovna
služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
16. člen
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov
proračuna občine in spremljanje porabe so:
Urad župana za: reprezentanco, pokroviteljstva, občinska
praznovanja, splošno in tekočo proračunsko rezervo, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, sredstva za politične
stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora,
zlate poroke, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih
mest, materialne stroške, vzdrževanje občinske stavbe in nakup opreme za občinsko upravo, zaščito in reševanje, požarno
varnost ter odškodnine po sodnih postopkih.
Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z
mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo, ter upravljanje z
občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.

Št.
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Stran
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Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske
zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja
infrastrukture, stanovanj in poslovnih prostorov, kmetijstvo,
podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, stanovanjsko dejavnost, gospodarske javne službe,
skupni prekrškovni organ in delovanje krajevnih skupnosti.
Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske
investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih
investicij na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč, komunalni prispevek, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim
premoženjem.
Vsak oddelek za svoje področje pripravi načrt razvojnih
programov.
17. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice
upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v
Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložbe.
18. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok,
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun,
vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov
za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora
izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
19. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se
Občina Brežice za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine
3.400.000 €.
20. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina
lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila
odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2009 se bo do sprejetja tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega
sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice
za leto 2009.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta
prilogi k Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2009 pa
se objavita na spletni strani Občine Brežice.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-24/2008
Brežice, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Stran
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5408.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Brežice

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-I) (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: UI-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US:
U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07), 13. člena Odloka o NUSZ (Uradni list
RS, št. 73/01) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice
na 16. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

71

72

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč znaša 0,002600 EUR.

73

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2009 dalje.

74

Št. 422-2/2008
Brežice, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

II.
40

GORJE
5409.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Gorje za leto 2008
– rebalans II

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in
109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št.
03/07) je Občinski svet Občine Gorje na 16. redni seji dne
18. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008
– rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 5/08 in 56/08), se drugi odstavek 2. člen spremeni,
tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
I.
70

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

v EUR
Proračuna
2008 –
rebalans II
2.547.887
1.981.182
1.878.182

41

42
43

III.
B.
IV.
75

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 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

1.584.029
145.653
148.500
0
103.000
40.500
2.500
0
0
60.000
7.595
7.595
0
0
309
309
0
558.801
144.002
414.799
2.831.655
623.528
109.403
18.000
478.125
5.000
13.000
925.940
52.900
482.421
98.358
292.261
0
1.164.879
1.164.879
117.308
43.000
74.308
–283.768

17.893
17.893
5.967
11.926
0
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V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

VI.

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

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

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

17.877

55

ODPLAČILO DOLGA

17.877

550 Odplačilo domačega dolga

17.877

IX.

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

–17.877

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

283.768

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2007 (od tega sredstva
rezervnega sklada – proračunska rezerva
4.939,95 EUR)

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2009 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 3-mestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto

–283.752

XI.

288.692
«

70

71

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008
dalje.
72
Št. 039-13/2008-1
Gorje, dne 18. decembra 2008

Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

73

74

5410.

Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in
109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS,
št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 16. redni seji dne
18. 12. 2008 sprejel
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1. SPLOŠNA DOLOČBA

I.

X.

Stran

ODLOK
o proračunu Občine Gorje za leto 2009

17.893

C.
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II.
40

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706Drugi davki
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
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

v EUR
Proračun
leta 2009
2.694.608
2.319.528
2.082.708
1.689.848
167.000
225.860
0
236.820
43.000
5.500
0
0
188.320
7.595
7.595
0
0
0
0
0
367.485
128.950
238.535
0
0
2.694.608
791.230
143.270
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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 pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
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 finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo 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
9009 Splošni sklad za drugo
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22.050
597.750
5.160
23.000
906.186
38.800
522.853
92.723
251.810
0
864.692
864.692
132.500
50.000
82.500
0

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
in se objavita na spletni strani Občine Gorje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti posameznega delavca
občinske uprave ali podžupana.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska
sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega
razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
4. člen

18.450
18.450
6.140
12.310
0
0
0
0
0
0
0
18.450
0
0
0
18.450
18.450
18.450
0
–18.450
0
0
0

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
a) prihodki od turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
b) prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest,
c) prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije
v zagotavljanje protipožarne varnosti,
d) prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije
v zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda,
f) prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki se
uporabijo za gradnjo komunalne opreme,
g) prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene.
Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile porabljene v tekočem letu, se prenesejo v proračun prihodnjega leta
za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih
financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine
10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega
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uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna predvidoma
v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% 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, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Omejitev ne velja za povečanja projektov za namenske
prihodke, ki v proračunu niso bili načrtovani ali so bili načrtovani
v premajhnem znesku.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 8.000
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 8.000 EUR župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 200 EUR.
10. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra,
pristojnega za finance.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
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 2009 lahko zadolži do
višine 240.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Gorje, v letu 2009 ne sme
preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Gorje.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 200.000 EUR.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko
v letu 2009 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 100.000
EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 80.000 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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ODLOK
o proračunu Občine Kamnik
za leto 2009

15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
Št. 039-13/2008-2
Gorje, dne 18. decembra 2008

Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2009 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

IVANČNA GORICA
5411.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 16. 10. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem dobru,
ki je označeno s parc. št. 966/2, stanov. stavba v izmeri 11m2,
vpisan v vl. št. 201, k.o. Dobrava.
II.
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v javnem dobru in postane lastnina Občine
Ivančna Gorica ter se vknjiži pri 201, k.o. Dobrava.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(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 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
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 Globe in druge 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 dolg. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

70

71

72

Št. 478-0035/2008
Ivančna Gorica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

73

74

KAMNIK
5412.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 14. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski
svet Občine Kamnik na 19. seji dne 17. 12. 2008 sprejel
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II.
40

v EUR
Proračun
leta 2009
23.477.350
21.938.918
16.096.230
13.569.480
2.048.100
478.650
0
5.842.688
785.378
18.000
50.000
120.029
4.869.281
783.600
33.600
0
750.000
43.000
43.000
0
673.499
633.499
40.000
38.333
38.333
25.136.508
5.664.071
1.415.960

Uradni list Republike Slovenije
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
225.510
402 Izdatki za blago in storitve
1.877.601
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
2.145.000
41 TEKOČI TRANSFERI
10.090.388
410 Subvencije
125.500
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4.314.537
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
901.333
413 Drugi tekoči domači transferi
4.749.018
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
8.672.495
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.672.495
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
709.554
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,
ki niso pror. uporabniki
463.554
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
246.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–1.659.158
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
500
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
500
750 Prejeta vračila danih posojil
500
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
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
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
500
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55 ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.658.658
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.659.158
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRETEKLEGA LETA
1.658.658
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
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ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih
financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. taksa za obremenjevanje vode
3. taksa za odlaganje odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene,
določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
6. prihodki iz naslova vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki pripadajo posameznim krajevnim skupnostim iz naslova krajevnega samoprispevka.
Pravice porabe na proračunskih postavkah 1101, 8297,
9162 in 9304 – sklad za odpravo nesorazmerij v plačah, ki
niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto
za isti namen.
4. 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) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje
organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med
različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje
notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer
se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance
pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske
postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s
prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40%.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2009 in v zaključnem računu
proračuna Občine Kamnik za leto 2009.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med
posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik
krajevne skupnosti.
Če se med letom ugotovi, da določena proračunska postavka ni uvrščena v ustrezni podprogram po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, lahko župan oziroma
za krajevno skupnost predsednik krajevne skupnosti takšno
proračunsko postavko prerazporedi v drug podprogram.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
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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.
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.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v
drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti
prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte katerih vrednost se spremeni za več
kot 40% mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih
financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na
podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo
Frana Albrehta.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
220.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske
rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča
na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2009 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2009.
Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo
Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2009 oblikuje v višini 1.800.000 €.
8. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem
finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v
zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve
nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.

Uradni list Republike Slovenije
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA
S PREMOŽENJEM OBČINE
9. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premičnega in
nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih
sredstev.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka
izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da
je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga
ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z
odpisom dolgov seznani občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna
pogodba. Obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve
oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) se v
skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni
razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do
vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za
gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo
v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter
kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi
sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2009 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2009.
12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima
pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske
porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0278/2007-3/3
Kamnik, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
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5413.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija
za razvoj turizma in podjetništva v Občini
Kamnik«

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 19. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)
in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 17. 12. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
»Agencija za razvoj turizma in podjetništva
v Občini Kamnik«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za
razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik (Uradni list RS,
št. 8/00, 107/05, 58/06 in 58/07) se spremeni 6. člen odloka
tako, da se glasi:
»Dejavnosti agencije so:
47.190
47.890
47.910
47.990
52.100
52.210
56.300
58.110
58.140
58.190
59.130
63.110
63.120
63.990
69.200
70.210
70.220
72.200
73.110
73.120
73.200
74.200
74.300
77.210
79.110
79.120
79.900
81.290
81.300
82.190
82.300
82.990

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Distribucija filmov in video filmov
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane
dejavnosti
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje

Št.
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91.030
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Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Varstvo kulturne dediščine
Obratovanje športnih objektov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«.

2. člen
Druga alinea prvega odstavka 15.a člena se spremeni
tako, da se glasi:
»– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju
turizma in malega gospodarstva,«.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-13/2007
Kamnik, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

5414.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 in ZVO-1B, št. 70/08)
ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08)
je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 17. 12. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal
1. člen
Prvi odstavek 14. člena Odloka o zazidalnem načrtu B 25
– Fructal (Uradni list RS, št. 90/02 in 3/04) se spremeni tako,
da se glasi:
»Proizvodno-prodajno-skladiščni objekt se realizira skupaj s parkirišči v dveh fazah:
1. faza – realizira se severni del objekta, vključno s potrebnimi parkirišči glede na dejavnost,
2. faza – realizira se južni del objekta s pripadajočimi
parkirišči.
Pri realizaciji katere koli faze je treba urediti uvoz na parcelo. Najkasneje ob dokončanju obeh faz objekta je investitor
dolžan urediti krožni promet okoli objekta z možnostjo dostopa
na parcelo 700/11, katastrska občina Podgorje.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2008-5/5
Kamnik, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

KOBARID
5415.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kobarid za leto 2007

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 s spremembami) in 18. člena Statuta Občine
Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03)
je Občinski svet Občine Kobarid na 17. redni seji dne 15. 12.
2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid
za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid
za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A.

42

43
III.

IV.
V.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skup.
podsku.
NAZIV KONTA
konto,
podkon.
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+701+702
+703+704+705+706)
700 DAVEK NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703 DAVEK NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
STAVB
722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
74
TRANSFERNI PRIHODKI
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+
403+404+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

Zaključni
račun 2007
4.249.107
3.304.407
2.647.266
2.312.526
165.726
169.014
657.141
587.482
2.680
314
234.751
114.397
120.354
0
709.949
3.916.154

C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POS. IN PRODAJE KAP. D.
(750+751+752)
DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV
(440+441+442)
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ODPLAČILO DOLGA (551)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC LETA

31.005
749.065
101.419
523.436
829.809
829.809
752.121
752.121
332.953

881
229
652
333.605
0
43.049
290.556
–43.049
13.495
329.794

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki se prenesejo v proračun za leto 2008.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, odhodki po ekonomski klasifikaciji in poseben del proračuna
– prihodki in odhodki ter razvojni programi, načrt delovnim mest
in nabava osnovnih sredstev uprave so sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 450-1/08
Kobarid, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

929.299
258.028
49.665
606.289
12.770
2.547
1.404.925

5416.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) je župan Občine Kobarid
dne 17. 12. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v obdobju januar–marec 2009

41

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja)
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu
občine za leto 2008. 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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2008
(Uradni list RS, št. 32/08) in rebalansom proračuna (Uradni list
RS, št. 70/08 in 16. seja Občinskega sveta).

42

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

B)

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup.
podsku.
NAZIV KONTA
konto,
podkon.
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
700 DAVEK NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703 DAVEK NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
STAVB
722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
74
TRANSFERNI PRIHODKI
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+
403+404+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE

43

III.

IV.

Proračun
januar–
marec
2009
953.893
766.032
664.211
622.842
31.869
9.500
101.821
83.087
808
582
4.620
10.000

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

121 / 23. 12. 2008 /

Stran

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČ. UPOR.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ODPLAČILO DOLGA (551)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA

16201
360.132
3.240
186.544
19.707
150.641
224.019
224.019
92.797
90.000
2.797
12.401

0
194
–194

0
10.762
1.445
–10.762
–12.401
5.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.

0
10.000
0
177.861
941.492

5. člen
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 in rebalansu.

264.544

6. člen
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.

69.658
13.714
175.517
3.024
2.631

Stran
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7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more
zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-50/08
Kobarid, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

5417.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje
Občine Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage
za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje
in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v
programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 995/2008
izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. in je dosegljiv na sedežu
občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1,
Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-3, 41/04
– ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04, Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04
– UBP-1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05
Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I- 286/04-46,
126/07) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet Občine
Kobarid na 17. redni seji dne 15. 12. 2008 sprejel

Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni
in obstoječi objekti na območju Občine Komen, ki se bodo prvič
opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim kanalizacijskim
omrežje, omrežjem cest, javno razsvetljavo oziroma se bo
zanje izvajala obvezna gospodarska javna služba zbiranja,
odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.

SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra

II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

I.
Nepremičnini s parc. št. 2672/11, vpisano v ZK vložek 683
k.o. Drežnica v izmeri 17 m2 se ukine status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena.

(obračunsko območje)

II.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa postane lastnina
Občine Kobarid.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 351-189/99
Kobarid, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

KOMEN
5418.

Odlok o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Komen

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski
svet Občine Komen na 22. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

3. člen
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo,
so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje za prometno opremo je prikazano
na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za javno razsvetljavo je prikazano
na karti 4: Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je
prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – pregledna karta
obračunskih območij;
Obračunska območja posamezne komunalne opreme,
navedena v alinejah od 1 do 5, so podrobneje prikazana na
kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedena v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da
objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na
posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. člen

Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, je opremljen s cestnim omrežjem, če
je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja
razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno
cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja,
objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno. Če mora investitor
za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del
javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni
opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih
je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve
priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne
štejejo dela na individualnem priključku objekta.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt
javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 100 metrov.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele (Dpi) in merilom
neto tlorisne površine objekta (Dti) je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dpi = 0,3 ter Dti = 0,7.

Komunalna oprema
1. Vodovod
2. Kanalizacija
3. Ceste
4. Javna razsvetljava
5. Ravnanje z odpadki

1,30

Oznaka
v klasifikaciji
objektov CC-SI
1122

1,15
1,15
1,00
0,90

123
121
11
125

Kdejavnosti

Skupni stroški
v EUR
7.878.508
2.710.694
19.704.138
685.431
278.620

Obračunski
stroški
v EUR
5.086.070
1.306.758
8.040.358
528.431
113.842

8. člen

Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne
površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3,
pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila
3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo
Postavka
1. Vodovod
2. Kanalizacija
3. Ceste
4. Javna razsvetljava
5. Ravnanje z odpadki

Cp
(v EUR)
1,969
3,127
2,890
0,200
0,041

Ct
(v EUR)
20,079
19,279
28,932
1,946
0,410

Pomen Cpi in Cti je naslednji:
Cp

(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na
vrsto objekta

– stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene
parcele s posamezno komunalno opremo na območju
opremljanja;
– stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta s posamezno komunalno opremo na
območju opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
oziroma
I

Cp1 = Cp · I
Ct1 = Ct · I, kjer je

– faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.

0,80
0,70

126
1242

0,70

241

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

0,70

1271

10. člen

7. člen
(skupni in obračunski stroški)
me.

16203

(stroški opremljanja m2 gradbene parcele (Cp) in neto tlorisne
površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)

Ct

6. člen

Tri- in večstanovanjske stavbe
Trgovske in druge stavbe za
pretežno storitveno dejavnost
Gostinske stavbe
Stanovanjske stavbe
Industrijske stavbe
Stavbe splošnega družbenega
pomena
Garažni objekti
Objekti za šport, rekreacijo
in drugi objekti za prosti čas
Nestanovanjske kmetijske
stavbe

Stran

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

(dejanska opremljenost objekta
s komunalno opremo)

Vrsta objekta

121 / 23. 12. 2008 /

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opre-

(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
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kjer je:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka
faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom oziroma parcela ni določena,
se le-ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih
prostorskih aktov občine.
Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni
mogoče pridobiti, se parcela določi kot fundus objekta, ki se
pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu
SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti,
se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, ki se
pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem
primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna
stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del,
vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru tovrstne gradnje neto tlorisna površina
objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega
objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je
vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v
nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne obračuna. V
primeru ostalih vrst sprememb površin obstoječih objektov pa
se podatek o spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:
KPi = Kdejavnost,i · (Atlorisna, nova – Atlorisna, obstoječa) · Ct · Dt
(2) V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe
objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se
komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti,
ki je določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine,
katerim se spreminja namembnost. Če je vrednost pozitivna, se
zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru se
komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
KPi = (Kdejavnost,i-novi – Kdejavnost,i-obstoječi) · Atlorisna · Ct · Dt
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
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(4) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo
za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega
posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter
ostale za odmero potrebne parametre. Komunalni prispevek za
obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo pa se obračuna na
podlagi tega odloka.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP
KPi

celotni izračunani komunalni prispevek,
komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto
komunalne opreme.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo. Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku.
Upravičence, način plačevanja ter primere v katerih se
komunalni prispevek lahko plačuje na obroke, določi občinski
svet z ustreznim aktom.
14. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske
javne infrastrukture in pri objektih, kjer je investitor občina.
Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno
delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v
CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti
oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V

Uradni list Republike Slovenije

Št.

tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).

71

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
72

17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2008
Komen, dne 17. decembra 2008

73

Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
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5419.

Sklep o začasnem financiranju Občine Komen
v obdobju januar–marec 2009

II.
40

Na podlagi 33. 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 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS,
46/01) sprejemam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Komen
v obdobju januar–marec 2009

41

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Komen (v nadaljevanju občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Komen
za leto 2008. 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) in
Odlokom o proračunu Občine Komen za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 30/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOCI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI

v EUR
648.610,56
633.376,82
509.310,35

42

43

III.
B.
IV.
75
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Stran
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700 Davki na dohodek in dobiček
454.636,00
703 Davki na premoženja
31.778,95
704 Domači davki na blago in storitve
22.895,40
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
124.066,47
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
121.856,56
711 Takse in pristojbine
944,47
712 Denarne kazni
0,00
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
954,24
714 Drugi nedavčni prihodki
311,20
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
439,58
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
439,58
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
0,00
PREJETE DONACIJE (730+731+732)
1.695,16
730 Prejete donacije iz domačih virov
195,16
731 Prejete donacije iz tujine
1500,00
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
12.899,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
12.899,00
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
862.976,83
TEKOČI ODHODKl
(400+401+402+403+409)
180.929,46
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
47.500,42
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
7.645,13
402 Izdatki za blago in storitve
118.348,74
403 Plačila domačih obresti
5.460,51
409 Rezerve
1.974,66
TEKOČl TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
225.125,41
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
156.179,84
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
5.517,06
413 Drugi tekoči domači transferi
63.428,51
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
440.675,18
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
440.675,18
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
16.246,78
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
14.787,84
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
1.458,94
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–214.556,27
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSK3H DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00

Stran

16206 /

Št.

121 / 23. 12. 2008

750 Prejeta vračila danili posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
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
VIH. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
DL POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-Vin.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 410-09/2008-1
Komen, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

0,00
0,00

KRANJ
0,00

0,00
0
0
0
8.619,28
8.619,28
8.619,28
–223.184,55
–8.618,28
214.566,27
6.962,95

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
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen
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.
6. člen
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.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 34.473,12 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.

5420.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi in varnosti cestnega prometa v
Mestni občini Kranj

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 15. in 16. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4, 139/06
– ZORed., 37/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21.
seji dne 10. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v Mestni občini Kranj
1. člen
V preambuli Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07
in 62/08) se pred besedilom »in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj« doda besedilo »3. in 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4,
29/07, 58/07, 16/08, 17/08 in 76/08).«
2. člen
V 1. členu odloka se spremeni besedilo XII. poglavja, ki
se po novem glasi: »Določbe o globah.«
3. člen
Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 5. člena odloka, ki se po novem glasi:
(1) »Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem, ki
imajo garažo ali zagotovljen parkirni prostor na parceli, ki pripada stavbi, morajo vozila parkirati na teh prostorih.«
4. člen
Spremeni se 6. člen odloka, ki se po novem glasi:
(1) »30 minutna brezplačna dostava z motornimi vozili,
katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, je dovoljena
od ponedeljka do petka med 04.00 in 10.00 uro ter med 16.00
in 17.00 uro, ob sobotah med 04.00 in 08.00 uro in ob nedeljah
med 07.00 uro in 13.00 uro. Kot dostava se šteje tudi vožnja
vozil imetnikov poslovnih prostorov v območju za pešce.«
(2) »Motorna in priklopna vozila, ki so prirejena oziroma
se uporabljajo kot priročne delavnice, skladišča ali prodajalne,
se smejo zadrževati v območju za pešce le v času in na kraju,
ki ga v dovoljenju določi pristojni organ.«
5. člen
Spremeni se besedilo prvega odstavka 7. člena odloka,
ki se po novem glasi:
(1) »Motorna vozila iz prvega odstavka 5. člena tega odloka morajo biti v času zadrževanja v tem območju označena

Uradni list Republike Slovenije
z dovolilnico oziroma začasnim dovoljenjem izdanim s strani
pristojnega organa. Dovolilnica oziroma začasno dovoljenje
morata biti nameščena s sprednjo stranjo na vidnem mestu
armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom, tako,
da sta vidni v celoti.«
Spremeni se četrti odstavek 7. člena odloka, ki se po
novem glasi:
(4) »Dovolilnice oziroma začasna dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena smejo na območju za pešce uporabljati
le njihovi imetniki. V primeru ugotovljene zlorabe dovolilnice
oziroma začasnega dovoljenja za vstop v območje za pešce,
se dovoljenje odpravi, dovolilnica oziroma začasno dovoljenje
pa odvzame.«
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 8. člena odloka, ki se po
novem glasi:
(3) »Vozniki morajo čas začetka parkiranja vozila označiti
s parkirnim listkom, s parkirno uro ali z drugim načinom za
označitev časa prihoda, ki morajo biti nameščeni s sprednjo
stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da je čas prihoda viden v celoti.
Po poteku 30 minutnega parkiranja morajo vozila umakniti
na označena parkirišča, v garaže, na dvorišča ali na parcelo,
ki pripada stavbi oziroma jih morajo umakniti iz območja za
pešce.«
Spremeni se peti odstavek 8. člena odloka, ki se po novem glasi:
(5) »Stanovalci s stalnim prebivališčem v območju za
pešce, ki nimajo garaže, dvorišča ali parcele, ki pripada stavbi,
kjer bi lahko parkirali svoja vozila, smejo svoja vozila časovno
neomejeno parkirati le na označenih parkirnih površinah.«
7. člen
10. členu odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
(5) »Pristojni organ z odločbo odloči o odvzemu dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja ter tehničnega pripomočka
za upravljanje s sistemom fizične zapore, če se dovolilnica
oziroma začasno dovoljenje uporablja v nasprotju z določili
tega odloka.«
10. členu odloka se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
(6) »Imetnik dovolilnice oziroma začasnega dovoljenja
mora v osmih dneh po vročitvi odločbe iz petega odstavka tega
člena pristojnem organu vrniti dovolilnico oziroma začasno
dovoljenje in tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom
fizične zapore.«
8. člen
11. členu odloka se doda nov stavek, ki se glasi:
»V primeru kršitev tega odloka mora upravljavec pisno, z
ustrezno dokumentacijo odstopiti ugotovljeno kršitev v reševanje pristojnem nadzornem organu, ki izvede ukrepe skladno z
veljavnimi predpisi.«
9. člen
Devetnajsti točki prvega odstavka 28. člena odloka se za
besedo »parkiranje« doda novo besedilo, ki se glasi:
»ali da stanovalec s stalnim ali začasnim prebivališčem
ne označi časa prihoda vozila.«
10. člen
V 41. členu, 42. členu, 43. členu in 44. členu odloka se
besede: voznik, lastnik vozila, lastnik živali ali jezdec, imetnik,
oseba zamenjajo z besedo »posameznik.«
11. člen
Za prekrške iz 41. člena je predpisana globa 50 EUR.
Za prekrške iz 42. člena je predpisana globa 150 EUR.
Za prekrške iz 43. člena je predpisana globa 300 EUR.
Za prekrška iz 44. člena je predpisana globa 400 EUR.

Št.
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Za prekrške iz 45. člena od točke 1. do točke 9. je predpisana globa 1.400 EUR. V drugem odstavku 45. člena je
predpisana globa 400 EUR.
12. člen
V prvem stavku 45. člena odloka se za besedo »podjetnik« doda novo besedilo, ki se po novem glasi:
»ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.«
V drugem stavku 45. člena odloka se za besedo »oseba«
črtata besedi »pravne osebe.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0216/08-46/04
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

KRIŽEVCI
5421.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) ter 15. člena Statuta Občine
Križevci pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02)
je Občinski svet Občine Križevci pri Ljutomeru na 16. redni seji
dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih parcele št.:
Par.št.

Kultura

Površina m2

Zk vložek

K.o.

1107/1

cesta

1.303

504

Ključarovci

1107/2

cesta

5.425

504

Ključarovci

1106/1

cesta

7.272

504

Ključarovci

1116/1

cesta

2.942

504

Ključarovci

1114/3

cesta

2.253

504

Ključarovci

1115/1

cesta

7.564

504

Ključarovci.

II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci pri
Ljutomeru.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/08-106
Križevci, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

Stran
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Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB) ter 15. člena Statuta Občine
Križevci pri Ljutomeru (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02)
je Občinski svet Občine Križevci pri Ljutomeru na 16. redni seji
dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih parcele št.:
Parc. št.
1007/3
1011/5
1011/30
1011/32
1012/3
1012/4
1058/1
Skupaj:

Kultura
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta
cesta

Površina m2
197
126
35
96
317
82
33
886

Zk vložek
440
440
440
440
440
440
440

K.o.
Vučja vas
Vučja vas
Vučja vas
Vučja vas
Vučja vas
Vučja vas
Vučja vas

II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
značaj javnega dobra in postanejo last Občine Križevci pri
Ljutomeru.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/08-107
Križevci, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

LENDAVA
5423.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Lendava za obdobje od 1. 1. 2009
do 31. 3. 2009

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 in 14/07), 115. člena Statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) ter 10. člena
Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 13/08 in 67/08) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Lendava
za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009 se financiranje
funkcij Občine Lendava ter njenih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o
proračunu Občine Lendava za leto 2008 (Uradni list RS, št.
13/08 in 67/08) za iste programe kot v letu 2008.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu Občine Lendava za leto 2008, to je
do višine 2.097.065,45 EUR.
3. člen
Ta sklep velja do sprejetja Odloka o proračunu Občine
Lendava za leto 2009, najdlje do 31. 3. 2009.
Št. 032-0080/2008
Lendava, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
5424.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Ljudske univerze Litija d.o.o.

Na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZRFI in 10/08) ter v skladu s 16. členom
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06)
je Občinski svet Občine Litija na 22. seji dne 11. 12. 2008
sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
Ljudske univerze Litija d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 76/08) se za 27. členom doda nov 27.a člen, ki
se glasi:
»27.a člen
Ljudska univerza Litija d.o.o. prevzame vse obveznosti in
pogodbe, ki se nanašajo na izvajanje izobraževalnih programov
za odrasle od prejšnje organizacijske enote za izobraževanje
odraslih – Ljudske univerze Litija, ki je delovala v okviru Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija in za katere je bila
verificirana pri Ministrstvu za šolstvo in šport.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2008
Litija, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

5425.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Občini Litija
in znižanju plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 20. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

I.
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 76/08)
se druga alinea I. točke spremeni tako, da se glasi:
»– v Enoti Vrtca Čebelica in v Enoti Vrtca Polhek Polšnik:
Program predšolske vzgoje

Cena programa
(v EUR)

1. Dnevni program
– kombinirani oddelek

377,98

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 007-12/2008
Litija, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

5426.

Sklep o vrednosti točke za določitev
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2009

Občinski svet Občine Litija na podlagi 14. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 132/03, 119/04, 119/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) na
22. seji dne 11. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009

5427.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški
Potok za leto 2008 – II

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2008 – II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS,
št. 119/07) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Proračun občine Loški Potok za leto 2008 je določen v
naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

74

II.
40

41

Št. 007-16/2008
Litija, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

16209

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na
11. redni seji dne 16. 12. 2008

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Litija za leto 2009 znaša
0,0062 EUR.
II.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

Stran

LOŠKI POTOK

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je
Občinski svet Občine Litija na 22. redni seji dne 11. 12. 2008
sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Občini Litija
in znižanju plačil staršev
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
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
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI

Rebalans
2008-II
3.103.028
1.514.067
1.442.262
1.307.050
52.884
82.328
71.804
8.291
400
1.481
900
60.732
338
338
1.588.623
720.134
868.489
3.276.565
352.020
106.878
17.830
210.612
14.100
2.600
640.224
349.580
31.906
258.738
2.162.953
2.162.953
121.368

Stran

III.
IV.
V.
VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

16210 /

Št.
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431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV-V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
103.650

ODLOK
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2009

17.718
–173.537

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

0
0
0
350.000
350.000
350.000
388.015
388.015
388.015
–211.552
–38.015
173.537
256.477
«

2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o proračunu tako, da glasi:
»Namenska prihodka proračuna za leto 2008, in sicer
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov, se preneseta v naslednje proračunsko
leto in bosta predstavljala porabo oziroma odhodek proračuna
2009 za investicije, opredeljene v proračunu 2009.«
3. člen
Dopolni se 10. člen odloka tako, da glasi:
»Za sredstva sofinanciranja investicije »Dom starejših
občanov Loški Potok«, ki je sofinancirana tudi iz sredstev proračuna Evropske unije, se bo Občina Loški Potok v letu 2008
kratkoročno zadolžila v višini 350.000 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2008.

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2009
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 na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

74

Št. 410-0076/2007
Loški Potok, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

5428.

II.
40

Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
2009

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 16. člena Statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški
Potok na 11. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolg. sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
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
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Proračun
2009
4.017.483
1.533.433
1.519.683
1.396.253
46.230
77.200
13.750
9.150
600
0
1.000
3.000
176.800
160.000
16.800
2.307.250
1.096.248
1.211.003
4.024.394
328.353
109.650
18.219
180.384
15.000
5.100
669.963
369.242
37.041
263.680

Uradni list Republike Slovenije
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INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
osebam, ki niso proračunski upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
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. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

2.929.166
2.929.166
96.911
54.893
42.018
–6.910

0
0
0
500.000
500.000
500.000
538.015
538.015
538.015
–44.925
–38.015
6.910
44.925

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
in se objavita v občinskem glasilu Občine Loški Potok.
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, ki so
določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki, ki so bili preneseni iz leta 2008, in sicer:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene
v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
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Stran

16211

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan.
Župan s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2009 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih z investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne valjajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 2.100
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 1.252 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA
PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame kratkoročno posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O
kratkoročnem zadolževanju odloča župan.
3. predvidena je kratkoročna zadolžitev občine v višini
500.000 EUR za investicije, ki bodo v letu 2009 sofinanciranje
iz evropskih sredstev.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski
svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Loški Potok v
letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0077/2008
Loški Potok, dne 16. decembra 2008

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2009 dalje.
Št: 422-0032/2008
Loški Potok, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r

MEDVODE
5430.

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00
in 11/02, 10/03) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Medvode za leto 2009
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2009 znaša
0,000262 EUR.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 2009.
Št. 422-132/08
Medvode, dne 16. decembra 2008

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

5429.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2009

Na podlagi 7. in 18. člena Statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 86/06) ter 16. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03,
sprememba 81/04) je Občinski svet Občine Loški Potok na
11. redni seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2009 znaša 0,0018
EUR letno oziroma 0,00015 EUR mesečno.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Medvode za leto 2009

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MIRNA PEČ
5431.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna
Peč v obdobju januar–marec 2009

Na podlagi 33. 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 109/08) in 97. člena Statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je župan Občine Mirna Peč
dne 8. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mirna Peč
v obdobju januar–marec 2009
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) v obdobju

Uradni list Republike Slovenije

Št.

5432.

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

3. člen

4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, določbe Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 58/08), določbe Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Mirna Peč
za leto 2008.
5. člen

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/07 in 63/08) se drugi odstavek
2. člena spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.

72

7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje do uveljavitve proračuna Občine Mirna Peč za leto 2009,
oziroma do 31. marca 2009.
Št. 410-12/2008-5
Mirna Peč, dne 8. decembra 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2008

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Moravske Toplice
za leto 2008

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
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, realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

16213

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07 in
76/08), 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 in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02
in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 18. redni
seji dne 15. 12. 2008 sprejel

(struktura in višina proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki določijo v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do
31. marca lanskega leta.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.

Stran

MORAVSKE TOPLICE

od 1. januarja do 31. marca 2009 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2008. 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, 110/02 – ZDT-B in 109/08; v nadaljevanju: ZJF)
in Odlokom o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2008 (Uradni list RS, št. 21/07, 14/08 in 66/08; v nadaljevanju: odlok o
proračunu).
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73
74

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI.
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
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
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
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

Proračun
leta 2008
10.117.853,00
4.911.517,00
4.388.525,00
3.484.582,00
398.443,00
505.500,00
522.992,00
88.490,00
7.000,00
2.000,00
12.000,00
413.402,00
510.000,00
510.000,00
2.100,00
2.100,00
4.694.236,00
4.694.236,00
11.339.951,00
2.440.264,00
327.540,00
51.334,00
1.931.890,00
74.000,00

Stran
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409 Rezerve
55.500,00
TEKOČI TRANSFERI
1.854.903,00
410 Subvencije
57.200,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
798.600,00
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
196.983,00
413 Drugi tekoči domači transferi
802.120,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.815.498,00
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
6.815.498,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
229.286,00
431 Investicijski transferi prav.
in fiz. osebam, ki niso PU
64.790,00
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
164.496,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.222.098,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
8.500,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
8.500,00
750 Prejeta vračila danih posojil
8.500,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
5.380,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
5.380,00
440 Dana posojila
440 Povečanje kapitalskih deležev
5.380,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
3.120,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
631.991,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
631.991,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
104.000,00
55
ODPLAČILA DOLGA
104.000,00
550 Odplačila domačega dolga
104.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–690.987,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
527.991,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
1.222.098,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
690.987,00«

Uradni list Republike Slovenije
OPLOTNICA

41

5433.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 7. člena Statuta Občine
Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03) je Občinski
svet Občine Oplotnica na 10. seji dne 11. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Oplotnica za leto 2009
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 se na ravni skupin kontov določa
v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

71

Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-02/08-2
Moravske Toplice, dne 15. decembra 2008
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot l.r.

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto
2009

72

73

74

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
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 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

v eurih
Proračun
leta 2009
3.571.384
2.509.461
2.353.961
2.132.241
101.020
120.700
155.500
54.800
3.500
200
97.000
140.000
5.000

135.000

921.923

Uradni list Republike Slovenije
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II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)

Št.

921.923

4.229.294
779.284
286.115
38.696
376.973
65.000
12.500
1.159.286
40.000
521.730
164.500
433.056
2.187.574
2.187.574
103.150
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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.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

16215
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50

550.000
550.000
128.400
128.400
128.400
–236.310
421.600
657.910

236.310

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
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Oplotnica: www.
oplotnica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen

29.000

(izvrševanje proračuna)

74.150

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.

–657.910

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:
– drugi prihodki, ki jih določi občina, in se uporabljajo za
investicije
(pod zap. št. 1 – sofinanciranje zbirališča odpadkov Pragersko – Cero II,
pod zap. št. 2 – sofinanciranje investicij v okviru projekta
»Celovito urejanje porečja Dravinje«)
1. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (900602)
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (900601)
3. sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij.
Pravice porabe na proračunskih postavkah se prenesejo
v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

550.000

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 predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

Stran

16216 /

Št.

121 / 23. 12. 2008

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% 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, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
10.500 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 2.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
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čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 550.000 eurov, in sicer za investiciji: »Izgradnja KTC
Oplotnica« in »Obnova graščine Oplotnica«.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna,in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se
lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko
v letu 2009 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 550.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Oplotnica v
letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011.10/2008
Oplotnica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l. r.

5434.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Oplotnica

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, Uradni list RS, št.
17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB1, 49/06
– ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 3. in 17. člena Zakona o prekrških
(ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, Uradni list RS, št. 45/04
– ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl. US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1,
34/05 Odl. US: U-I-19/05-11, 44/05, 55/05 – UPB2, 40/06,
51/06 popr., 70/06 – UPB3, 115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/0616, 3/07 – UPB4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US:
U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 21/08 popr.),
16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99,
1/02, 38/03) in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02) je Občinski svet Občine
Oplotnica na 10. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel
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ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa splošne pogoje oskrbe z vodo, upravljavce vodovodov na območju občine, obveznosti upravljavcev in
uporabnikov, pogoje priključitve na javni vodovod, gospodarjenje z napravami in objekti, pravice, dolžnosti in odgovornosti
upravljavcev in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom
vode, pogoje za prevzem objektov in naprav za oskrbo z vodo
v upravljanje, pogoje za odvzem vode iz hidrantov, nadzor nad
izvajanjem tega odloka v Občini Oplotnica in prenos javnih
vodovodnih sistemov v last Občine Oplotnica.
2. člen
(1) Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na vseh poselitvenih območjih v občini
in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega
vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem
ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot
10 m3 pitne vode na dan.
(2) Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja
v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti,
vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno
vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan.
3. člen
(1) Javno službo oskrbo s pitno vodo Občina Oplotnica
zagotavlja skladno z Zakonom o varstvu okolja in Zakonom o
gospodarskih javnih službah.
(2) Občina Oplotnica sklene pogodbe za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe z izvajalci po priloženi shemi.
(3) Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Oplotnica so: Komunala Slovenska Bistrica, Vodovodna zadruga (Vodovod Okoška Gora, Vodovodni odbor Raskovec – Dobrova pri Prihovi
– Pobrež – Dobriška vas, Vodovod Prihova – Zgornje Grušovje
– Straža).
(4) Vsi upravljavci morajo delovati skladno z veljavno
zakonodajo.
4. člen
(1) Pri določitvi upravljavcev zasebnih vodovodov mora
občina upoštevati, da mora imeti zasebni vodovod znanega
upravljavca, če oskrbuje več kot pet stanovanjskih stavb v katerih prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem na tem območju
ali če oskrbuje s pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se
izvaja gostinska, turistična ali živilska dejavnost.
(2) Za upravljalca zasebnega vodovoda občina potrdi
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda podpisali pogodbo s katero to osebo potrjujejo za
upravljalca.
(3) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s
pitno vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev, ni doseženega
soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, Občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe, ki
oskrbuje sosednja poselitvena območja.
5. člen
(1) Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja upravljajo upravljavci po shemi
področij in v okviru storitev javne službe zagotavljajo:
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1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 m;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine pitne vode odvzete iz vodnih virov,
zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
11. pripravo in izvajanje občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
18. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06):
19. vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture na
področju vodovoda.
(2) Monitoring kemijskega stanja vodnega vira iz osme
točke prejšnjega odstavka se izvaja na tistih vodnih virih, ki
oskrbujejo s pitno vodo javne vodovode, za katere je monitoring
določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v skladu
s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne vode, oziroma
v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, če je
vodni vir za oskrbo s pitno vodo površinska voda.
6. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja področje pitne vode;
2. obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo;
3. odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika. Na posamezno
odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode,
če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi;
4. hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke;
5. javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe;
6. sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali
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zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z
zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih
površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega
vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura;
7. primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura;
8. transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen
za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega vodovoda;
9. lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo;
10. zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo;
11. uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in
pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali
uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo;
12. upravljavec, strokovno usposobljena služba, ki upravlja z vodovodnimi sistemi, skladno z veljavno zakonodajo;
13. nedovoljen odvzem pitne vode, vsi odjemi pitne vode,
ki so v neskladju s tem odlokom in zakonodajnimi predpisi.
7. člen
Vodooskrba v Občini Oplotnica se zagotavlja pod pogoji,
določenimi s tem odlokom in Odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št. 22/02) ter veljavno zakonodajo.
8. člen
Lastnik javnega vodovoda v upravljanju in vzdrževanju
podjetja Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. je Občina Oplotnica, ostala infrastruktura oskrbe s pitno vodo je v lasti upravljavcev navedenih v tretjem odstavku 3. člena tega odloka.
9. člen
Upravljavci morajo biti tehnično opremljeni in strokovno
usposobljeni za kakovostno izvajanje javne službe. Upravljavec
mora imeti zaposleno odgovorno osebo za vprašanja zdravstvene ustreznosti in varnosti javne oskrbe s pitno vodo, ki
ima najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične
ali zdravstvene smeri oziroma sklenjeno s to osebo pogodbo
o sodelovanju.
10. člen
(1) Uporabniki javnega vodovoda so fizične in pravne
osebe ter osebe javnega prava, ki uporabljajo vodo iz javnega
vodovoda za katerekoli namene, tudi za požarnovarnostno
funkcijo.
(2) Vsi uporabniki javnega vodovoda imajo pravico do
oskrbe s kakovostno pitno vodo pod enakimi pogoji, ki so
določeni z zakonodajo in s predpisi Občine Oplotnica oziroma
upravljavcev javnega vodovoda.
11. člen
(1) Komunala Slovenska Bistrica v roku treh mesecev
po uveljavitvi tega odloka pripravi Pravilnik o tehnični izvedbi
in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda, ki ga potrdi
občinski svet.
(2) Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda za celotno območje Občine Oplotnica.
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II. NAPRAVE IN OBJEKTI OSKRBE Z VODO
12. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje
in naprave):
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali zmanjševanje tlaka
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij,
turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regiji.
13. člen
Objekti in naprave uporabnikov:
– interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki ga
od javnega ločuje merilno (obračunsko) mesto ali s pogodbo
dogovorjeno odjemno mesto;
– vodovodni priključek je spojna cev med sekundarnim
oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodomerom,
vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi
vgrajenimi elementi in obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim;
– vodomerni jašek ali niša;
– interni hidranti, interni vodomeri, naprave za znižanje
ali dvigovanje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno, požarno in industrijsko vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje,
dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni
za obračunskim vodomerom ali pogodbeno dogovorjenim odjemnim mestom.
(2) Objekti in naprave uporabnikov so v lasti oziroma
osnovno sredstvo uporabnikov, ki jih zgradijo na osnovi dovoljenja za gradnjo objekta na lastne stroške, z njimi upravljajo in
vzdržujejo na lastne stroške.
14. člen
Naprave in objekti upravljavca se glede na namen uporabljajo za individualno ali za skupno rabo. Vse naprave in objekti
so namenjeni za individualno rabo, razen tistih, za katere ta
Odlok izrecno določa, da so namenjeni skupni rabi.
15. člen
(1) Naprave in objekti za skupno rabo so:
– objekti in naprave za oskrbo prebivalstva s požarno
vodo v javni rabi (hidrant in hidrantna omrežja);
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin.
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(2) Vzdrževanje naprav in objektov za skupno rabo v lasti
občine se financira iz sredstev pridobljenih s prodajo vode in
proračuna Občine Oplotnica.
(3) Upravljavci javne infrastrukture v lasti Občine Oplotnica, so dolžni vsako leto, najkasneje do 30. novembra, za naslednje leto, predložiti občinski strokovni službi, pristojni za okolje
in prostor, finančno ovrednoten plan vseh del, ki so povezani z
vzdrževanjem in obnavljanjem teh naprav in objektov.
16. člen
Upravljavci vzdržujejo evidence vodovodnega omrežja
skladno z veljavno zakonodajo. Upravljavci so dolžni hraniti
evidenco izdanih soglasij za priključitev objektov na javni vodovod.
III. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD
17. člen
(1) Kjer je javni vodovod že zgrajen ali se gradi ali rekonstruira, je priključitev vsakega novega objekta na javni vodovod
obvezna.
(2) Ob gradnji ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja
je obvezna prestavitev merilcev porabe vode izven objekta v
zunanje termoizolacijske jaške. Vodomerni jašek vključno z
montažo je strošek uporabnika, prevezave vodomernih mest
pa strošek upravljavca.
18. člen
(1) Priključitev na javni vodovod je možna le z vgradnjo
zunanjega termoizolacijskega jaška z minimalno oddaljenostjo
od parcelne meje in zagotovljeno dostopnostjo upravljavcu
vodovodnega sistema.
(2) V večstanovanjskih objektih je možna izvedba vodomernih niš z vgrajenimi vodomernimi števci v skupnih prostorih,
za vsako posamezno stanovanjsko enoto in so opremljeni za
atomatski prenos podatkov do upravljavca.
(3) Vodomeri individualnih hiš morajo biti opremljeni z
oddajnikom, ki avtomatsko zaznava porabo vode na objektu.
19. člen
(1) Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
(2) Objekt se priključi na javni vodovod samo s pisnim
soglasjem upravljavca, ki priključitev tudi izvede. Kolikor uporabnik oziroma investitor sam ne zaprosi za izdajo soglasja za
priključitev na javni vodovod, ga mora upravljavec obvestiti,
da je priključitev obvezna in mu posredovati pogoje za izdajo
soglasja za priključitev na javni vodovod.
(3) Investitor in uporabnik sta dolžan zagotoviti izvedbo
priključka v okvirih, ki so določeni s soglasjem. Za vsak odmik v
postopku izvedbe priključka in spremembe na priključku, mora
uporabnik ponovno pridobiti soglasje upravljavca.
20. člen
(1) Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov
na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
(2) Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe
zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli
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morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).
21. člen
(1) Upravljavec opravlja na območju Občine Oplotnica na
podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve;
– izdaja mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega
akta;
– izdaja projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam na podlagi predložene dokumentacije.
(2) Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu
za izdajo zgoraj navedenih listin je:
1. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje ureditve.
(3) Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi;
b) k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom
za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– dovoljenje občine oziroma države za prekop cestišča,
– služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo
potekal priključek;
d) k soglasju za začasni priključek, katero se lahko izda
za obdobje največ dveh let:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– upravno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument
(odločbo ipd.) upravnega organa o začasnem objektu,
– oceno predvidene porabe vode,
– služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo
potekal priključek,
– soglasje za prekop cestišča in križanja z drugimi komunalnimi vodi (po potrebi),
– predviden datum odstranitve začasnega priključka.
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(4) Projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno
vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode
in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta.
(5) Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno
predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
22. člen
Upravljavec sodeluje kot strokovni sodelavec pri tehničnih
pregledih objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
23. člen
(1) Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati
vodo uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in
interne vodovodne instalacije,
– če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodovodnih
virov in prepustnost omrežja,
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega
prispevka in odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki jo
na zahtevo uporabnika ali po uradni dolžnosti izda pristojni
občinski upravni organ v primeru, da se objekt, ki je v lasti
uporabnika, določenega po tem odloku, priključuje na lokalno
komunalno infrastrukturo ali da predmetni objekt povečuje priključno moč na lokalno komunalno infrastrukturo.
(2) Uporabnik vode s plačilom komunalnega prispevka ne
pridobi razpolagalne pravice na vodovodu.
(3) Priključek se izvede za vsak objekt posebej.
(4) V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključkov,
je upravljavec dolžan obvestiti uporabnika in investitorja o razmerah ter pogojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.
24. člen
Soglasje oziroma ustrezno upravno odločbo izdajajo upravljavci tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lastni vir oskrbe s pitno vodo (vodovodni sistemi, ki jih ne upravlja
upravljavec oziroma ne sodijo med javne vodovode), kakor tudi
v primerih, ko objekt ne potrebuje vode in v primerih, kadar je
potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje objekta.
25. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno
omrežje mora upravljavec določiti:
– minimalni odmik objektov od vodovodnega omrežja,
– pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja
pred vplivom ostalih objektov, predvsem novogradenj,
– traso, globino in profil priključnih cevi in priključno mesto
na javno omrežje,
– profil vodomera,
– lokacijo, obliko in velikost vodomernega jaška,
– posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na
območju podtalnice, zajetij vodnih virov ali na območjih, predvidenih za zajem pitne vode,
– pogoje križanja komunalnih vodov z vodovodnim omrežjem,
– mesto priključitve na naprave in objekte, za katere je
odgovoren upravljavec in zahteve oziroma pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je predvidena trasa vodovoda.
26. člen
(1) Uporabnik oziroma investitor si mora pridobiti soglasje
upravljavca za vse gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, ki
bi imele zaradi svoje lokacije posledice ali vpliv na objekte in
naprave za oskrbo s pitno vodo.
(2) Uporabnik oziroma investitor, izvajalec, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v varovalnem pasu vodovodnega
omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje

Uradni list Republike Slovenije
upravljavca ter pokriti vse s tem nastale stroške, vključno z
upravljavčevim nadzorom in pri opravljanju teh del zagotoviti,
da ostane vodovodno omrežje ali naprave nepoškodovane.
(3) Stroške za morebitne poškodbe vodovoda, ki jih povzroči izvajalec del po svoji krivdi, nosi izvajalec sam. Ti stroški
zajemajo neposredne stroške za odpravo napak in posledično
vse stroške, ki pri tem nastanejo.
27. člen
(1) Pri izvajanju del na vodovodnem omrežju oziroma
del, katerih posledica bo priključitev na vodovodno omrežje, so
dolžni lastniki zemljišč oziroma osebe, ki razpolagajo z zemljiščem, dopustiti pooblaščenim osebam upravljavca dostop do
naprav in objektov vodovodnega omrežja. Upravljalec je dolžan
zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
(2) Pooblaščene osebe upravljavca morajo pri izvajanju
del paziti, da je poseg v prostor čim manjši.
28. člen
(1) Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške
uporabnika. Po končani gradnji se priključek brezplačno prenese v upravljanje upravljavcu, ki vpiše lastnika objekta v kataster
javnega vodovoda in v register priključkov in hidrantov.
(2) Priključek je del objekta in je last uporabnika. Priključek vključno z obračunskim vodomerom vzdržuje upravljavec
na stroške uporabnika. Stroški vzdrževanja so zajeti v tarifni
postavki, ki se zaračuna ob ceni vode.
29. člen
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov na svojo interno vodovodno instalacijo ali na svoj
vodovodni priključek brez soglasja upravljavca.
30. člen
Podrobnejši pogoji izvedbe vodovodnega priključka se
določijo v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda na območju Občine Oplotnica.
31. člen
(1) Izvajalec del na javnem vodovodu je upravljavec ali
strokovna usposobljena oseba, ki jo pooblasti upravljavec.
(2) Ne glede na izvajalca del, ki posega v javno vodovodno omrežje, mora upravljavec zagotoviti strokovni nadzor nad
deli v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, izvajalec
del pa mora kriti nastale stroške.
(3) Navezave novih vodovodnih cevovodov na obstoječe
vodovodno omrežje, sme izvajati izključno samo upravljavec
javnega vodovodnega sistema.
IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OSKRBO
Z VODO V UPRAVLJANJE
32. člen
Prenos tistega sistema, ki še ni uradno prenesen v upravljanje izvajalcu javne gospodarske službe, se opravi zapisniško v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka. Za prenos
vodovodnega sistema se smiselno uporablja vsebina 33. člena
tega odloka.
33. člen
(1) Za prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema,
ki ima status javnega vodovoda, v upravljanje upravljavcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, vpis v kataster in evidenco
priključkov in hidrantov, vpis v evidenco osnovnih sredstev in
navedbo njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok
o zaščiti vodnega vira, vodno dovoljenje);
b) vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje;
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c) izračunani morajo biti stroški vzdrževanja vodovoda, ki
se predaja in stroški v zvezi s prevzemom;
d) sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan
predračun;
e) izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih
naprav.
(2) Postopek prevzema mora biti izveden in dokumentiran z zapisnikom o primopredaji, ki vsebuje dokumentacijo,
evidence, knjigovodske podatke, blagajniške podatke, listine
o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in ostale poslovne
zadeve. Prevzem zapisnika o primopredaji podpišeta lastnik
vodovoda in upravljalec vodovoda.
(3) Postopek prevzema po pooblastilu občine lahko opravi
izvajalec. Prevzem se opravi s pogodbo.
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
34. člen
(1) Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
(2) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo
prednost pred rabo voda za druge namene.
(3) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda
in hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno,
brez kakršnekoli medsebojne povezave.
VI. MERITVE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE
35. člen
Viri financiranja javne službe so:
– prihodek porabljene pitne vode,
– sredstva občinskega proračuna za infrastrukturo v lasti
občine.
36. člen
(1) Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene
posebno pogodbo o meritvi porabljene vode.
(2) V času gradnje gradbenih objektov se izvede gradbiščni priklop vode. Gradbiščni priklop vode se izvede za dobo
največ dveh let. V času uporabe gradbiščnega priklopa se
zaračunava gospodarska tarifa porabe pitne vode.
(3) Po preteku roka za gradbiščni priklop mora uporabnik
podati pisno zahtevo za podaljšanje gradbiščnega priklopa na
sedežu upravljavca. V nasprotnem primeru upravljavec gradbiščni priklop prekine.
37. člen
(1) Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec
vodovoda obračunski vodomer. Stroški nabave in namestitve
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika.
(2) Tip in velikost vodomera se določi v skladu s projektom. Mesto namestitve vodomernega jaška določi upravljavec.
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
(3) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
pa nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku dveh
let od uveljavitve tega odloka, skladno z določili tega odloka.
(4) Vsak obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati in žigosati.
(5) Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za menjavo.
(6) Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki tarifne-
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ga sistema obračuna, ki jo upravljavec mesečno zaračunava
uporabnikom.
38. člen
(1) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za redne preglede. Vsako okvaro na
priključku ali vodomeru mora uporabnik prijaviti upravljavcu.
(2) Uporabnik ima zraven rednih pregledov, pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, v
kolikor dvomi v njegovo točnost. Če se ugotovi, da je točnost
obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške
preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
(3) Vsi stroški, ki nastanejo na vodomeru ali na priključku
po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika. Okvaro lahko sanira izključno upravljavec.
(4) Če upravljavec ugotovi nedovoljen način rabe pitne
vode, spremeni lokacijo priključne cevi in vodomernega jaška
ali če zaradi poškodbe vodomera ni mogoče izvesti odčitavanja
obračunskega vodomera, si mora uporabnik pri upravljavcu ponovno pridobiti soglasje za priključitev na vodovodno omrežje.
39. člen
Vodomeri v interni napeljavi, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec
javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če upravljavec javnega vodovoda in upravljavec
internega vodovoda skleneta o tem posebno pogodbo.
40. člen
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera. Cena
kubičnega metra vode se določa skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev.
(2) Tarifni sistem za obračun oskrbe z vodo sprejme občinski svet, skladno z veljavnimi predpisi v roku treh mesecev
od uveljavitve tega odloka.
VII. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
41. člen
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera posebej.
(2) Upravljavec dvakrat letno izvede obračun porabljene
vode za vsakega uporabnika. Pri pravnih osebah z višjo porabo
vode od republiškega povprečja opravi odčitke obračunskih vodomerov praviloma mesečno, brez upoštevanja števila odčitkov
zaradi spremembe cene, okvar ali zamenjave vodomerov.
(3) Upravljalec javnega vodovoda je dolžan ob zaključku
poslovnega leta posredovati lastniku javnega vodovoda bilanco
prihodkov in odhodkov na vodovodnem sistemu. Višino prihodkov nad odhodki je upravljalec dolžan po letnem programu
dela vložiti (investirati) v razširitev in posodobitev vodovodnega
omrežja.
42. člen
Uporabniki – fizične in pravne osebe plačujejo porabljeno
vodo na podlagi izdanih računov mesečno (akontacija). Akontacija se določi na podlagi povprečne porabe vode v zadnjem
obračunskem obdobju.
43. člen
(1) Upravljavec je dolžan objaviti spremembo cene vode
z obvestilom pri izstavitvi računa.
(2) Če se spremeni cena vode, upravljavec obračuna porabljeno vodo, vendar ne odčita vodomerov, temveč se stanje
vodomera na dan uveljavitve cene vode izračuna iz povprečne
porabe vode v preteklem obračunskem obdobju.
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44. člen
(1) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se
meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljavec
račun pooblaščenemu upravljavcu internega vodovoda, kolikor
je ta določen s pisnim soglasjem strank priključenih na internem vodovodnem priključku.
(2) V primerih, ko je na internem vodovodu več uporabnikov, ki se oskrbujejo z vodo iz istega priključka, na katerem se
meri poraba z enim obračunskim vodomerom in pooblaščenega upravljavca internega vodovoda ni določenega, upravljavec
javnega vodovodnega sistema izdaja račune za porabo vode
lastniku nepremičnine.
(2) Pooblaščeni upravljavec internega vodovoda porazdeli račun na porabnike v dogovorjenem razmerju med porabniki. Če več uporabnikov ne določi pooblaščenega upravljavca
internega vodovoda, so vsi uporabniki solidarni dolžniki za
plačilo računa.
(3) Upravljavec javnega in internega vodovoda se lahko
dogovorita o izdajanju računov posameznim porabnikom na
osnovi, med porabniki dogovorjenih razmerij in kriterijev, katerih
osnova so lahko odčitki v internem vodovodu vgrajenih vodomerov. Določilo člena velja le za obstoječe stanje.
45. člen
Uporabnik mora plačati račun v roku, navedenem na
položnici oziroma na računu. V primeru, da uporabnik ne poravna vodarine v določenem roku po prejemu računa, ga je
upravljavec dolžan opomniti. V opominu mora določiti dodaten
rok za plačilo in opozoriti uporabnika na posledice neplačila.
Če uporabnik zamudi s plačilom, mu upravljavec zaračuna
zakonsko veljavne zamudne obresti.
46. člen
Uporabnik, ki se s prejetim računom ne strinja, lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun najkasneje v osmih
dneh po prejemu položnice oziroma računa. Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v
tem času ne sme prekiniti dobave vode. Ugovor ne zadrži plačila. Če porabnik ne plača zneska računa na položnici oziroma
računu niti v 45 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec
prekine dobavo vode brez ponovnega opomina, o čemer pa
mora biti uporabnik v prvem opominu že opozorjen.
VIII. PREKINITEV DOBAVE VODE
47. člen
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti
dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del
na objektih in napravah vodovodnega omrežja, vendar mora
o času trajanja prekinitve dobave vode, pravočasno obvestiti
uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, na krajevno
običajen način ali neposredno.
48. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za krajši
čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
49. člen
(1) Upravljavec ima pravico za krajši čas prekiniti dobavo
vode brez predhodnega obvestila uporabnikov v primerih:
– če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kakovost vode v
vodovodnem omrežju,
– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja ali ni
v skladu s soglasjem upravljavca,
– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne
izboljša stanja,
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– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če razširi
svojo napeljavo,
– če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje, zamenjavo vodomera ali pregled priključka in notranjih
napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili tega odloka,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka, glede na stanje ob priključitvi,
– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z
vodo,
– če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti v 45 dneh po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave
vode,
– z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z
odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode,
– če uporabnik pismeno odpove priključek ali zahteva
prekinitev dobave vode.
(2) Upravljavec zagotavlja minimalni standard dobave
vode po predložitvi ustrezne embalaže na njegovem matičnem naslovu.
50. člen
(1) Upravljavec ukine priključek tako da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
(2) Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
51. člen
Dobava vode je prekinjena za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve.
IX. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
52. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni, v brezhibnem
stanju in redno vzdrževani. Javne hidrante vzdržuje upravljavec
na stroške lastnika infrastrukture.
53. člen
(1) Odvzem vode iz hidrantov je dovoljen le s soglasjem
upravljavca. Za takšen odvzem vode kot je:
– čiščenje ulic, cest in trgov,
– zalivanje parkov in javnih nasadov, športno travnatih
igrišč,
– izpiranje kanalov,
– utrjevanje cestišč in druga gradbena dela,
– potrebe javnih prireditev,
– potrebe gasilskih vaj,
– polnjenje cistern za razvoz vode (suša ipd.)
se med uporabnikom in upravljavcem sklene posebna pogodba.
(2) Za uporabo vode iz hidrantov mora imeti uporabnik
tehnično brezhiben hidrantni nastavek, ki ga registrira upravljavec.
54. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe 53. člena
tega odloka.
55. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo okvare
povzročitelj.
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56. člen
(1) Iz hidrantov se sme odvzemati voda brez soglasja
upravljavca le za gašenje požarov in za odpravljanje posledic
elementarnih nesreč. Zaradi registracije odvzete vode, je potrebno najkasneje naslednji delovni dan obvestiti upravljavca o
odvzemu vode iz hidranta. Upravljavec po obvestilu nemudoma
pregleda hidrant in o morebitnih poškodbah obvesti uporabnika
hidranta.
(2) Za uporabo hidrantov v lasti uporabnika (interni hidranti), ki se napaja direktno iz javnega vodovoda in je brez
vodomera, veljajo prav tako določbe tega poglavja. Te hidrante
plombira upravljavec, vzdržuje pa jih lastnik na lastne stroške.
O odstranitvi plombe mora uporabnik obvestiti upravljavca
najkasneje naslednji delovni dan.
X. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO
57. člen
(1) Upravljavec je dolžan porabo vode stalno nadzirati. V
primeru čezmerne porabe oziroma pomanjkanja vode, lahko
izda navodilo za racionalno porabo vode, ki so ga uporabniki
dolžni upoštevati.
(2) V primeru višje sile kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali
zmanjšati dobavo vode. V teh primerih mora postopati skladno
s sprejetimi načrti ukrepov za take primere in poročati pristojnim občinskim službam.
58. člen
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode
za druge namene.
59. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati
svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih
življenjskih potreb občanov in za požarno varnost.
XI. KONTROLA KVALITETE VODE
60. člen
Upravljavec zagotavlja izvajanje monitoringa kvalitete
vode skladno z veljavno zakonodajo in uvedenim HACCP
sistemom. Analize pitne vode morajo biti dostopne vsakemu
uporabniku na sedežu upravljavca.
61. člen
Uporabnik lahko zahteva dodatno kontrolo kvalitete pitne
vode z vzorčenjem na lastnem odjemnem mestu. V teh primerih je uporabnik tudi plačnik stroškov analiz kvalitete vode.
XII. OBVEZNOST IN NALOGE UPRAVLJAVCA
TER UPORABNIKOV
62. člen
Upravljavec ima pri oskrbi z vodo zraven nalog iz 5. člena
še naslednje obveznosti:
a) zagotavljati mora normalno obratovanje vodovoda v
okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati predlog
za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanje vodnih virov,
b) redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vodovoda,
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c) kontrolirati hišne priključke,
d) redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za
redne preizkuse skladno z zakonodajo Republike Slovenije ali
na zahtevo uporabnika, kot to določa drugi odstavek 38. člena
tega odloka,
e) redno kontrolirati kakovost vode skladno s predpisi, ki
urejajo to področje,
f) kontrolirati ustreznost internega vodovodnega omrežja
pred priključitvijo na javni vodovodni sistem,
g) obveščati uporabnike o času trajanja in izvajanja ukrepov ob prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno,
h) odčitovati vodomere in redno obračunavati stroške po
veljavnem tarifnem sistemu,
i) izdajati soglasja in omogočiti priključitev na javni vodovod, kot do določa ta odlok,
j) organizirati preskrbo v primeru izrednih razmer in poročati o nastopu izrednih razmer pristojnim občinskim organom,
k) sistematično pregledovati omrežje, ugotavljati izgube
ter skrbeti za avtomatizacijo,
l) preizkušati in vzdrževati hidrante in hidrantno omrežje,
m) opraviti pregled interne napeljave in opraviti kontrolo
kakovosti vode, v kolikor je podan utemeljen sum, da je voda
neustrezna,
n) meriti količino načrpane vode na lastnih črpališčih,
o) upoštevati pogoje o varstvu vodnih virov in ukrepih
za zavarovanje pitnih voda na območju Občine Oplotnica, pri
posegih v prostor,
p) pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne
ustrezajo veljavnim normativom za hidrantno omrežje,
q) načrtovati, da javni vodovodi potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh na način, da je omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov,
r) zagotavljati, da se javni vodovodi gradijo iz atestiranih
materialov in v skladu z geotehničnimi pogoji,
s) voditi evidence opravljenih storitev javne službe v skladu s 25. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo,
t) voditi evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v skladu s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo,
u) izdelati program oskrbe s pitno vodo in ga izvajati v
skladu z 28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo,
v) posredovati poročilo o izvajanju javne službe v skladu
z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.
63. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih
porabnikov, priključenih na javni vodovod ali bi lahko vplival na
kakovost vode v javnem vodovodu.
64. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
a) predhodno pridobiti soglasje upravljavca za priključitev
na javni vodovod (21. člen tega odloka),
b) priključiti se na javni vodovod v skladu s III. poglavjem
tega odloka,
c) redno vzdrževati interno napeljavo, vodomerni jašek
ali nišo in interne hidrante, jih zaščititi pred zmrzovanjem in
redno čistiti dostope do njih zaradi snega, ledu in ostalega
materiala,
d) zaščititi pred zmrzovanjem obračunski vodomer,
e) dovoliti vstop v objekt, kadar gre za odčitavanje in
vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar,
meritve tlakov ali odvzema vzorcev vode,
f) kontrolirati stvarno porabo vode in jo primerjati z dovoljeno ob priključitvi,
g) javljati upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov,
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h) pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki je
mogoča šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti,
i) redno plačevati vodo in priključno moč na podlagi izdanih računov,
j) urejati medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočati upravljavcu naslovnika in plačnika računov,
k) upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru izrednih razmer ali upravičene prekinitve dobave vode iz 50. člena
tega odloka,
l) pridobiti soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi
in popravilih internega omrežja,
m) povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, zaradi izvajanja del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj,
ki povzročenih z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim
učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
65. člen
(1) Izvajalci gradbenih del in upravljavci drugih infrastrukturnih objektov morajo pred pričetkom del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda (v razdalji 1,5 m od osi vodovodnega
cevovoda) pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda h
gradnji in poskrbeti za zakoličenje obstoječe vodovodne napeljave. Pri opravljanju del na svojih objektih in napravah morajo
zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
(2) Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati
objektov ali nasipavati materiala, ki lahko povzroči poškodbe
na vodovodu ali objektih in ovira njihovo delovanje in vzdrževanje.
(3) Sprememba nivelete terena nad vodovodom je možna
le s pisnim soglasjem upravljavca vodovodnega sistema in pod
pogoji, ki jih upravljavec določi.
(4) Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije
in druga dela ob vodovodnem omrežju, mora pred opravljanjem
teh del pridobiti predhodno pisno soglasje upravljavca.
(5) Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti,
da se prilagodijo elementi in globina vodovodnega omrežja novi
niveleti terena. Nastali stroški bremenijo investitorja.
66. člen
(1) Izvajalci del pri vzdrževanju, rekonstrukciji ali gradnji
cest, ulic, trgov in drugih objektov morajo pred začetkom del
pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda. Po zaključku
del morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno
stanje.
(2) Upravljavci drugih komunalnih instalacij (PTT, elektro,
javna razsvetljava, toplovod, plinovod, kabelska TV, kanalizacija itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave in objekti
nepoškodovani.
XIII. ZASEBNI VODOVODNI SISTEMI
67. člen
(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
a) oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb;
b) redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda;
c) vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
d) nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
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e) monitoring količine iz vodnih virov odvzete pitne vode
zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
f) obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe;
g) meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati
projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora.
68. člen
(1) V okviru javne službe morajo upravljavci javnega vodovoda za območje občine, kjer zagotavljajo storitve javne
službe, za stavbe, ki so v skladu z določbami tega pravilnika
oskrbovane s pitno vodo iz zasebnih vodovodov, zagotoviti:
a) vodenje evidenc zasebnih vodovodov;
b) vodenje evidenc zasebnih hidrantnih omrežij in hidrantov, priključenih na njih, če so oskrbovani iz zasebnih vodovodov;
c) vodenje evidenc vodnih virov in količin, ki se uporabljajo za odvzem vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov;
d) vodenje evidenc stavb, ki so oskrbovane s pitno vodo
iz zasebnih vodovodov.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda mora na zahtevo
izvajalca javne službe podatke iz prejšnjega odstavka posredovati v zahtevani obliki v roku 30 dni od prejema zahteve.
(3) Stroški priprave podatkov v digitalni obliki, kot jo zahteva upravljavec javnega vodovoda za vodenje evidence zasebnih vodovodov, bremenijo uporabnike storitev zasebnega
vodovoda.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora dokumentacijo o
evidencah v skladu s tem členom trajno hraniti.
XIV. NADZOR
69. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca
pa strokovni nadzor.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
70. člen
Z globo 1400 € se kaznuje upravljavec:
a) če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. in 63. člena tega
odloka,
b) če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz
23. člena tega odloka,
c) če prekine dobavo vode v nasprotju z VIII. poglavjem
členom tega odloka.
71. člen
(1) Z globo 400 € se kaznuje uporabnik, če:
a) se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(21. člen),
b) se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno (17. člen),
c) prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom ogrozi kvaliteto vode v napeljavi (34. člen),
d) nima vgrajenega vodomera oziroma ga ne vgradi v
predpisanem roku (37. člen),
e) deluje v nasprotju z 38. členom tega odloka,
f) odvzema vodo iz hidrantov v nasprotju s 53. členom
g) ne izpolnjuje obveznosti 65. člena tega odloka,
h) ne ravna v skladu s 66. členom tega odloka.
(2) Z globo 1400 € se za prekrške iz prejšnjega odstavka
tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 400 € pa odgovorna
oseba te pravne osebe.
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72. člen
(1) Z globo 1400 € se kaznuje pravna oseba, ki:
a) ne ravna v skladu s 66. členom tega odloka.
(2) Z globo od 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
73. člen
Z globo 400 € se kaznuje oseba, ki:
– ne posreduje podatkov v skladu z 68. členom tega
odloka
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
74. člen
Upravljavec in uporabniki vodovodnega omrežja, ki je v
lasti občine, se morajo zahtevam tega odloka prilagoditi najkasneje v roku enega leta po začetku veljave tega odloka.
75. člen
Občinski svet Občine Oplotnica sprejme v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka Pravilnik o tehnični izvedbi in
uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
76. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica (Uradni list
RS, št. 82/04).
Št. 010.10/2008
Oplotnica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

5435.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.
95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 110/07, 17/08), 24. člena
Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03)
in Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica (Uradni list
RS, št. 54/08) je Občinski svet Občine Oplotnica na 10. redni
seji dne 11. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
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občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
(Uradni list RS, št. 54/08) se dopolni 10. člen z novim odstavkom, ki se glasi:
»Letni znesek sejnin, članom delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta in člani nadzornega odbora, ne sme presegati 15% letne plače župana (mesečno in
letno). Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10.8.1/2008
Oplotnica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l. r.

5436.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

V skladu s 16. in 125. členom Statuta Občine Oplotnica
(Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) ter na osnovi 21. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04) je Občinski svet Občine Oplotnica na
10. redni seji dne 11. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega 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 2009.
Št. 10.12.1/2008
Oplotnica, dne 11. decembra 2008
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

POSTOJNA
5437.

Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti
napisnih tabel za označevanje ulic in tablic
s hišnimi številkami na območju Občine
Postojna

Na podlagi 23., 24. in 30. člena Zakona o določanju
območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 25/08), 6. in 10. člena Pravilnika o ureditvi
vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk
in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 76/08) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne
16. 12. 2008 sprejel
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ODLOK
o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih
tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi
številkami na območju Občine Postojna
1. člen
S tem odlokom se določa enotno obliko napisnih tabel
za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju
Občine Postojna.
2. člen
Napisna tabla za označevanje ulic je pravokotne oblike
velikosti 500 mm krat 250 mm. Tip črk (font) za številke je Arial
Bold, velikost znakov na napisni tabli je 47 mm. Barva tabel v
CMYK barvni skali: osnova = 40% C, 100% M, 100% Y, risba
orla = 58% C, 100% M, 100% Y. Logotip, številke in imena ulic
so v beli barvi.
Na območju naselja Postojna je na zgornjem delu napisne
table z velikimi tiskanimi črkami izpisan napis »POSTOJNA« z
logotipom človeške ribice.
Na območju naselja Prestranek je na zgornjem delu
napisne table z velikimi tiskanimi črkami izpisan napis
»PRESTRANEK«.
Oblika napisnih tabel za označevanje je priloga tega
odloka in se objavi na objavi na uradni spletni strani Občine
Postojna.
3. člen
Tablica s hišno številko je pravokotne oblike velikosti
150 mm krat 200 mm. Tip pisave (font) za številke je Arial
Bold, velikost številk je 71 mm (font 280 pik), tip pisave (font)
za tekste ulic, cest, vasi in trgov je Arial Bold Narrow, velikost
teksta je 22 mm (font 67 pik). Pri daljših imenih ulic je napis
primerno zožen, vendar maksimalna dolžina napisa ne sme
preseči 172 mm. Barva tablic je v CMYK barvni skali: osnova =
40% C, 100% M, 100% Y, risba orla = 58% C, 100% M, 100%
Y. Logotip, številke in imena ulic so v beli barvi.
Na tablicah v naseljih se izpiše ime naselja in hišna številka, v krajih z ulicami pa naziv ulice in hišna številka.
Oblika napisnih tablic s hišno številko je priloga tega
odloka in se objavi na objavi na uradni spletni strani Občine
Postojna.
4. člen
Občina Postojna izvede menjavo obstoječih tablic v roku
petih let po sprejemu tega odloka.
Stroški za izdelavo novih tablic s hišno številko v zvezi s
tem odlokom bremenijo proračun Občine Postojna.
5. člen
Lastnik oziroma upravljavec objekta mora namestiti novo
tablico v roku osmih dni po prejemu obvestila, da je tablica
izdelana.
6. člen
Od uveljavitve tega odloka dalje, je dolžna pristojna geodetska uprava upoštevati določila tega odloka pri izdelavi tablic
s hišnimi številkami za označevanje stavb.
7. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se razveljavijo določbe Pravilnika o oblikovni podobi objektov in vplivu objektov in naprav
(Uradni list RS, št. 6/06), ki se nanašajo na urejanje znakov, ki
določajo imena ulic, in sicer 4. točka 2. člena in četrta alineja
3. točke 16. člena.
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8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-156/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5438.

Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Postojna

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 93/07 – UPB), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji
dne 16. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se določajo merila in pogoji za izdajo soglasja za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
I. REDNI OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ
2. člen
Redni obratovalni čas gostinskih obratov je določen v
Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Gostinski obrat ali kmetija obratujeta v podaljšanem obratovalnem času, če obratujeta izven rednega obratovalnega
časa.
II. MERILA ZA DOLOČANJE PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV
IN KMETIJ
3. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljnjem besedilu: gostinec)
določi podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju
določb tega odloka.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako enoto posebej.
Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če za to pridobi pisno soglasje Občine Postojna. Soglasje izda pristojni organ občinske uprave za vsako posamezno
koledarsko leto do konca leta.
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4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšan obratovalni
čas gostinskega obrata ali kmetije se upoštevajo naslednja
merila:
– območje/lokacija, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja;
– vrsta gostinskega obrata;
– soglasje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja (do katere ure lahko gostinski obrat oziroma kmetija posluje);
– poslovanje gostinskega obrata oziroma kmetije v predhodnem obdobju v smislu kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, pritožb občanov ...;
– vključenost gostinskega obrata oziroma kmetije v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo;
– drugi utemeljeni primeri, ko to narekuje javni interes.
5. člen
V primeru, da pristojni organ občinske uprave deloma ali
v celoti zavrne prijavljeni podaljšani obratovalni čas, v odločbi
določi obratovalni čas. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
III. PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ
6. člen
Glede na merila iz 4. člena odloka se lahko gostinskim
obratom oziroma kmetijam odobri podaljšani obratovalni čas,
in sicer:
1. restavracije, gostilne, pizzerije, kavarne (z ali brez teras) in izletniške kmetije:
a) izven stanovanjskega območja vse dni med 0.00 in
24.00 uro,
b) na stanovanjskem območju vsak dan največ do
23.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 2.00 ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, clubi, bistroji, pubi,
bifeji in vinotoči (z ali brez teras):
a) izven stanovanjskega območja vsak dan največ do
24.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 3.00 ure naslednjega
dne,
b) na stanovanjskem območju vsak dan največ do
23.00 ure, ob petkih in sobotah največ do 2.00 ure;
3. gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne
enote teh obratov (npr. hotelske restavracije, hotelske terase)
ter kmetije z nastanitvijo do 24.00 ure, v času od 15. aprila do
30. septembra do 3.00 ure naslednjega dne;
4. nočni bari in diskoteke, ki nudijo živo in mehansko
glasbo za ples:
a) izven stanovanjskega območja vsak dan do 4.00 ure
naslednjega dne,
b) na stanovanjskem območju vsak dan do 24.00 ure, ob
petkih in sobotah največ do 2.00 ure naslednjega dne.
Šteje se, da se lokal nahaja na stanovanjskem območju
kolikor se nahaja na območju strnjene pretežno stanovanjske
pozidave (stanovanjski bloki, soseske s pretežno stanovanjsko
pozidavo …). V primeru dvoma o tem odloča pristojni organ
občinske uprave.
Če se gostinski obrat (tudi gostinski obrat s teraso) iz prvega odstavka tega člena nahaja v večstanovanjskih stavbah,
lahko po 22.00 uri obratuje le pod pogojem, da pristojnemu
organu predloži pisno soglasje vseh stanovalcev z navedbo
konkretnega obratovalnega časa.
Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko
– poslovni centri, kulturne ustanove, večnamenski poslovni
objekti, ipd.) in ki gostom nudijo le jedi in pijače, obratujejo v
skladu z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov
poslovnih prostorov. Če soglasje o obratovalnem času med na-
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jemniki in lastniki objekta ni določeno, obratuje gostinski obrat v
skladu z določili iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena.
Ne glede na prejšnje določbe tega člena lahko gostinski obrati brez dovoljenja pristojnega organa občinske uprave
obratujejo dlje kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki,
določenimi z zakonom, ob pustovanju in martinovanju (vsakič
po enkrat), ob občinskem prazniku, ob godu farnega ali vaškega zavetnika – shod, ob drugih priložnostih pa le ob soglasju
pristojnega organa občinske uprave.
7. člen
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen
skupaj s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
Obvezna priloga je mnenje sosedov v krogu 30 m od
gostinskega obrata, ki ga pridobi gostinec ter soglasje krajevne
skupnosti, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, o uri, do katere se obratovalni čas lahko podaljša
v mejah, ki jih ta odlok določa. Soglasje krajevne skupnosti
pridobi pristojni organ občinske uprave.
V primeru, da krajevna skupnost soglasja ne poda v roku
30 dni od dneva, ko jo je pristojni organ občinske uprave za to
zaprosil, se šteje, da soglasje ni bilo dano.
IV. IZPOLNITEV DRUGIH POGOJEV
8. člen
Gostinec mora zagotavljati nemoteč odhod gostov iz gostinskega lokala in parkirišča ter skrbeti za čistost in urejenost
okolice lokala.
Gostinski lokal mora poslovati na način, da ni deležen
pogostih ustnih ali pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih sosedov ter bližnjih ustanov glede motenja javnega reda in miru
ter drugih kršitev.
V. PREKLIC SOGLASJA
9. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času, ki se gostincu izda za določeno trajajoče obdobje, lahko
občina kadarkoli prekliče, če ugotovi:
– ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru v gostinskih
obratih in kmetijah ter njihovi neposredni bližini,
– pritožbe krajevne skupnosti,
– ponavljajoče se pisne pritožbe stanovalcev v bližini
gostinskih objektov,
– večkratno posredovanje s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja oziroma policije
razvidno, da je gostinec večkrat prekoračil podaljšan obratovalni čas,
– v drugih utemeljenih primerih oziroma, ko to narekuje
javni interes.
Gostinec, kateremu je bilo soglasje po prvem odstavku
tega člena preklicano, ne more zaprositi za novo soglasje pred
pretekom 6 mesecev od dneva preklica soglasja.
V primeru, da se gostincu prekliče izdano soglasje k
podaljšanemu obratovalnemu času, pristojni organ občinske
uprave v odločbi določi obratovalni čas. Pritožba zoper izdano
odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Odločba za podaljšani obratovalni čas, ki je bila gostincu
izdana pred uveljavitvijo tega odloka, ostane v veljavi do izteka
roka, določenega za podaljšan obratovalni čas, vendar najka-
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sneje do 28. 2. 2009. Po tem roku je gostinec dolžan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije uskladiti z določbami
tega odloka.
11. člen
Za določbe o obratovalnem času, ki niso zajete v tem
odloku, se uporabljajo določbe Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

72

73

Št. 007-18/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5439.

74

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 21/06 – odl. US), 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)
ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07)
je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008
sprejel

78

II.
40

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Postojna za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2009 (Uradni list RS, št. 117/07), se v 2. členu prvi odstavek spremeni
in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
KONTO OPIS
A.
I.

70

71

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
706 DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI

Rebalans
2009

41

17.745.868
13.122.616
9.738.235
7.461.639
1.409.095
867.501

3.384.381
2.287.413
9.000
120.400

42

43

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
7301 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV ZA INVESTICIJE
731 PREJETE DONACIJE IZ
TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE
PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE (787)
787 PREJETA SREDSTVA OD
DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V
REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
430 INVESTICIJSKI TRANSFER
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

54.000
913.568
1.790.500
865.500

925.000
90.000
90.000
90.000

2.742.753
1.439.160

1.303.593
0

18.168.392
3.996.228
1.043.004
162.969
2.498.944
246.000
45.311
4.814.508
143.650
2.520.357
877.485
1.273.016
9.121.656
9.121.656
236.000

156.000
80.000

–422.523
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B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75 IV.

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

Št.

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

5.000

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI.

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

VII.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII.

ZADOLŽEVANJE (500)

5.000

–5.000

–427.523
0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55

IX. ODPLAČILA DOLGA (550)

282.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

282.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–282.000

XI.

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

–709.523

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Stran

16229

3. člen
Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan
posameznemu dolžniku odpiše ali delno odpiše plačilo dolga v
višini največ 10.000,00 EUR.«

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

44 V.

121 / 23. 12. 2008 /

4. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar do višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za
sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije,
zanje se občina lahko likvidnostno zadolži največ do višine
odobrenih sredstev.«
5. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
»Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi
občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se
ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-427/2007
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

709.523

5440.
«

2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O
prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta
med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe
ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija,
na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje
dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi
pravic porabe tudi v načrtu razvojnih programov.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
krajevnih skupnosti odloča predsednik.
Med izvrševanjem proračuna Občine Postojna finančna
služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projekta.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.«

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi s 56. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril
za določanje višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) je
Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne 16. 12. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07 in 117/07; v nadaljnjem besedilu: odlok) se tabela v prvem odstavku 9. člena
spremeni, tako da se glasi:
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»
Lega stavbnega zemljišča
Vrsta objekta

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

enodružinske prosto stoječe stanovanjske hiše

300

150

120

100

enodružinske vrstne stanovanjske hiše

250

120

100

80

večstanovanjske hiše do 20 stanovanjskih enot

200

100

60

60

več stan. hiše nad 20 stan. enot in objekt družbene dejavnosti

150

80

60

-

gospodarski objekti hale, farme do 200 m2 tlorisne površine

1000

200

100

40

poslovni objekti z do 200 m2 tlorisne površine

100

80

40

20

gospodarski objekti hale, farme z nad 200 m2 tlorisne površine

1500

500

200

80

poslovni objekti z nad 200 m2 tlorisne površine

200

100

50

20

trgovski in gostinski objekti z do 200 m2 tlorisne površine

1000

200

100

40

trgovski objekti z nad 200 m2 do 1000 m2 tlorisne površine

1500

500

200

80

gostinski objekti z nad 200 m2 tlorisne površine

1500

500

200

80

trgovski objekti z nad 1000 m2 tlorisne površine

2000

2000

1000

500

200

150

100

50

1000

150

100

50

objekti skupine E do 200

m2

objekti skupine E nad 200 m2

«
2. člen
V 10. členu odloka se v zadnji vrstici tabele števili »2000«
nadomesti s številoma »7000«.
3. člen
V 15. členu odloka se za drugim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Zavezancem, ki opravljajo dejavnost na območju Tržaške ceste do vključno hišne številke 49, Jenkove ulice (vključno
z objektom Titova cesta 2) in celotnega Majlonta (brez Ljubljanske in Jamske ceste) se nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča odmerjeno v skladu z določili tega odloka zniža za:
– 25% za gostinske lokale, ki ponujajo pripravljeno hrano
(okrepčevalnice, restavracije, pizzerije …),
– 25% za trgovine z živili,
– 50% za ostale trgovine,
– 75% za vse ostale dejavnosti skupine F, razen za gostinske lokale, ki ponujajo zgolj pijačo.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 422-363/2007
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5441.

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega
prevoza otrokom s posebnimi potrebami

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5),
56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06
– UPB3 in 102/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji
dne 16. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom
s posebnimi potrebami
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje
ter način izračunavanja višine povračil stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev
Občine Postojna.
2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o
usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico do brezplačnega prevoza v šolo oziroma zavod, ki izvaja prilagojen izobraževalni program osnovne šole.
Otrok in eden od staršev oziroma skrbnik, ki imajo pravico
do brezplačnega prevoza v šolo, mora imeti stalno prebivališče
v Občini Postojna.
3. člen
Povračila stroškov prevoza se določi na osnovi dejansko
prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca – vzgojnoizobraževalni zavod – dom upravičenca za dneve prisotnosti v
vzgojno-izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu in v
skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06).
Možno je tudi povračilo stroškov javnega prevoza, če
otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva organiziranega javnega prevoza.
Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organizira poseben prevoz namenjen otrokom s posebnimi potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
Za čas šolskih počitnic se povračila stroškov prevozov v
šolo ne izplačuje.
4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi
odločbe občinske uprave, v katerem se, v skladu s 3. členom
tega pravilnika, določi izračun povračila za tekoče šolsko leto.

Uradni list Republike Slovenije
Sredstva se upravičencem nakazujejo mesečno na njihov
osebni račun za pretekli mesec, in sicer najkasneje v osmih
dneh od prejetja poročila prisotnosti vzgojno-izobraževalnega
zavoda.
Odločba se izda ob začetku vsakega šolskega leta na
podlagi vloge upravičenca. Ob prvem uveljavljanju pravice do
povračila stroškov pa tudi odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami.
Če upravičenec uveljavlja povračilo stroškov za dodatno
število prevoženih kilometrov zaradi zaposlitve izven kraja šolanja otroka oziroma zaradi dela v turnusu, mora o tem predložiti
ustrezna dokazila.
Občinska uprava lahko zahteva tudi druga dokazila, ki
se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev predloga.
5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko
vplivale na višino povračila, najkasneje v 8 dneh od nastanka
sprememb obvestiti občinsko upravo.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-20/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5442.

Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini
Postojna

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odločba US in 76/08), Določil nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00
in 31/00) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne
16. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju športa v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki
za sofinanciranje programov športa, ki so v Občini Postojna (v
nadaljevanju: občina) v javnem interesu.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in klubi,
– neprofitne ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošno koristne ter ne prejemajo
sredstev iz drugih virov občinskega proračuna.
Športna društva in klubi imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnih programov v občini.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da imajo sedež v občini,
– da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– da imajo zagotovljene kadrovske, organizacijske, materialne in prostorske pogoje za izpeljavo načrtovanih športnih
programov,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Iz občinskega proračuna se financirajo športni programi z
naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske
športne prireditve.
5. člen
Župan posreduje predlog letnega programa športa v sprejem občinskemu svetu najkasneje do 31. 12. tekočega leta za
prihodnje leto.
V letni program športa se uvrsti vse tiste vsebine nacionalnega programa, ki so pomembne za občino in upošteva
tradicijo, dosežke in posebnosti športa v občini.
6. člen
Občinska uprava vsako leto najkasneje v 45 dneh po
sprejemu proračuna na podlagi letnega programa športa objavi javni razpis, s katerim se razdelijo sredstva, namenjena
sofinanciranju programov športa v občini. Razpis se objavi v
javnih medijih.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan.
Na podlagi predloga strokovne komisije župan izbere izvajalce letnega programa športa v okviru razpoložljivih sredstev
za tekoče leto.
7. člen
Pogoje, merila in normative za vrednotenje športnih programov sprejme župan. Vrednost programov in nalog je po
pogojih, kriterijih in normativih, izražena v točkah.
Vrednost točk po posameznih programih in nalogah so
različne in se določijo po sprejetem proračunu za vsako leto
posebej.
Pogoji, merila in normativi se lahko pred objavo razpisa
za sofinanciranje programov športa na lokalni ravni spreminjajo
in dopolnjujejo.
8. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov,
čas za realizacijo programov, pričakovane dosežke, obseg
sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice
in obveznosti.
9. člen
Izvajalci programov morajo Občini Postojna najkasneje
do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo in najkasneje
do 31. 1. naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov
z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
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V primeru, da se po pregledu polletnih poročil ugotovi,
da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis,
opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v
pogodbi. V primeru, da se na osnovi podanega letnega poročila
ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih
obveznosti izvajalcev športnih programov, se neupravičeno
pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem
obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju
ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega
proračuna, jih je dolžan vrniti v občinski proračun, vključno z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v primeru,
če se ugotovi, da je izvajalec prejel odobrena proračunska
sredstva za namen znotraj vsebine, vendar pa stroški dejansko
ne nastajajo.
Če izvajalec do rokov, navedenih v prvem odstavku, ne
odda polletnega oziroma letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Župan lahko na podlagi zadržanih oziroma vrnjenih sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, določen v pogodbah
o sofinanciranju športnih programov oziroma katerih rezultati
opravičujejo povečan obseg sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o financiranju športa v Občini Postojna (Uradni list RS, št.
41/02).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5443.

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

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 16. seji dne
16. 12. 2008 sprejel naslednji

SKLEP

Uradni list Republike Slovenije
5444.

Sklep o razveljavitvi Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje območja prostorske
ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni

Na podlagi 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na
16. seji dne 16. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje območja prostorske ureditve,
ki se načrtuje z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni
1. člen
Razveljavi se Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom S5 in P3 v Postojni (Uradni list
RS, št. 73/08).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5445.

Sklep o razveljavitvi Programa priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del
območja Občine Postojna

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadalj.
ZUreP-1), 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07) ter 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96
– odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98
– odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US,
59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01– odl. US,
87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 – odl. US in 77/04 – odl.
US) je župan Občine Postojna sprejel naslednji

SKLEP

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2009
znaša 0,000092636 €.

1.
Razveljavi se Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
(za območje P7/C2) št. 3505-2/2006 z dne 2. 8. 2006 (Uradni
list RS, št. 88/06).

II.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se
uporablja od 1. 1. 2009 dalje.

2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.

Št. 422-211/2008
Postojna, dne 16. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Št. 3505-2/2006
Postojna, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

REČICA OB SAVINJI
5446.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto
2008

41

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 16.
in 94. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 20. seji
dne 18. 12. 2008 sprejel
42

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto
2008 (Uradni list RS, št. 27/08) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

B.

v eurih
A.

70

71

72

73

74

40

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Proračun
leta 2008
1.479.999
1.263.259
1.221.203
1.097.228
62.275
61.700
0
42.056

75

24.706
900
250
1.500
14.700
16.300
0
0
16.300
0
0
0
200.440

C.

50

200.440
0
1.515.720
596.987
102.962
17.912

55
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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
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

16233
283.079
2.984
190.050
580.540
19.750
327.891
67.266
165.633
0
233.431
233.431
104.762
71.000
33.762
–35.721

Proračun
leta 2008
356
356

356
835
835

835

–479
Proračun
leta 2008
0
0
5.800
5.800
–42.000
–5.800
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XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije
35.721

42.000

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 ter 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.«
2. člen
Spremeni se prvi stavek 9. člena in se glasi:
»Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva med odhodki proračuna v višini 2.772 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena in se glasi:
»Občina Rečica ob Savinji se v letu 2008 ne bo zadolževala.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2008-17
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

5447.

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2009

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, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta
Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski
svet Občine Rečica ob Savinji na 20. seji dne 18. 12. 2008
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Rečica ob Savinji
za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto
2009 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
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta
2009
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.959.255
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.346.955
70 DAVČNI PRIHODKI
1.311.355
700 Davki na dohodek in dobiček
1.171.935
703 Davki na premoženje
65.270
704 Domači davki na blago in storitve
74.150
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI
35.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
21.300
711 Takse in pristojbine
1.500
712 Globe in druge denarne kazni
300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.500
714 Drugi nedavčni prihodki
11.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI
47.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
37.400
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
10.000
73 PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI
564.900
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
278.900
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
286.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.363.455
40 TEKOČI ODHODKI
430.953
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
133.705
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
22.604
402 Izdatki za blago in storitve
243.312
403 Plačila domačih obresti
9.450
409 Rezerve
21.882
41 TEKOČI TRANSFERI
617.292
410 Subvencije
21.000
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
345.350
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
72.414
413 Drugi tekoči domači transferi
178.528
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.194.510
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.194.510
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
120.700
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
92.700
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
28.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–404.200
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Proračun leta
Podkonto
2009
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
0

Uradni list Republike Slovenije

44

¸

C.

50
55

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Proračun leta
Podkonto
2009
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
250.000
500 Domače zadolževanje
250.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
5.800
550 Odplačila domačega dolga
5.800
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.V.-VIII.)
–160.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
244.200
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
404.200
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
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 ter 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.
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 stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, turistična
taksa in nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju
2009 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in o njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
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razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, bo potekal v skladu z načrtom razvojnih programov, za namene, za katere je že načrtovana pravica porabe na
proračunski 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.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb
lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
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
2009, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2009 oblikuje v
višini 15.082 eurov.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
9. člen
Za splošno proračunsko rezervacijo so planirana sredstva
med odhodki proračuna v višini 5.900 eurov. Sredstva splošne
proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče
načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 300 eurov 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 odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 250.000 eurov, in sicer za naslednje investicije:
– nakup zemljišč,
– zgradbe,
– projektne dokumentacije,
– gradnjo kanalizacije.
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ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 2009

Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Rečica ob Savinji, se v letu
2009 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Rečica ob Savinji
v letu 2009 ne bo izdajala poroštev.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009 določa
obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2009 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna
ter občinskim premoženjem.

Št. 007-0005/2008-18
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

SEŽANA
5448.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2009 se določa v višini
30.426.477 EUR
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin
kontov se za leto 2009 določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
70

Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Sežana
za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 76/08
in 100/08 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine
Sežana dne 18. 12. 2008 sprejel

71

72

ODLOK
o rebalansu-2 proračuna Občine Sežana
za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07 in 65/08) se spremeni institucionalna
klasifikacija. Namesto Služb medobčinske uprave (PU 0440)
se določi dve novi instituciji, in sicer Medobčinski inšpektorat in
redarstvo (PU 0442) in Medobčinska notranja revizijska služba
(PU 0441).

73
74

II.
40

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

5449.

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 76/08
in 100/08 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine
Sežana dne 18. 12. 2008 sprejel

41

42
43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730)
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki od drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam,ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

EUR
26.754.038
11.977.327
7.957.577
6.054.470
1.513.600
389.507
4.019.750
2.489.136
4.800
3.000
4.000
1.518.814
10.433.911
500.000
9.933.911
33.000
33.000
4.309.800
1.151.226
3.158.574
30.336.769
5.030.958
1.081.624
165.871
3.536.572
92.718
154.173
5.700.456
128.837
2.043.233
401.303
3.127.083
17.624.396
17.624.396
1.980.959
789.173
1.191.786
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III.
B)
IV.
75

V.
44

VI.

C)
VII.
50
VIII.
55
IX.

X.
XI.
XII.

Št.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.582.731
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
13.932
(750+751)
13.932
750 Prejeta vračila danih posojil
13.932
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
12.000
KAPITALSKIH DELEŽEV
12.000
(440+441)
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
12.000
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
1.932
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) = III
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

3.500.000
3.500.000
3.500.000
77.708
77.708
–158.507

3.422.292
3.582.731
158.507

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 2009–2012. Posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine
Sežana.
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. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva
za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za
tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 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
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v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati
80% 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, ki so nujna 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.
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.
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9. člen
Namenski prihodki proračuna za leto 2009 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 so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja
in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po
43. členu Zakona o javnih financah, odločajo sveti 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. Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov.
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.
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 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.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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.
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13. člen
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega
proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine
znotraj proračunske postavke prerazporeja sredstva med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira nove konte
zaradi pravilnega knjiženja. Vsaki proračunski postavki lahko
določi 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
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci
za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev iz
3. člena tega odloka.
16. 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;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v skladu
s sprejetim odlokom;
– 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 določa zakon, Statut Občine
Sežana in ta odlok.
17. 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.
18. 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.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
19. 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 2009 lahko zadolži do
višine glavnic 3.500.000,00 eurov za investicije predvidene v
sprejetem proračunu.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 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. 2009.
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Št. 032-9/2008-6
Sežana, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

II.
40

5450.

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 76/08
in 100/08 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine
Sežana dne 18. 12. 2008 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Sežana za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010 določa
obseg javne porabe Občine Sežana za leto 2010 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna
ter občinskim premoženjem.

42

43

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Sežana za leto 2010 se določa v višini
22.382.309 EUR.
Splošni del proračun Občine Sežana na ravni podskupin
kontov se za leto 2010 določa v naslednjih zneskih:
A)
I.

70

71

72

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV:
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

EUR
22.368.377
11.758.204
8.469.553
6.496.446
1.583.600
389.507
3.288.651
2.498.851
4.800
11.000
4.000
770.000
6.199.308
1.372.200

III.
B)
VI.

V.

VI.
C)
VII.
50
VIII.
55
IX.
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE (730)
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki od drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB:
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA:
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 Odplačilo domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

Stran

16239

4.827.108
0
0
4.410.865
479.692
3.931.173
22.040.601
4.945.478
1.167.479
184.705
3.250.921
182.175
160.198
5.991.445
127.846
2.110.223
416.899
3.336.477
9.417.215
9.417.215
1.686.463
740.600
945.863
327.776

13.932
13.932
0
0
0
0
13.932
0
0
0
341.708
341.708
0

Stran

X.
XI.
XII.
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NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
–341.708
–327.776
0

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 2010 do 2013. Posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine
Sežana.
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. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva
za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za
tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v
okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 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
80% 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, ki so nujna 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.
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 3.000,00 EUR
odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev
pisno obvesti občinski svet. O uporabi sredstev iznad višine
3.000,00 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 2010 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 so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja
in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti. O namenu porabe izvirnih prihodkov krajevnih skupnosti, ki niso prihodki po
43 členu zakona o javnih financah, odločajo sveti 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.
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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. Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov.
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.
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 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.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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 prerazporeja sredstva
med podkonti v okviru iste proračunske postavke in odpira
nove konte zaradi pravilnega knjiženja. Vsaki proračunski
postavki lahko določi 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
Odredbodajalec proračuna je župan.
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti so odredbodajalci za sredstva krajevnih skupnosti ob upoštevanju omejitev
iz 3. člena tega odloka.
16. 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;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja v skladu
s sprejetim odlokom;
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– 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 določa zakon, Statut Občine
Sežana in ta odlok.
17. 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.
18. 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.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sežana v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 1. 2010.
Št. 032-9/2008-7
Sežana, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

5451.

Odlok o spremembah Odloka o plačilu
sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnih zemljišč na območju
Občine Sežana s komunalnimi objekti
in napravami

Na podlagi 70., 71., 74., 75. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 18. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega
dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
s komunalnimi objekti in napravami
1. člen
V Odloku o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč na območju Občine
Sežana s komunalnimi objekti ter napravami (Uradni list RS,
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ODLOK
o proračunu Občine Šalovci za leto 2009

št. 25/97, 19/98, 67/07, 73/07 – popr.) se 9. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Glede na namembnost objekta se po posameznih območjih določi naslednje koeficiente:
Namembnost

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. območje

2. območje

3. območje

1. stanovanjska
gradnja

0,10

0,20

0,30

2. družbene
dejavnosti

0,07

0,1

0,15

3. proizvodnja in
skladiščni prostori

0,20

0,30

0,40

4. storitvena
dejavnosti

0,50

0,60

0,70

5. trgovine nad
200 m2, gostišča
nad 80 sedeži,
hoteli, moteli

0,70

0,80

1,0

6. poslovne in
upravne zgradbe

0,80

1,20

1,50

I.

7. bencinski servisi
in trgovine,
igralnice

1,0

1,5

2,0

70

8. kmetijska in gospodarska poslopja

0,07

0,10

0,15

9. sekundarna
bivališča

1,5

1,2

1

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2009 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
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

Glede na oddaljenost objekta od mesta priključitve za
vsak posamezni priključek individualne rabe se uporabljajo
naslednji koeficienti:
a) K = 1,5 – za oddaljenost do vključno 10 m,
b) K = 1,1 – za oddaljenost nad 10 do vključno 30 m,
c) K = 0,7 – za oddaljenost nad 30 m.«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred
uveljavitvijo tega odloka, se končajo po dosedanjih predpisih.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2008-4
Sežana, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

ŠALOVCI
5452.

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski
svet Občine Šalovci na 18. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel
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II.
40

41

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 Globe in druge 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 prod. zemlj. in neopred.
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
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

v eurih
Proračun
za leto 2009
2.929.472
1.268.709
1.196.906
1.087.509
72.556
36.841
–
71.803
15.910
2.500
–
–
53.393
205.460
90.000
–
115.460
–
–
–
1.455.303
1.455.303
3.027.914
719.867
118.161
17.900
508.304
20.322
55.180
541.119
3.000
249.965
102.015
186.139
–

Uradni list Republike Slovenije
42
43

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.696.296

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požari (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1),
– prihodki turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za
določene namene,
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski izdatki
proračuna za leto 2009 so tudi izdatki za odpravo nesorazmerij
v plačah določenih v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju.

INVESTICIJSKI TRANSFERI

70.632

431 Investicijski transferi prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. uporabniki

15.200

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

55.432

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

–98.442

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

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

–

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in pravnih osebah
javnega prava, ki imajo premoženje v
svoji lasti

–

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

–

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

–

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

16243

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

B)

C)

Stran

1.696.296

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

VI.
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INVESTICIJSKI ODHODKI

III.

V.

Št.

ZADOLŽEVANJE

150.000

500 Domače zadolževanje

150.000

IX.

ODPLAČILA DOLGA (550)

55

ODPLAČILA DOLGA

52.500

550 Odplačila domačega dolga

52.500

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

97.500

XI.

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

–942

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

942

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 Šalovci.

4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja
proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru za obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za
leto 2009 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za
tekočo porabo in o likvidnostnem zadolževanju.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski 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 proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske transfere ne sme presega 70% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega 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 proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva proračunske rezerve občine se v letu 2009 oblikuje v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov v letu 2009.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko
višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže
1,5% vseh prihodkov proračuna.
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ODLOK
o proračunu Občine Turnišče za leto 2009

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o porabi obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži v
skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Šalovci, v letu 2009 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2009 zadolžijo s soglasjem ustanovitelja.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2009
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
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 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sedstva iz drž.
proračuna – EU
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

70

71

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2008
Šalovci, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

TURNIŠČE
5453.
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II.
40

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98), 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),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in
16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99,
9/01, 108/01, 65/02, 78/03, 10/04 in 93/07) je Občinski svet
Občine Turnišče na 5. izredni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

41

v EUR
Proračun leta
2009
2.816.069
2.016.818
1.849.898
1.676.258
81.120
92.520
166.920
23.420
1.000
1.000
141.500
100.208

100.208

699.043
90.642
508.401
2.816.069
524.394
207.960
18.500
279.470
18.464
953.493
20.000
348.480

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

Št.

43

517.943

INVESTICIJSKI ODHODKI

578.182

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

578.182

INVESTICIJSKI TRANSFERI

760.000

432 Investicijski transferi

760.000

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

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD,
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se
uporabi kot namenska sredstva za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja,
3. priključne takse, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za zamenjavo vodomerov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v
Občini Turnišče.

5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% 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 drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

VI.

16245

4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih
delov občin predsednik sveta, kot je določeno v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V.

Stran

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
67.070

414 Tekoči transferi v tujino
42

121 / 23. 12. 2008 /
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STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani občine www.turnisce.si.

6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
13.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višin 250,00 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Turnišče, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic
100.000,00 evrov.

71

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 5/2008-5IZROS
Turnišče, dne 18. decembra 2008

73

74

Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

5454.

72

II.
40

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto
2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98), 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),
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in
16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99,
9/01, 108/01, 65/02, 78/03, 10/04 in 93/07) je Občinski svet
Občine Turnišče na 5. izredni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Turnišče za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Turnišče za leto 2010
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

41

42
43
III.
B.
IV.

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

75

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

V.

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

70

v EUR
Proračun
leta 2010
2.110.460
2.057.460
1.900.540
1.724.870

44

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 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sedstva iz drž. proračuna – EU
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
432 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

82.920
92.750
156.920
23.420
1.000
1.000
131.500

100.208

53.000
53.000
2.110.460
523.762
207.960
18.500
279.470
18.464
991.698
20.000
359.700
68.495
543.503
545.000
545.000
50.000
50.000
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE 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.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

– ali 0 ali +

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 www.turnisce.si.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen nabave zaščitne opreme pripadnikov PGD,
2. okoljska dajatev (taksa za obremenjevanje vode), ki se
uporabi kot namenska sredstva za izgradnjo kanalizacijskega
omrežja,
3. priključne takse, ki se uporabljajo kot namenska sredstva za zamenjavo vodomerov,
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se kot namenska sredstva uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest v
Občini Turnišče.
4. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta, kot je določeno
v statutu).
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
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5. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 90% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
13.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine sprejete postavke v proračunu župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 250,00 evrov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Turnišče, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic
100.000,00 evrov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Turnišče v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 5/2008-5IZROS
Turnišče, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.
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VIPAVA
5455.

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet
Občine Vipava na 19. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Vipava za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vipava za leto 2009 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 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.
70

71

72

73

74

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

v eurih
Proračun
leta 2009
6.579.956
4.086.575
3.358.745
2.869.816
316.080
172.849
727.830
519.305
1.300
2.500
6.100
198.625
1.520.014
430.100

1.089.914
40.200
40.200
933.167
586.600
346.567

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 prav. in fizič.
osebam, ki niso pror. por.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
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.-II.-V.+VII.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

6.410.072
1.175.416
225.202
44.588
885.826
2.000
17.800
1.653.585
61.000
903.389
169.100
520.096
3.457.078
3.457.078
123.993
121.993
2.000
169.884

2.330
2.330

2.330
689
689

689

1.641
300.000
300.000
300.000

471.525
300.000
–169.884

0
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in 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 Vipava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki krajevne skupnosti Vipava: donatorska sredstva za Vipavski glas in prireditev Vipavska trgatev se uporabijo
za namene izdaje glasila in organizacije prireditve
2. prihodki krajevne skupnosti Podnanos: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča
3. prihodki krajevne skupnosti Lozice: prihodki od občanov, ki se namenijo za ureditev pokopališča
4. prihodki krajevne skupnosti Goče: donatorska sredstva,
ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
5. prihodki krajevne skupnosti Erzelj: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
6. prihodki krajevne skupnosti Podraga: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
7. prihodki krajevne skupnosti Vrhpolje: donatorska sredstva, ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
8. prihodki krajevne skupnosti Slap: donatorska sredstva,
ki se uporabijo za namene, za katere so bila pridobljena
9. prihodki priključnin na kanalizacijsko omrežje, ki se
uporabijo za vlaganja v komunalno infrastrukturo
10. prihodki ekoloških taks odpadnih voda se uporabijo za
vlaganja v kanalizacijo po ulicah Vipave
11. prihodki ekoloških taks odlaganja odpadkov se uporabijo za vlaganja v Center za ravnanje z odpadki.
Pravice porabe Sredstev za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v
naslednje leto za isti namen.
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 med glavnimi programi in podprogrami v okviru sprejetega proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika
predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta).
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.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu proračuna,
ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102.
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 na predlog župana dopolni in spremeni.
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6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% 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, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno
potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
10.000 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 5.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov na
dolžnika.
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Zreče
za leto 2008

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 300.000 eurov, in sicer za naslednje investicije: 200.000
eurov za ureditev komunalne infrastrukture ob domu za starejše občane in 100.000 eurov za gradnjo podpornega zidu ob
Močilniku v Porečah.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Vipava, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic
38.000 eurov.
11. člen

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07, 34/08, 55/08 in 73/08) se spremeni drugi
odstavek 2. člena odloka tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

70

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter
obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v
katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
v letu 2009 ne smejo zadolževati, ker Občina Vipava nima
razpoložljive kvote za izdajo poroštva.

71

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vipava v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

72

13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/2008
Vipava, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

73

74

40

ZREČE
5456.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Zreče za leto 2008

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno
besedilo), 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB) in 16. člena Statuta
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB1) je Občinski svet Občine Zreče na 16. redni seji dne 17. 12. 2008
sprejel

41

42

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmet. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sred. proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

v EUR
Proračun leta
2008
7.458.267,08
5.286.578,29
4.264.649,00
3.179.470,00
506.700,00
557.979,00
20.500,00
1.021.929,29
219.326,09
4.500,00
900,00
376.808,20
420.395,00
1.125.820,00
1.086.000,00
0,00
39.820,00
6.500,00
6.500,00
0,00
1.039.368,79
485.958,47
553.410,32
7.477.616,57
2.524.904,47
421.509,00
71.285,00
1.920.963,51
2.140,00
109.006,96
1.915.994,89
88.000,00
1.169.774,50
251.093,85
407.126,54
0,00
2.741.237,71
2.741.237,71
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43

B.

75

44

C.
50

55

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski porabniki
432 Invest. transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
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
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

295.479,50
163.517,60
131.961,90
–19.349,49

5457.
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Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07
– UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in
14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 95/08 – UPB1) je Občinski svet Občine Zreče na
15. redni seji dne 17. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Zreče za leto 2009
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
189.415,00
189.415,00
–208.764,49
–189.415,00
19.349,49
208.764,49
– ali 0 ali +
«

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0002/07
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2009 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
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni šestmestnih kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta
2009
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
9.072.019,28
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.273.833,66
70 DAVČNI PRIHODKI
4.328.841,00
700 Davki na dohodek in dobiček
3.394.331,00
703 Davki na premoženje
496.260,00
704 Domači davki na blago in storitve
417.750,00
706 Drugi davki
20.500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
944.992,66
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
260.900,00
711 Takse in pristojbine
4.950,00
712 Denarne kazni
1.400,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
422.242,66
714 Drugi nedavčni prihodki
255.500,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
790.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
590.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmet. dolgoročnih sredstev
200.000,00
73 PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
3.008.185,62
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
148.267,62
741 Prejeta sred. iz drž. proračuna
iz sred. proračuna EU
2.859.918,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.892.619,28
40 TEKOČI ODHODKI
2.214.954,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
469.955,00
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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
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski porabniki
432 Invest. transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
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
9009 Splošni sklad za drugo
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80.775,00
1.568.224,00
2.000,00
94.000,00
1.913.604,00
105.500,00
1.213.006,00
209.250,00
385.848,00
0,00
4.592.946,28
4.592.946,28
171.115,00
117.916,00
53.199,00
179.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
179.400,00
179.400,00
0,00
–179.400,00
–179.400,00

– ali 0 ali +

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Zreče.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06 in 3/07),
ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki turistične takse po 20. členu Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
3. prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po
21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list
RS, št. 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, 8/04, 23/04),
4. prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje
okolja po 22. in 23. čl. Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS,
št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06, 71/07, 36/08 in 85/08),
5. prihodki komunalnega prispevka, komunalnega opremljanja-strukture in sofinanciranja ČN Nune po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. št. 33/07 in 70/08),
6. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja in drugi
prihodki.
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 predstojnik
neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov
občin svet ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 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.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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7. člen
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v
primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je tako
določeno v statutu) 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 je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
86.000,00 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 4.200,00 EUR
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.300,00 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do
višine 0,00 EUR (in sicer za naslednje investicije).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Zreče, v letu 2009 ne sme preseči skupne višine glavnic
88.000,00 EUR.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine, katerih
ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 42.000,00 EUR.
12. člen
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 0,00 EUR.
13. člen
Vsaka posamezna krajevna skupnost na območju Občine
Zreče lahko samostojno sklene pravni posel, za katerega so
zagotovljena sredstva v proračunu in katerega skupna vrednost ne presega 10.000,00 EUR, v nasprotnem primeru je za
sklenitev pravnega posla potrebno soglasje župana. Če župan
soglasja na sklenitev pravnega posla ne poda, je le-ta ničen.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu
2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-0003/08
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

5458.

Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2,
Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba
US in 76/08) in 20. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče
na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o ureditvi zimske službe v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organizacija
ter izvajanje zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja javnih cest, kot obvezne gospodarske javne službe, na območju
Občine Zreče.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na
lokalnih cestah, javnih poteh in površinah za pešce, pločnikih,
intervencijskih poteh, javnih parkirnih prostorih in drugih podobnih objektih (v nadaljevanju: ceste), ki jo izvaja izvajalec
zimske službe.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
– začasna popravila vozišča (krpanje s hladno zmesjo),
– pripravnost delovnih skupin.
V pripravljalnem obdobju:
– priprava deponij,
– postavitev palisad,
– postavitev snežnih kolov,
– postavitev dopolnilne prometne signalizacije,
Posipanje in odstranjevanje snega:
– posipanje poledice na vozišču,
– odstranjevanje snega,
– preventivno posipanje vozišč.
Dela po koncu zimskega obdobja:
– čiščenje cest,
– odstranjevanje dopolnilne prometne signalizacije, opreme ter cestnih naprav in ureditev.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Zreče opravlja fizična
ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe).
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Izvajalca zimske službe na podlagi javnega razpisa v
skladu z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06
in 16/08) izbere Občina Zreče.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter Občine Zreče se uredijo s pogodbo v skladu z Odlokom o
gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 95/08).
5. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki obsega popis
vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in
ga predložiti v sprejem strokovni službi.
Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega
odstavka se določi zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalca zimske službe,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in
izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razpored mehanizacije, opreme, materiala za posipanje
in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznosti prisotnosti, stopnje pripravljenosti
in razpored delovnih skupin,
– načrt posipanja proti poledici in odstranjevanje snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob ugodnih razmerah na cesti,
– način izvajanja podatkov in shema obveščanja o stanju
in prevoznosti cest.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do
15. marca.
Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
6. člen
Naloge izvajalca zimske službe so:
1. izdelati izvedbeni program zimske službe in ga predloži
v potrditev županu občine;
2. redno vzdrževanje naprav in opreme potrebne za zimsko službo;
3. skrb za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;
4. uvajanje ekološko primernejših postopkov in materiala
za posipavanje;
5. izvajati zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu in program prilagajati s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipavanje ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma
cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno
tudi preventivno posipanje se posipa že ob nastopu okoliščin,
v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. pričeti praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga
zapade 15 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih.
Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga
na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih
primerih, ki jih ugotovi in potrdi pristojni delavec občinske
uprave, je možno pričeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji
višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
8. organizirati 24-urno stalno dežurno službo;
9. izdelati poročilo in analizo zimske službe za preteklo
zimsko obdobje;
10. pred pričetkom del predložiti tudi zavarovalno polico
za zavarovanje odgovornosti.
7. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati prioritete v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih
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cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list
RS, št. 62/98) in izvedbenim programom zimske službe:
3. prioriteta: ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste
4. prioriteta: ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste
5. prioriteta: javne poti, parkirišča, kolesarske povezave.
8. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer
dopuščajo razmere širok 1m;
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer
dopuščajo razmere širok 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati iz vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1m. V izvedbenem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec.
Sneg mora biti odstranjen do 5. ure oziroma 24 ur po
prenehanju sneženja iz cest po prednostnem vrstnem redu oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz prejšnjega
člena tega odloka.
9. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena
v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem
delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na postajališču);
– postajališča ob robu zunanjega voznega pasu se očisti
v dolžini 20 m.
Na postajališčih v območjih križišč se sneg odpelje, na
ostalih postajališčih pa se sneg ne sme odložiti na pločnikih.
10. člen
Župan na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni del zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe,
3. zagotavlja finančna sredstva po sprejetem operativnem
planu za tekoče leto.
11. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim
materialom.
Prepovedano je posipanje s pepelom, žagovino, smetmi
ali drugim posipnim materialom.
12. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža
varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki
meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti
je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je
potrebno površine za pešce ustrezno zavarovati.
13. člen
Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih
površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine.
Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti
zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg
ne ovira hoje in prometa z vozili.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem
odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih
prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo
biti dostopni ob vsakem času.
IV. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
14. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan
poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira Občinski štab za
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civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za
zaščito, reševanje in pomoč v Občini Zreče. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov zimske službe prevzame občinski
štab za civilno zaščito.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o priznanjih v Občini Zreče

V. NADZOR

1. člen
V Odloku o priznanjih v Občini Zreče (Uradni list RS,
št 38/96 in 23/00), se v tretjem odstavku 4. člena črta beseda
"praviloma".

15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena
oseba za izvajanje lokalnega nadzora in občinska uprava.
Občinska uprava opravlja nad izvajanjem del izvajalca
po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor;
2. vodi akcije, ko je potrebno odstopiti od izvedbenega
programa zimske službe;
3. daje pobude izvajalcu za izboljšanje organizacije
dela.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje izvajalec zimske službe,
ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog
iz 6., 7., 8. in 9. člena tega odloka.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

če:

17. člen
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
1. ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek 13. člena;
2. ne odstrani vozil, kot to določa drugi odstavek 13. člena.

18. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če ne odstrani snega, kot to določa prvi odstavek
13. člena.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
VII. KONČNI DOLOČBI
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče (Uradni list RS,
št. 68/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37102-0016/08-1
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

5459.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih v Občini Zreče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Zreče na seji dne 16. 12. 2008 sprejel

2. člen
Deveti člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
"Zlati grb Občine Zreče se podeljuje za izredno življenjsko
delo ali za vrhunske uspehe in dosežke, ki so pomembni za
razvoj in ugled občine Zreče.
Srebrni grb občine Zreče se podeljuje za zelo pomembne
enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti grb občine Zreče se podeljuje za enkratne uspehe v
zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Grbi Občine Zreče se podeljujejo vsako leto ob občinskem
prazniku na slavnostni seji občinskega sveta."
3. člen
V 10. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako,
da glasi:
"Vsako leto se lahko podeli en zlati, en srebrni in en
bronasti grb."
KONČNE DOLOČBE
4. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37102-0016/2008-5
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
Boris Podvršnik l.r.

5460.

Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Zreče

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – Odl. US in
76/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– UPB1, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US,
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 57/08), 4. člena Odloka o
gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (UPB-1,
Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) in 16. člena
Statuta Občine Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne
17. 12. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Zreče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 71/98, 91/05, 93/07 in 35/08) se tretji odstavek 4. člena odloka, spremeni, tako da:
– se prva alinea tretjega odstavka 4. člena glasi:
"KS Gorenje nad Zrečami za upravljanje vodovoda Gorenje nad Zrečami, ki napaja Gorenje nad Zrečami in vodovoda
Padeški vrh, ki napaja Padeški vrh",
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– druga alinea tretjega odstavka 4. člena glasi:
"Režijski obrat za upravljanje vodovoda Resnik in vodovoda Skomarje, ".
2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne
s 1. 1. 2009.
Št. 35506-0020/08-1
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

5461.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2009

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/03
in 131/03) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2009 znaša 0,00040
EUR/m2.
II.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje
polletno.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2008 (Uradni list RS, št. 122/07).
Št. 42200-0010/2008-2
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

5462.

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od
premoženja v Občini Zreče v letu 2009

Na podlagi 16. člena Zakon o davkih občanov (Uradni list
SRS, št. 36/88, 8/89, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90 in Uradni
list RS, št. 48/90, 8/91, 10/91, 17/1991-I – ZUDE, 14/92, 7/93,
13/93, 66/93, 12/94, 1/95, 77/95, 18/96 – ZDavP, 77/96, 80/97,
86/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 7/99, 28/99, 110/99, 116/00, 117/06
– ZDVP, 117/06 – ZDDD in 24/08), Odločbe Ustavnega sodišča
o razveljavitvi tretjega odstavka 22. člena Zakona o financiranju
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občin (Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena Statuta Občine
Zreče (UPB-1, Uradni list RS, št. 95/08 – prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun davka
od premoženja v Občini Zreče v letu 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. in
2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2009 znaša
1,73 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja za izračun davka od
premoženja v letu 2009.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v
Občini Zreče v letu 2008 (Uradni list RS, št. 119/07).
Št. 42200-12/2008-5
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

5463.

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

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97), 4. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni
stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000 (Uradni
list RS, št. 67/00) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 95/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče
1.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in vrednost
stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2009 za območje Občine Zreče 758,44 EUR/m2.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja za izračun povprečne gradbene cene
koristne stanovanjske površine v letu 2009.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
ugotovitveni Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 119/07).
Št. 42200-0011/2008-3
Zreče, dne 17. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5464.

Št.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za
komunalno takso v Občini Zreče za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97, 54/99
in 125/04 ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet
Občine Zreče na seji dne 17. 12. 2008 sprejel sklep

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso
v Občini Zreče za leto 2009
1.
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena
Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2009 znaša
0,083 EUR.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2009.
3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini
Zreče za leto 2008 (Uradni list RS, št. 137/06).
Št. 42600-0344/2008
Zreče, dne 17. decembra 2008
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Stran

– II. starostno obdobje
Rezervacija (stolček)

16257

14,30 EUR
23,00 EUR

(za otroke I. starostnega obdobja ob vpisu otroka v vrtec do
vstopa otroka v vrtec)
2. člen
Mesečni stroški živil za otoke, upoštevani v cenah programov, znašajo 36,00 EUR mesečno. V tem znesku znaša vrednost
zajtrka 8,00 EUR, malice 6,00 EUR, kosila 22,00 EUR mesečno.
V krajših programih je v ceni zajeta cena zajtrka in malice.
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za
stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Če starši obvestijo vrtec do
devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za
stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
3. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zreče se
usklajujejo vsako leto v skladu z rastjo inflacije.
4. člen
Z
uveljavitvijo
tega
sklepa
preneha
veljati sklep št. 60200-0005/2006 z dne 16. 5. 2006, in sklep
št. 60200-0005/2007 z dne 12. 7. 2007.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1.
2009 dalje.
Št. 60200-0004/2008-2
Zreče, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽELEZNIKI
5465.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in plačilih staršev ter o rezervaciji v
Vrtcu Zreče

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2; Uradni
list RS, št. 100/05 in 25/08 – ZVrt-D), 7. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06
in 79/08), v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 120/05) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je Občinski svet Občine Zreče
na seji dne 17. 12. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in
plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v javnem zavodu
Vrtec Zreče so:
I. starostno obdobje – dnevni program
I. starostno obdobje – poldnevni program
II. starostno obdobje – dnevni program
II. starostno obdobje – poldnevni program
II. starostno obdobje – krajši program
(vsak dan)
Podaljšano bivanje (1 ura)
En oskrbni dan
– I. starostno obdobje

375,00 EUR
300,00 EUR
300,00 EUR
255,00 EUR
223,00 EUR
2,00 EUR
15,70 EUR

5466.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Železniki za leto 2009

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 12. člena Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki (UVG, št. 35/99 in Uradni list RS, št. 14/04) in 19. člena
Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski
svet Občine Železniki na 14. redni seji, ki je bila dne 18. 12.
2008, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Železniki za leto 2009
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2009 znaša 0,004310 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 015-7/08-006
Železniki, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Stran
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Št.
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5467.

Uradni list Republike Slovenije
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto
2009

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 1. člena Odloka
o komunalnih taksah v Občini Železniki (UVG, št. 34/96, 52/96,
33/97, 9/98, 21/99) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na
14. redni seji, ki je bila dne 18. 12. 2008, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2009
I.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2009
znaša 0,04970 EUR.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009
dalje.
Št. 015-7/08-005
Železniki, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5468.

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu Občinskega sveta Občine Železniki

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 76/08) ter 19., 24. in 25. člena Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine
Železniki na 14. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinski svet Občine Železniki ugotavlja, da so v skladu
s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za
prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Železniki
Francu Žaberlu, Na plavžu 46, Železniki (z liste z imenom Socialni demokrati – SD), ker je dne 18. 11. 2008 podal odstopno
izjavo s te funkcije.
2.
O prenehanju mandata članu občinskega sveta Francu
Žaberlu, Na plavžu 46, Železniki, se obvesti Občinsko volilno
komisijo Občine Železniki, ki v skladu z določbo 37.a člena
Zakona o lokalni samoupravi ter določbo 30. člena Zakona o
lokalnih volitvah določi novega člana občinskega sveta.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-7/08-007
Železniki, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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16259

VSEBINA
5394.

5395.
5396.

5397.
5398.
5399.

5400.

5401.
5402.

5403.
5404.

5405.

5406.

MINISTRSTVA

5416.

Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
16161
Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
16161
Navodilo o spremembah Navodila o razporejanju in
pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora
v zavode za prestajanje kazni zapora
16162

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5419.

5421.
5422.

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

5423.

Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za
obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009
16208

5424.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Ljudske
univerze Litija d.o.o.
16208
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
16208
Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
16209

OBČINE

5426.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ajdovščina za leto 2009
16181
Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto
2010
16182

BLED

KRANJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini
Kranj
16206

5425.

AJDOVŠČINA

KOMEN

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Komen
16202
Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v
obdobju januar–marec 2009
16205

5420.

Spremembe in dopolnitve Statuta Skupnosti zavodov – Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije 16178

5427.
5428.

KRIŽEVCI

16207
16208

LENDAVA
LITIJA

LOŠKI POTOK

Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok
za leto 2008 – II
16209
Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto
2009
16210
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Loški Potok za leto 2009
16212

Odlok o koncesiji za graditev obstoječe vlečnice
»Baby« na smučišču Straža
16184
Odlok o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
na območju Občine Bled
16185
Sklep o določitvi cen programov Vrtca Bled, o pravilih o odsotnosti in obračunavanju cen programov
v času otrokove odsotnosti v vrtcu
16187

5429.

5430.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za
leto 2009
16212

BOROVNICA

5431.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč
v obdobju januar–marec 2009
16212

BREŽICE

5432.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2008
16213

5433.
5434.

Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Oplotnica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica
v obdobju januar–marec 2009
16187
Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2009
16189
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
16192

5409.
5410.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2008 – rebalans II
16192
Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2009
16193

5411.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava

5412.
5413.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2009
16196
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj
turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
16199
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu B 25 – Fructal
16199

5415.

5418.

USTAVNO SODIŠČE

Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2009 do 15. 7.
2009
16162
Odločba o oceni ustavnosti Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb
16163
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja četrtega
in petega odstavka 143. člena Zakona o pravdnem
postopku
16178

5407.
5408.

5414.

5417.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v
obdobju januar–marec 2009
16200
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
16202

GORJE

IVANČNA GORICA

16196

KAMNIK

KOBARID

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobarid za leto 2007
16200

5435.

5436.

5437.
5438.
5439.

MEDVODE

MIRNA PEČ

MORAVSKE TOPLICE
OPLOTNICA

POSTOJNA

16214
16216

16225
16225

Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih
tabel za označevanje ulic in tablic s hišnimi številkami na območju Občine Postojna
16225
Odlok o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v Občini Postojna
16226
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2009
16228

Stran
5440.
5441.
5442.
5443.
5444.

5445.

5446.
5447.

5448.
5449.
5450.
5451.

5452.

16260 /
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Postojna
Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza
otrokom s posebnimi potrebami
Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Postojna
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki
se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom S5 in P3 v Postojni
Sklep o razveljavitvi programa priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih
za del območja Občine Postojna

ŠALOVCI

Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2009

TURNIŠČE

Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2009

5461.
5462.

5464.

16230

5465.

16231
16232

5466.
5467.

16232

16232

5468.

VIPAVA

16236
16236
16239

114.

115.

16241
16242

116.

16244
16246
16248
117.

ZREČE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2008
Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2009
Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Zreče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih v Občini Zreče
Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Zreče
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009
Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2009

16250
16251
16253
16255
16255
16256
16256

Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine v Občini Zreče
16256
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno
takso v Občini Zreče za leto 2009
16257
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
in plačilih staršev ter o rezervaciji v Vrtcu Zreče
16257

ŽELEZNIKI

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Železniki za leto 2009
16257
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2009
16258
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Občine Železniki
16258

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/08

SEŽANA

Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Sežana za
leto 2008
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2010
Odlok o spremembah Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje
stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana s
komunalnimi objekti in napravami

5455.

5460.

16229

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2008
16233
Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za
leto 2009
16234

Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2010

5457.
5458.
5459.

5463.

REČICA OB SAVINJI

5453.
5454.

5456.

Uradni list Republike Slovenije

118.
119.
120.

VSEBINA
Drugi zapisnik o popravku Lizbonske pogodbe
(MLP), podpisane v Lizboni, 13. decembra 2007

1729

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju
dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih
utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja in
prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Združenim
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri
carinskih zadevah in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Poljske
o sodelovanju in vzajemni pomoči v carinskih zadevah
Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o
soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije proti uporabi nedovoljenih snovi v športu
Obvestilo o začetku velavjnosti Protokola o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Ciper pri raziskavah in razvoju
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in ministrstvom za
izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju

1752

1752

1753
1753
1753

1753

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slove
nije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,  telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

