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DRŽAVNI SVET
5153.

Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

Državni svet je na 32. seji, dne 8. 12. 2010, na podlagi 101. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33I/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04,
68/06) sprejel

DOPOLNITEV POSLOVNIKA
Državnega sveta
1. člen
V Poslovniku Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08 in
73/09) se v 39. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Po končani razpravi lahko predlagatelj oziroma njegov predstavnik ter predstavnik vlade, kadar ne nastopa v vlogi
predlagatelja, poda dodatno obrazložitev. Obrazložitev lahko
traja največ deset minut.«
2. člen
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/10-19
Ljubljana, dne 8. decembra 2010
mag. Blaž Kavčič l.r.
Predsednik

VLADA
5154.

Uredba o spremembah Uredbe o upravnem
poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64., 97. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS‑1, 126/07, 65/08 in 8/10) in
7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP‑E
in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije

ISSN 1318-0576

Leto XX

UREDBO
o spremembah
Uredbe o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05,
106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr.,
31/08, 35/09 in 58/10) se spremeni 17. člen tako, da se glasi:
»17. člen
(Ugotavljanje kakovosti)
(1) Organi državne uprave, ki poslujejo s strankami, izvajajo postopke ugotavljanja kakovosti storitev glede poslovanja
s strankami najmanj enkrat v obdobju dveh let.
(2) Postopki iz prejšnjega odstavka se izvajajo na podlagi
metodologije, ki jo določi minister, pristojen za javno upravo,
in jo objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno
upravo.«.
2. člen
Tretji odstavek 52. člena se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 53. člena se za besedilom »v petek se
začne ob 8.00 in konča ob 13.00« vejica zamenja s piko. Besedilo »v soboto, ko se ta šteje kot poslovni dan, pa se začne
ob 8.00 in konča ob 12.00.« se črta.
V petem odstavku se besedilo »Kadar organi v skladu
z drugim in četrtim odstavkom 52. člena« nadomesti z besedilom: »Kadar organi v skladu z drugim in tretjim odstavkom
52. člena«.
4. člen
V osmem odstavku 57. člena se besedilo »ki v skladu z
drugim in četrtim odstavkom 52. člena« nadomesti z besedilom: »ki v skladu z drugim in tretjim odstavkom 52. člena«.
5. člen
Drugi odstavek 58. člena se črta.
V sedmem odstavku se besedilo »ki v skladu z drugim
in četrtim odstavkom 52. člena« nadomesti z besedilom: »ki v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 52. člena«.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen
76. člen se črta.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Organi državne uprave postopke ugotavljanja kakovosti
storitev glede poslovanja s strankami izvedejo ponovno v letu
2012.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-31/2010
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
EVA 2010-3111-0047

Uradni list Republike Slovenije
na območjih, za katera je prostorski akt, namenjen gradnji elektroenergetskega omrežja, že sprejet in na območjih, na katerih
je elektroenergetsko omrežje vključeno v 10‑letni razvojni načrt
sistemskega operaterja prenosnega ali distribucijskega omrežja električne energije, določajo s smernicami za načrtovanje
prostorskih ureditev in izdajo mnenj k predlaganim prostorskim
ureditvam (v nadaljnjem besedilu: smernice in mnenja);
3. v primeru nameravanih gradenj ali opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja,
ki je zgrajeno in obratuje, določajo s projektnimi pogoji za
nameravane gradnje oziroma opravljanje dejavnosti in izdajo
soglasij k projektnim rešitvam nameravanih gradenj oziroma
opravljanja dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: projektni pogoji
in soglasja).

Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
5155.

Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti
v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij

Na podlagi petega odstavka 48. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08 in 22/10) izdaja ministrica za gospodarstvo

PRAVILNIK
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa pogoje in omejitve gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (v nadaljnjem besedilu: pogoji in
omejitve).
2. člen
(pojmi)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot
jih določa Energetski zakon.
II. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
(vrste pogojev in omejitev)
Pogoji in omejitve se:
1. v primeru priprave in sprejemanja prostorskih aktov,
namenjenih gradnji elektroenergetskih omrežij, določajo z izdelavo strokovnih podlag za umeščanje objektov in naprav, ki
sestavljajo elektroenergetsko omrežje, v prostor (v nadaljnjem
besedilu: strokovne podlage);
2. v primeru priprave in sprejemanja prostorskih aktov,
namenjenih gradnji drugih objektov ali opravljanju dejavnosti na
območjih, na katerih je elektroenergetsko omrežje že zgrajeno,

4. člen
(način določanja pogojev in omejitev)
(1) Strokovne podlage se izdelajo na način, kot ga določa
zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje in ta pravilnik.
(2) Smernice in mnenja se določajo oziroma izdajajo na
način, kot ga določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje in
ta pravilnik.
(3) Projektni pogoji in soglasja se določajo oziroma izdajajo na način, kot ga določa zakon, ki ureja graditev objektov
in ta pravilnik.
5. člen
(pristojni sistemski operater)
Za izdelavo strokovnih podlag, določanje smernic in izdajo mnenj ter določanje projektnih pogojev in izdajo soglasij je
zadolžen sistemski operater, v katerega področje sodi določeno
prenosno ali distribucijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu:
pristojni sistemski operater).
6. člen
(podlage za določanje pogojev in omejitev)
Pri izdelavi strokovnih podlag, določanju smernic in izdaji
mnenj ter pri določanju projektnih pogojev in izdaji soglasij se
upoštevajo pogoji, kot jih določajo elektroenergetska tehnična
pravila in varnostne stopnje, določene s tem pravilnikom za zemljišča, ki so v območju varovalnega pasu elektroenergetskega
omrežja (v nadaljnjem besedilu: varnostne stopnje) ter predpisi,
ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem
in življenjskem okolju.
7. člen
(elektroenergetska tehnična pravila)
so:

(1) Elektroenergetska tehnična pravila po tem pravilniku

1. slovenski standard SIST EN 50423‑1 z naslovom
»Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV do
vključno 45 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila«;
2. slovenski standard SIST EN 50423‑3‑21 z naslovom
»Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV
do vključno 45 kV – 3‑21. del: Nacionalna normativna določila
(NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50423‑1: 2005)«;
3. slovenski standard SIST EN 50341‑1 z naslovom »Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV – 1. del:
Splošne zahteve – Skupna določila«;
4. slovenski standard SIST EN 50341‑3‑21 z naslovom
»Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV –
3‑21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo
(na podlagi SIST EN 50341‑1: 2002)«;
5. slovenski standard SIST HD 637 S1 z naslovom »Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmenične napetosti«.
(2) Standardi iz prejšnjega odstavka so dostopni pri organu, pristojnem za standardizacijo.
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8. člen
(varnostne stopnje)
(1) Varnostne stopnje se po tem pravilniku razvrščajo v
tri razrede:
1. območje I. varnostne stopnje, kamor se uvrščajo zemljišča v območju varovalnega pasu nadzemnega voda ali
podzemnega voda nazivne napetosti 35 kV ali več, razdelilne
transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) in razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: RP) nazivne napetosti
35 kV ali več;
2. območje II. varnostne stopnje, kamor se uvrščajo zemljišča v območju varovalnega pasu nadzemnega voda ali
podzemnega voda nazivne napetosti nad 1 kV do 35 kV ter
zemljišča v območju varovalnega pasu RTP, RP in transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) nazivne napetosti
do 35 kV;
3. območje III. varnostne stopnje, kamor se uvrščajo
zemljišča v območju varovalnega pasu nizkonapetostnega
nadzemnega ali podzemnega voda z nazivno napetostjo do
vključno 1 kV.
(2) Pri določitvi območij varnostnih stopenj iz prejšnjega
odstavka se ob izdelavi strokovnih podlag, določanju smernic
in izdaji mnenj ter pri določanju projektnih pogojev in izdaji
soglasij uporabljata tabeli 1 in 2 Priloge, ki je sestavni del tega
pravilnika.
9. člen
(dejansko stanje v prostoru in pridobivanje podatkov)
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag, določanju smernic in izdaji mnenj ter pri določanju projektnih pogojev in izdaji soglasij
se upošteva tudi dejansko stanje v prostoru, ki se ugotavlja v
skladu s predpisi, ki urejajo prostorski informacijski sistem ali z
ogledom na kraju samem.
(2) Za gradnjo ali opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja so podatki o poteku
trase elektroenergetskega voda, lokaciji RTP, RP ali TP in širini
varovalnega pasu dostopni pri pristojnem sistemskem operaterju, za elektroenergetsko omrežje napetosti 110 kV in več pa
tudi v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga
vodi organ, pristojen za geodetske zadeve. V primeru dvoma
se razdalje med zemljiščem z nameravano gradnjo oziroma
dejavnostjo in elektroenergetskim omrežjem preverijo z geodetskim snemanjem, ki ga potrdi odgovorni geodet.
10. člen
(določanje projektnih pogojev in odločanje o izdaji
ali zavrnitvi izdaje soglasja)
(1) Vlogo za določitev projektnih pogojev in izdajo soglasja
vloži investitor ali nosilec dejavnosti pri pristojnem sistemskem
operaterju. Vlogi, ki mora vsebovati podatke o investitorju ali
nosilcu dejavnosti, se mora priložiti opis nameravane gradnje
z navedbo njene namenska rabe in dimenzij ali izvajanja dejavnosti z navedbo lokacije in podatke o zemljiških parcelah z
nameravano gradnjo oziroma izvajanjem dejavnosti.
(2) Pri določanju projektnih pogojev in odločanju o izdaji
ali zavrnitvi izdaje soglasja mora pristojni sistemski operater
poleg elektroenergetskih tehničnih pravil in varnostne stopnje
upoštevati tudi zadnje stanje elektroenergetske tehnike ter
naslednje pogoje:
– križanja in približevanja objektov, naprav in drugih infrastrukturnih objektov z elektroenergetskim omrežjem morajo biti
omejena na najnujnejši obseg;
– pri izvedbi križanja podzemnih elektroenergetskih vodov
morajo biti zagotovljeni vsi potrebni ukrepi, da se preprečijo
dodatne obremenitve nanje;
– v primeru, če je potrebno obstoječe elektroenergetsko
omrežje ali drug objekt, napravo ali omrežje, ki so potrebni za
izvajanje gospodarske javne službe prenosa ali distribucije
električne energije, prestaviti zaradi graditve drugega objekta,
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naprave ali drugih razlogov, morajo prestavljeni deli ustrezati
najmanj tehničnim parametrom obstoječega.
(3) Če se pri določanju projektnih pogojev ugotovi, da je
potrebno zaradi nameravane gradnje oziroma opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu obstoječe elektroenergetsko omrežje ali drug objekt oziroma napravo, ki služi izvajanju
gospodarskih javnih služb prenosa ali distribucije električne
energije, dodatno zaščititi s posebnimi varnostnimi ukrepi ali
povečati stopnjo varnosti, se lahko s projektnimi pogoji določi
tudi izvedba drugih del, s katerimi se za nameravane objekte
ali dejavnosti zagotovi varna graditev in uporaba oziroma varno
izvajanje dejavnosti na zemljišču, ki leži v varovalnem pasu
elektroenergetskega omrežja ter preprečijo negativni vplivi na
zanesljivost prenosa ali distribucije električne energije. Stroški,
ki nastanejo z izvedbo takšnih del, bremenijo investitorja objekta oziroma izvajalca dejavnosti.
(4) Med dela iz prejšnjega odstavka se uvrščajo naslednja
dela:
1. pri nadzemnih elektroenergetskih vodih:
– ojačitev stojnih mest ali elektroenergetskega voda,
– ojačitev električne in mehanske izolacije elektroenergetskega voda,
– nadvišanje stojnih mest elektroenergetskega voda,
– zamenjava vrste vodnika,
– zavarovanje ali prestavitev stojnih mest elektroenergetskega voda,
– kabliranje doslej nadzemnega elektroenergetskega
voda,
– prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda,
– izvedba ali predelava komunalne in druge gospodarske
javne infrastrukture v varovalnem pasu elektroenergetskega
voda,
– zagotovitev nemotene uporabe delovnega pasu v varovalnem pasu elektroenergetskega voda,
– ureditev nove dostopne poti do delovnega pasu v varovalnem pasu elektroenergetskega voda in
– druga dela, s katerimi se lahko izvede ustrezna mehanska zaščita elektroenergetskega voda in zagotovi varna uporaba nameravane gradnje ali izvajanje dejavnosti na zemljišču,
ki leži v območju varovalnega pasu nadzemnega elektroenergetskega voda.
2. pri podzemnih (kabliranih) elektroenergetskih vodih:
– prekritje elektroenergetskega voda z armiranimi betonskimi ploščami,
– prekritje elektroenergetskega voda z armiranim betonskim U‑profilom,
– obbetoniranje elektroenergetskega voda,
– zaščita elektroenergetskega voda s kineto,
– potek elektroenergetskega voda v zaščitni cevi, mikrotunelu ali tunelu,
– uporaba zaščitne cevi za drugo infrastrukturo,
– prestavitev podzemnega elektroenergetskega voda,
– izvedba ali predelava komunalne in druge gospodarske
javne infrastrukture v varovalnem pasu elektroenergetskega
voda,
– zagotovitev nemotene uporabe delovnega pasu elektroenergetskega voda,
– ureditev nove dostopne poti do varovalnega pasu elektroenergetskega voda in
– druga dela s katerimi se lahko izvede ustrezna mehanska zaščita elektroenergetskega voda in zagotovi varna uporaba nameravane gradnje ali izvajanje dejavnosti na zemljišču,
ki leži v območju varovalnega pasu podzemnega elektroenergetskega voda.
3. pri RTP, RP in TP:
– ojačitev ali prestavitev ograje RTP, RP in TP,
– izvedba ali predelava komunalne in druge gospodarske
javne infrastrukture v varovalnem pasu RTP, RP in TP,
– zagotovitev nemotene uporabe delovnega pasu v varovalnem pasu RTP, RP in TP,
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– ureditev nove dostopne poti do delovnega pasu v varovalnem pasu RTP, RP in TP,
– prestavitev ozemljitev RTP, RP in TP in
– druga dela s katerimi se lahko zagotovi varna uporaba
nameravane gradnje ali izvajanje dejavnosti na zemljišču, ki
leži v območju varovalnega pasu RTP, RP in TP.
11. člen
(zagotavljanje izvedbe projektnih pogojev)
Z namenom zagotovitve nemotenega izvajanja gospodarskih javnih služb prenosa in distribucije električne energije se s
projektnimi pogoji lahko predpišejo določene obveznosti in ravnanja investitorja ali nosilca dejavnosti, s katerimi se zagotovi,
da gradnja ali izvajanje dejavnosti ne bo vplivala na varno in
zanesljivo obratovanje elektroenergetskega omrežja, in sicer:
1. ureditev gradbišča z vidika varstva pred dotikom delov
pod napetostjo in napetostjo dotika, v primeru opravljanja dejavnosti pa izvedbo tehničnih rešitev, ki bodo trajno omogočale
zanesljivo delovanje elektroenergetskega omrežja,
2. izvedbo zaščitnih ukrepov za zaščito pred posrednimi
udari strele, z izvedbo ozemljitvenih sistemov in ukrepov za znižanje nevarnosti pred udari strele in drugih varovalnih ukrepov
za zaščito pred električnim udarom,
3. vnaprejšnje napovedovanje izvajanja določene vrste
aktivnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij,
4. predhodno izvedbo zakoličbe elektroenergetskih podzemnih in telekomunikacijskih vodov, ki služijo sistemskemu
operaterju ali lastniku takšne infrastrukture,
5. posredovanje geodetskih izmer, kopije geodetskega
elaborata, verificiranih podatkov in poročil o izvedenih delih v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij,
6. omejitve pri rabi zemljišč po izgradnji objekta ali ob
izvajanju dejavnosti,
7. kritje stroškov zaradi izvedbe varnostnih ukrepov,
8. dovolitev dostopa in pregled izvajanja del s strani
pooblaščene osebe sistemskega operaterja na gradbišču ali
zemljišču, kjer bo zgrajen objekt ali se bodo izvajale aktivnosti
v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
9. sklenitev pogodbe s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje,
nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo
zemljišče z nameravano gradnjo ali izvajanjem drugih del, v
kolikor takšna pogodba še ni sklenjena,
10. predložitev dokazila, da vrednosti elektromagnetnega
sevanja ne presegajo mejnih vrednosti, določenih s predpisi, ki
urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in
življenjskem okolju in da bo objekt zgrajen v skladu s predpisi,
ki urejajo graditev objektov in
11. izvedbo drugih del ali dejanj, če je tako določeno s
posebnim zakonom ali predpisi, izdanimi na podlagi zakona.
12. člen
(dovoljenje dejavnosti v območju varovalnega pasu)
(1) V območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij je dovoljeno opravljanje rednih kmetijskih opravil, kot so obdelava tal v kmetijske namene, dela s kmetijsko mehanizacijo
in živalmi ter njihovi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav
za kmetijske namene, gnojenje, sajenje poljščin, košnja travinj,
paša živali in podobno (v nadaljnjem besedilu: redna kmetijska
dejavnost) ter opravljanje druge dejavnosti, za katere je pridobljeno soglasje pristojnega sistemskega operaterja.
(2) Brez soglasja pristojnega sistemskega operaterja pri
opravljanju redne kmetijske in druge dejavnosti v območju
varovalnega pasu elektroenergetskih vodov ni dovoljeno nasipavanje ali nižanje terena.
(3) V območju varovalnega pasu že zgrajenega nadzemnega elektroenergetskega voda, pri katerem je razdalja med
njegovo najnižjo točko in zemljiščem manj kot 5,0 m, ni dovoljeno sajenje rastlin in postavljanje opor, namenjenih kmetijstvu in
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sadjarstvu, katerih višina presega 2,5 m in namakanje zemljišč
z uporabo cisterne in vodnega topa, v območju varovalnega
pasu že zgrajenega podzemnega elektroenergetskega voda
pa ni dovoljeno sajenje rastlin, katerih korenine segajo več
kot 0,5 m globoko, obdelovanje zemljišč globlje kot 0,5 m,
postavljanje opor, namenjenih kmetijstvu in sadjarstvu, katerih
temelji segajo globlje kot 0,5 m in vkopavanje cevovodov za
namakanje in oroševanje v sadjarstvu, razen če je predhodno
pridobljeno soglasje pristojnega sistemskega operaterja.
(4) V primeru nameravane gradnje novega nadzemnega elektroenergetskega voda preko območja trajnega nasada
(npr. hmeljišče ali sadovnjak s protitočnimi mrežami, preko gozda), mora razdalja med najnižjo točko voda in zemljiščem znašati
najmanj 10,0 m, v primeru nameravane gradnje novega nadzemnega elektroenergetskega voda preko območij poljedeljskih površin pa mora takšna razdalja znašati najmanj 5,0 m, kolikor ni z
elektroenergetskimi tehničnimi pravili zahtevana večja razdalja.
(5) V primeru nameravane gradnje novega podzemnega
elektroenergetskega voda preko območij iz prejšnjega odstavka, se mora globina vkopa v zemljišče prilagoditi opravljanju
kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti na takšnem zemljišču
in praviloma ne more biti manjša od 1,5 m.
13. člen
(pogoji za gradnjo in uporabo objektov
v območju varovalnega pasu)
(1) Investitor objekta, ki se namerava graditi v območju
varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, mora najmanj
osem dni pred začetkom del pisno sporočiti pristojnemu sistemskemu operaterju lokacijo z nameravano gradnjo in datum
začetka gradnje.
(2) Objekti, zgrajeni v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, se lahko uporabljajo samo na način
in pod pogoji, določenimi v soglasju pristojnega sistemskega
operaterja.
(3) Obratovanje, uporaba in vzdrževanje objektov, zgrajenih v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, se
morajo izvajati na način, da ne ogrožajo varnega in zanesljivega obratovanja elektroenergetskega omrežja ali drugih objektov, naprav ali omrežij, ki so potrebna za izvajanje gospodarskih
javnih služb prenosa ali distribucije električne energije ter da
so zagotovljeni s tem pravilnikom določeni varnostni odmiki od
delov pod napetostjo.
14. člen
(pogoji za izvajanje dejavnosti v območju varovalnega pasu)
(1) Izvajalec dejavnosti, ki se namerava izvajati v območju
varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja, mora najmanj
osem dni pred začetkom njenega opravljanja pisno sporočiti
pristojnemu sistemskemu operaterju lokacijo nameravanega
opravljanja dejavnosti in datum njenega začetka.
(2) Dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij se lahko izvajajo samo na način in pod pogoji,
določenimi v soglasju pristojnega sistemskega operaterja.
(3) Dejavnost v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij se mora izvajati na način, da ne ogroža varnega
in zanesljivega obratovanja elektroenergetskega omrežja ali
drugih objektov, naprav ali omrežij, ki so potrebna za izvajanje
gospodarskih javnih služb prenosa ali distribucije električne
energije ter, da so zagotovljeni s tem pravilnikom določeni
varnostni odmiki od delov pod napetostjo.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dokončanje postopkov)
(1) Postopki za določitev smernic k prostorskim aktom,
začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po predpisih, ki so veljali ob vložitvi vloge za njihovo določitev.
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(2) Postopki za izdajo mnenj k prostorskim aktom, začeti
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po predpisih, ki
so veljali ob vložitvi vloge za njihovo določitev.
(3) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za postopke
za izdajo mnenj k prostorskim aktom, ki se začnejo po uveljavitvi tega pravilnika, če se mnenje izdaja na podlagi smernic,
katerih postopek se je začel pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(4) Postopki za določitev projektnih pogojev za gradnje
ali opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se dokončajo po predpisih, ki so veljali ob vložitvi vloge za
njihovo določitev.
(5) Postopki za izdajo soglasij za gradnje ali opravljanje
dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo
po predpisih, ki so veljali ob vložitvi vloge za določitev projektnih pogojev, na podlagi katerih se izdaja soglasje.
(6) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za postopke za izdajo soglasij za gradnje ali opravljanje dejavnosti v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij, ki se
začnejo po uveljavitvi tega pravilnika, če se soglasje izdaja na
podlagi projektnih pogojev, določenih pred uveljavitvijo tega
pravilnika.
16. člen
(uskladitev obstoječih objektov in dejavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da so
obstoječi objekti, za katere je s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, predpisano gradbeno dovoljenje in so bili zgrajeni v
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij ali se je
gradnja začela pred uveljavitvijo tega pravilnika, zgrajeni oziroma da se gradijo v skladu s tem pravilnikom, če je bilo pred
uveljavitvijo tega pravilnika izdano gradbeno dovoljenje.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se šteje, da so obstoječi enostavni objekti, za katere je s predpisi, ki urejajo graditev objektov, določeno, da gradbeno dovoljenje ni potrebno in
so bili zgrajeni v območju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrežij ali se je začelo z njihovo gradnjo pred uveljavitvijo
tega pravilnika, zgrajeni oziroma da se gradijo v skladu s tem
pravilnikom.
(3) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za opravljanje dejavnosti v varovalnem pasu elektroenergetskih omrežij, s
katero se je začelo pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(4) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se lahko v varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov ter RTP, RP in TP
opravljajo dejavnosti, ki se uvrščajo v dejavnosti I. območja
varstva pred elektromagnetnim sevanjem v skladu z Uredbo
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) le na zemljiščih, kjer je takšna
dejavnost opredeljena v prostorskih aktih občin, veljavnih na
dan uveljavitve tega pravilnika in se na teh zemljiščih takšna
dejavnost z dnem uveljavitve tega pravilnika tudi izvaja.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-177/2010
Ljubljana, dne 9. novembra 2010
EVA 2009-2111-0036
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo
Priloga
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PRILOGA – tabeli 1 in 2

Obrazložitev načina uporabe tabele 1 in 2:
V tabeli 1 in 2 te Priloge so vrste objektov in z njimi povezane dejavnosti, ki niso dovoljene,
označene z oznako »–«, vrste objektov in z njimi povezane dejavnosti, ki so dopustni pod pogojem, da
se pred začetkom njihove gradnje oziroma opravljanje dejavnosti pridobi soglasje pristojnega
sistemskega operaterja, pa so označene z oznako »+«.
Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da za objekt ali z njim povezano dejavnost, ki je v tabeli 1
ali 2 te Priloge označena z oznako »+«, ni pridobljeno soglasje pristojnega sistemskega operaterja,
gradnja objekta oziroma opravljanje dejavnosti ni dovoljeno.
Legenda tabele 1 in 2:
- oznaka »I«, »II« in »III« pomeni območje varnostnih stopenj po 8. členu tega pravilnika;
- oznaka »–« (minus) pomeni prepoved gradnje;
- oznaka »+« (plus) pomeni možnost gradnje pod pogojem, da se predhodno pridobi soglasje
pristojnega sistemskega operaterja;
- oznaka »A« pomeni možnost gradnje v varovalnem pasu nadzemnega voda, RTP, RP in TP;
- oznaka »B« pomeni možnost gradnje v varovalnem pasu podzemnega voda.
TABELA 1
možnost gradenj objektov, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
predpisano gradbeno dovoljenje

Razvrstitev objektov po predpisu, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov - CC-SI
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III.
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–

1. STAVBE
1. 1 STANOVANJSKE STAVBE
11100

enostanovanjske stavbe

11210

dvostanovanjske stavbe

11221

tri in večstanovanjske stavbe

11222

stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji

11300

stanovanjske stavbe za posebne namene

1. 2 NESTANOVANJSKE STAVBE
12111

hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

12112

gostilne, restavracije in točilnice

12120

druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

12121

stavbe javne uprave

12202

stavbe bank, pošt, zavarovalnic

12203

druge upravne in pisarniške stavbe

12301

trgovske stavbe

12202

sejemske dvorane, razstavišča

12303

bencinski servisi

12304

stavbe za druge storitvene dejavnosti
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12410

postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane naprave

12420

garažne stavbe

12510

industrijske stavbe

12520

rezervoarji, silosi in skladišča, razen za vnetljive tekočine in pline ter vnetljiva
goriva in energente
rezervoarji, silosi in skladišča za vnetljive tekočine in pline ter vnetljiva goriva in
energente

12610

stavbe za kulturo in razvedrilo

12620

muzeji in knjižnice

12630

stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo

12640

stavbe za zdravstvo

12650

športne dvorane

12711

stavbe za rastlinsko pridelavo

12712

stavbe za rejo živali

12713

stavbe za spravilo pridelka

12714

druge nestanovanjske kmetijske stavbe

12721

stavbe za opravljanje verskih obredov

12722

pokopališke stavbe in spremljajoči objekti

12730

kulturni spomeniki

12740

druge nestanovanjske stavbe – prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za
nastanitev policistov, gasilcev, ipd.
2. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
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2.1 OBJEKTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE
21110

avtoceste,hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste

21120

lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste

21210

glavne in regionalne železnice

21220

mestne železnice

21311

letališke steze in ploščadi

21312

letalski radio–navigacijski objekti

21410

mostovi in viadukti

21420

predori in podhodi

21510

pristanišča in plovne poti

21520

pregrade in jezovi

21530

dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi
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2.2 CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJE IN ELEKTROENERGETSKI VODI
A
22110 naftovodi in prenosni plinovodi
B
A
22121 prenosni vodovodi
B
A
22122 objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode
B
A
22130 prenosna komunikacijska omrežja
B
A
22140 prenosni elektroenergetski vodi
B
A
22210 distribucijski plinovodi
B
A
22221 distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo
B
A
22222 distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak
B
A
22223 vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
B
A
22231 cevovodi za odpadno vodo
B
A
22232 čistilne naprave
B
A
22240 distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
B
2.3 KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI
A
23010 rudarski objekti
B
A
23020 energetski objekti
B
A
23030 objekti kemične industrije
B
A
23040 drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje
B
2.4 DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
A
24110 športna igrišča
B
A
24121 marine s pripadajočimi pristaniškimi napravami
B
A
24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
B
A
24201 vojaški objekti
B
A
24202 objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
B
A
24203 odlagališča odpadkov
B
A
24204 pokopališča
B
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TABELA 2
možnost gradenj enostavnih objektov, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev
objektov, določeno, da gradbeno dovoljenje ni potrebno
Razvrstitev objektov po predpisu, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost
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I. OBJEKTI ZA LASTNE POTREBE
a.

nadstrešek

b.

rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto

c.

mala komunalna čistilna naprava

d.

zajetje, vrtina ali vodnjak

e.

zbiralnik za kapnico

f.

enoetažni pritlični pomožni objekt

g.

utrjena dvorišča
II. POMOŽNI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

1.

POMOŽNI CESTNI OBJEKTI

a.

objekt za odvodnjavanje ceste

b.

cestni snegolov

c.

objekt javne razsvetljave

d.

cestni silos

e.

varovalne in protihrupne ograje

2.

POMOŽNI ŽELEZNIŠKI OBJEKTI

a.

objekt za odvodnjavanje železniških tirov

b.

palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže

c.

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

d.

zavetiščna utica ali tipski zabojnik

e.

zavetišče na železniških postajališčih

3.

POMOŽNI LETALIŠKI OBJEKTI

naprave za preverjanje, usmerjanje, spremljanje in signalizacijo zračnega prometa
4.

POMOŽNI PRISTANIŠKI OBJEKTI

a.

objekt za odvodnjavanje pristaniške ploščadi

b.

plavajoča ploščad za privezovanje ladij

c.

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

d.

pristaniški zabojnik

5.

POMOŽNI ŽIČNIŠKI OBJEKTI

a.

objekt prometne oziroma varnostne signalizacije
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b.

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

c.

žičniški zabojnik

6.

POMOŽNI ENERGETSKI OBJEKTI

a.

nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje

b.

ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih

c.

signalno zaščitni vod v elektroenergetskih omrežjih

d.

relejna hišica

e.

priključni plinovod za male kurilne naprave v enostanovanjskih stavbah

f.

priključek na distribucijsko plinovodno omrežje

g.

etažni plinski priključek za etažno ogrevanje

h.

tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za utekočinjeni naftni plin

7.

TELEKOMUNIKACIJSKE ANTENE IN ODDAJNIKI
telekomunikacijske antene in oddajniki

8.

POMOŽNI KOMUNALNI OBJEKTI

a.

vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje

b.

objekt s hidroforno postajo oziroma prečrpališčem

c.

kanalizacijski priključek na javno kanalizacijsko omrežje

d.

tipska oziroma montažna greznica

e.

mala komunalna čistilna naprava

f.

zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok)

g.

cestni priključek na javno občinsko cesto

h.

vodno zajetje

i.

priključek na vročevod oziroma toplovod

9.

POMOŽNI OBJEKTI NA MEJNIH PREHODIH

a.

obmejna stavba

b.

objekt varnostne signalizacije

c.

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

d.

nadstrešnica nad mejnim prehodom

10.
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POMOŽNI OBJEKTI ZA SPREMLJANJE STANJA OKOLJA
merilna naprava v kiosku ali samostojno stoječa

11.

Uradni list Republike Slovenije

VRTINA ALI VODNJAK, POTREBNA ZA RAZISKAVE
vrtina do globine 300 m ali vodnjak do globine 30 m
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III. POMOŽNI OBRAMBNI OBJEKTI
a.

prijavnica

b.

nadstrešnica za motorna vozila

c.

objekt varnostne signalizacije

d.

objekt za usmerjanje električne razsvetljave

e.

antenski drog ali antenski stolp

f.

varovalna ograja

g.

heliport
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IV. POMOŽNI KMETIJSKO-GOZDARSKI OBJEKTI
a.

čebelnjak

b.

gozdna učna pot

c.

grajena gozdna vlaka

d.

poljska pot

e.

ribnik kot vodno zajetje

f.

vrtina ali vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč

g.

krmišče

h.

molzišče

i.

hlevski izpust

j.

ograje za pašo živine

k.

rastlinjak

l.

gozdna cesta

m. kašča
n.

kozolec

o.

senik
V. ZAČASNI OBJEKTI

a.

odprti sezonski gostinski vrt

b.

pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru

c.

oder z nadstreškom

d.

pokriti prireditveni prostor

e.

cirkus

f.

začasna tribuna za gledalce na prostem

g.

začasni objekti, ki so namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi
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VI. VADBENI OBJEKTI
1.

VADBENI OBJEKTI, NAMENJENI ŠPORTU IN REKREACIJI NA PROSTEM

a.

igrišče za šport in rekreacijo na prostem

b.

kolesarska steza

c.

planinska pot

d.

smučišče

e.

sprehajalna pot

f.

športno strelišče

g.

trimska steza

h.

vzletišče

2.

VADBENI OBJEKTI, NAMENJENI OBRAMBI, ZAŠČITI TER REŠEVANJU

a.

plezalni in drug podoben objekt, namenjen urjenju

b.

pokriti vadbeni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru

c.

vadbeni bunker

d.

vadišče na prostem

e.

zaklon

f.

vojaško strelišče

g.

zaklonilnik
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VII. SPOMINSKA OBELEŽJA
spominske plošče na stavbah ter spomeniki in spominska obeležja
VIII. URBANA OPREMA
a.

nadkrita čakalnica na avtobusnem, železniškem, tramvajskem in taksi postajališču

b.

javna kolesarnica z nadstreškom

c.

javna telefonska govorilnica

d.

transparent

e.

skulptura in druga prostorska inštalacija

f.

večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik

g.

montažna sanitarna enota

h.

vodnjak oziroma okrasni bazen

i.

otroško igrišče

j.

obešanka na drogu javne razsvetljave

k.

objekt za oglaševanje
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5156.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi
konsolidirane premoženjske bilance države
in občin

Na podlagi drugega odstavka 93. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 110/02 – ZDT‑B, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika
o pripravi konsolidirane premoženjske bilance
države in občin

Št.

2. člen
3. člen
V Prilogi 3 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom
»Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«,
besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za
sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
4. člen
V Prilogi 4 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom
»terjatev za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«,
besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »terjatev za
sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
5. člen
V Prilogi 5 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom
»Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«,
besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za
sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
6. člen
V Prilogi 6 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem« nadomesti z besedilom »terjatev za
sredstva dana v upravljanje drugim«.
7. člen
V Prilogi 7 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom
»Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«,
besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za
sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
8. člen
V Prilogi 8 se besedilo »terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem« nadomesti z besedilom »terjatev za
sredstva dana v upravljanje drugim«.
9. člen
V Prilogi 9 se besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem v lasti države« nadomesti z besedilom
»Terjatve za sredstva dana v upravljanje drugim v lasti države«,
besedilo »Terjatve za sredstva dana v upravljanje javnim podje-
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tjem v lasti občine« pa se nadomesti z besedilom »Terjatve za
sredstva dana v upravljanje drugim v lasti občine«.
10. člen
V Prilogi 10 se besedilo »terjatev za sredstva dana v
upravljanje javnim podjetjem« nadomesti z besedilom »terjatev
za sredstva dana v upravljanje drugim«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-807-2010/9
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
EVA 2010-1611-0183

1. člen
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 26/03, 117/05, 120/07,
32/08 in 10/09) se v drugem odstavku 15. in 18. člena besedilo
»javnim podjetjem« nadomesti z besedo »drugim«.
23. člen se črta.

101 / 13. 12. 2010 /

dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

5157.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o fitosanitarnih zahtevah za lesen
pakirni material v mednarodnem prometu

Na podlagi prvega odstavka 20. člena, četrtega odstavka 42. člena, tretjega odstavka 43.a člena, tretjega odstavka
68. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni
material v mednarodnem prometu
1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni
material v mednarodnem prometu (Uradni list RS, št. 108/04
in 21/07) se v 2. členu v 1. točki črta besedilo »za lesen pakirni
material se ne štejejo proizvodi iz papirja in leseni proizvodi,
tanjši od 6 mm;«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. drug pakirni material je pakirni material, ki se uporablja
v mednarodnem prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali
prevažanje blaga in se ne šteje kot lesen pakirni material. Drug
pakirni material so zlasti:
– proizvodi iz papirja,
– leseni proizvodi, tanjši od 6 mm,
– sodi za vino in žganje, ki so bili med proizvodnjo izpostavljeni segrevanju,
– darilne škatle za vino, cigare in drugo blago, izdelane
iz lesa, ki je obdelan na način, ki ga ohranja nenapadenega s
škodljivimi organizmi,
– žagovina, lesni skobljenci in lesna volna,
– leseni sestavni deli, ki so trajno pritrjeni na tovorna
vozila ali kontejnerje,
– pakirni material, ki je v celoti izdelan iz predelanega
lesa (npr. vezan les, iverne plošče, plošče iz štren ali furnir) ali
izdelan s pomočjo lepila, toplote ali pritiska oziroma tretiran v
skladu z uradno odobrenimi postopki za uničevanje, odstranitev
ali sterilizacijo škodljivih organizmov;«.
V 6. točki se za besedilom »kemičnim sredstvom« doda
beseda »(fumigantom)«.
2. člen
Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(posebna obdelava lesa in zahteve glede beljenega
lesa)«.
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V prvem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se

»– zaplinjen s fumigantom, katerega uporaba je v Evropski uniji dovoljena ter katerega uporaba in oznaka sta določeni
s standardom ISPM‑15.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za izdelavo lesenega pakirnega materiala se lahko
uporabi le beljen les. Dopustni so majhni, med seboj ločeni
koščki lubja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da niso širši od 3 cm, ne glede na dolžino,
– če so širši od 3 cm, površina posameznega koščka lubja
ne sme presegati 50 cm2.
(4) Pri zaplinjevanju je treba lubje odstraniti pred zaplinjevanjem, pri toplotni obdelavi pa se lahko lubje odstrani pred
ali po obdelavi.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(posebno označevanje lesa)
»(1) Lesen pakirni material mora biti pred uporabo označen z uradno oznako iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Na uradni oznaki ne sme biti nobene dodatne ali drugačne
oznake. Komercialne oznake obrata in druge mednarodne
oznake, kot sta na primer DB za beljen les in KD za sušen les,
se lahko navajajo le izven uradne oznake, če niso zavajajoče.
(2) Uradna oznaka mora biti čitljiva, obstojna in neprenosljiva. Nameščena mora biti na vidnem mestu, po možnosti na
dveh nasprotnih si straneh lesenega pakirnega materiala. Za
uradno oznako uporaba rdeče ali oranžne barve ni dovoljena.
Uradna oznaka ne sme biti narisana z roko.
(3) Uradno oznako je treba namestiti po izvedeni posebni obdelavi lesa. Izjemoma se jo lahko namesti prej, če
se zagotovi, da je v procesu proizvodnje in označevanja še
neobdelanega lesenega pakirnega materiala zagotovljena in
dokumentirana njegova sledljivost.«.
4. člen
V 6. členu se za piko na koncu stavka doda besedilo »Vse
predhodne oznake je treba trajno izbrisati (obrusiti ali prekriti
z barvo).«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda »upravi« nadomesti
z besedilom »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
V drugem odstavku se črta besedilo »z metilbromidom« in
besedilo »ter ima za tako rabo metilbromida pridobljeno dovoljenje pristojnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje
s snovmi, ki tanjšajo ozonski plašč«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se
pravnim in fizičnim osebam iz drugih držav članic Evropske
unije, ki nameravajo opravljati dejavnost posebne dodelave
lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM‑15

Uradni list Republike Slovenije
na ozemlju Republike Slovenije, ni treba registrirati pri upravi,
če so za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala
v skladu s standardom ISPM‑15 registrirane v državi članici
Evropske unije. Te pravne in fizične osebe morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti o tem obvestiti upravo.«.
6. člen
V 13. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– uporabljati uradno oznako le za lesen pakirni material,
ki je bil izdelan iz beljenega lesa in obdelan v skladu s tem
pravilnikom,«.
7. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo »z metilbromidom«.
8. člen
Priloga 1 se črta.
9. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.

žiti):

glasi:

10. člen
V Prilogi 4 se 2. točka pod B spremeni tako, da se glasi:
»2) Predviden način posebne obdelave (ustrezno obkro– HT – toplotna obdelava lesa
– zaplinjevanje z/s _____________«.
11. člen
V Prilogi 5 se III. točka obrazca spremeni tako, da se

»III. NAČIN – METODA DODELAVE LESENEGA PAKIRNEGA MATERIALA:
 TOPLOTNA OBDELAVA – HT
 ZAPLINJEVANJE Z/S ____________________«.
12. člen
(1) Lesenega pakirnega materiala, ki je bil obdelan in
označen pred uveljavitvijo tega pravilnika, ni treba ponovno
obdelati in označiti v skladu s tem pravilnikom.
(2) Zahteve glede označevanja iz spremenjenega 5. člena
in spremenjene Priloge 2 pravilnika se začnejo uporabljati najpozneje 1. aprila 2011.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-401/2010
Ljubljana, dne 29. novembra 2010
EVA 2010-2311-0199
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Priloge
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Priloga
Priloga 2: Uradna oznaka za lesen pakirni material
Primer 1

SI - 000000
HT
Primer 2

SI 000000
HT
Primer 3

SI - 000000 - HT

Primer 4 (predstavlja oznako, ki se nanaša s pomočjo šablone; majhni presledki so lahko prisotni v
mejni in vertikalni črti ter povsod med sestavnimi deli oznake)

SI - 000000
HT
Primer 5

SI -

000000

HT
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DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
5158.

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev
enega člana Občinskega sveta Občine
Grosuplje – predstavnika romske skupnosti
v Občini Grosuplje

POROČILO
o izidu glasovanja in o izidu volitev enega
člana Občinskega sveta Občine Grosuplje
– predstavnika romske skupnosti v Občini
Grosuplje
I.
Državna volilna komisija je na podlagi 39. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2,
79/09 – ZLS‑P in 51/10 – ZLS‑R) v zvezi z določbami 41. člena
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3
in 45/08 – ZLV‑H) na 45. seji dne 9. 12. 2010, na podlagi
zapisnikov o delu volilnih odborov na volitvah enega člana
Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske
skupnosti v Občini Grosuplje, ki so bile 5. decembra 2010,
ugotovila naslednji izid glasovanja:
1) Na volitvah enega člana Občinskega sveta Občine
Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
je imelo pravico glasovati 48 volivcev, ki so bili vsi vpisani v
volilni imenik.
2) Glasovalo je skupaj 22 volivcev ali 45,83% volivcev
glede na število volivcev, ki so imeli pravico glasovati.
Po pošti ni glasoval nihče.
3) Oddanih je bilo 22 glasovnic.
4) Neveljavna je bila 1 glasovnica.
5) Kandidat je prejel naslednje število glasov:
1. Elko Hudorovac 21 glasov
(predlagatelj: Zoran Brajdič in skupina volivcev)
II.
Državna volilna komisija je skladno z določbami drugega
odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je
bil za člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika
romske skupnosti v Občini Grosuplje izvoljen:
Elko Hudorovac, roj. 18. 5. 1957, stanujoč v Grosupljem,
Veliko Mlačevo 100.
ker je dobil največ glasov.
Št. 18-1/00-35/10
Ljubljana, dne 9. decembra 2010
Državna volilna komisija
Ljubljana, Slovenska 54
Predsednik:
Dušan Strnad l.r.
Člani:
Anton Gašper Frantar l.r.
Marjan Jarkovič l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Franc Grad l.r.
mag. Gorazd Kobler l.r.
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OBČINE
BELTINCI
5159.

Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega
sveta Občine Beltinci

Na podlagi določil 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 51/10), 16. in
22. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) in
določil Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine Beltinci na 2. redni
seji dne 30. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
Občine Beltinci
1.
Občinski svet Občine Beltinci potrdi mandat Bojanu Žerdinu roj. 10. 8. 1979, stanujočem Lipa 135 b za člana Občinskega
sveta Občine Beltinci, do izteka mandatne dobe članov sveta.
2.
Ta sklep velja z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2010-2-12/V
Beltinci, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

BRASLOVČE
5160.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del
območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi
breg (Jeseničnik)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00,
16/03) je župan Občine Braslovče dne 30. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA1 –
Vikend naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema dve parceli znotraj vikend naselja Letuš na levem
bregu Savinje. V preteklosti so bili na tem območju v veljavi
prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejetjem Strategije
prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 16/08) razveljavljeni. S sprejetjem novih
prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne
infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z
njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno
prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.

Hkrati s tem pa je investitor Zoran Jeseničnik, Koželjskega ulica 7, 3320 Velenje dal pobudo za izdelavo OPPN za
njegovi parceli, in sicer parc. št. 470/148 in 470/276 k.o. Letuš.
Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč v tem naselju
trenutno ne načrtujejo sanacijskega OPPN za celotno območje
je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN
samo za navedeno parcelo.
Razlogi
Območje OPPN je v lastništvu fizične osebe in predstavlja
dve zemljiški parceli znotraj že zgrajenega območja individualnih stanovanjskih ter počitniških stavb. Te počitniške stavbe se
postopoma transformirajo v stanovanjske. Do območja OPPN
je že speljana prometna povezava, ki pa jo je v bodoče potrebno rekonstruirati. Tudi ostala gospodarska infrastruktura je v
večji meri že izvedena. Tako predvidena gradnja na obravnavanem območju predstavlja logično morfološko zapolnitev ter
delno sanacijo tega dela naselja.
Del območja OPPN, parcela št. 470/276 k.o. Letuš in
SV del parcele št. 470/148 k.o. Letuš, v naravi predstavlja že
zgrajen stanovanjski objekt s pomožnimi objekti; za rekonstrukcijo prvotnega vikenda v stanovanjski objekt ter za postavitev
pomožnih objektov ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Z
namenom legalizacije tega stanovanjskega objekta s pomožnimi objekti bo potrebno v OPPN opredeliti možnost gradnje
stanovanjskega objekta, možnosti postavitve nezahtevnih in
enostavnih objektov ter pogoje priključevanja na infrastrukturo,
ki je v večji meri že izvedena.
Del območja OPPN, preostali osrednji ter JZ del parcele št. 470/148 k.o. Letuš, predstavlja prosto, nezazidano
površino, na kateri je predvidena gradnja ene enostanovanjske stavbe ter postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.
Stavba se bo prometno napajala preko že obstoječe dovozne
ceste, ki pa jo je potrebno rekonstruirati. Ostala gospodarska
infrastruktura je v večji meri že izvedena.
Pravna podlaga
OPPN se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09).
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s
parc. št. 470/148 in 470/276 k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN
je veliko cca 1127 m².
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelam glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja
vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta
sklep dopolniti.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko‑geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira
investitor sam.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na
podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z
določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 16/08)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin) (Uradni
list RS, št. 58/09)
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) sanacija t.i. vikend naselja v Letušu – levi breg Savinje
II. faza (Uradni list RS, št. 53/10)

Uradni list Republike Slovenije
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)
(Uradni list RS, št. 31/10)
Usmeritve za projektiranje in gradnjo naj smiselno izhajajo
iz že sprejetih prostorskih aktov, navedenih v prejšnjem odstavku, z namenom zagotavljanja enotne podobe naselja.
Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so
predpisani v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list
RS, št. 122/04, 99/07).
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 45 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 45 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in
mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem
odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
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Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice
za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se
šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v
skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno
izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora
v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo
geodetskega načrta, izdelava geološko‑geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo
potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna,
zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA
5161.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1 in 21/06 – od. US), 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 7. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet
Občine Brezovica na 3. redni seji dne, 8. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 32/10) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

v€

v€

Proračun
2010

Rebalans II
2010

9,759.074

9,759.074

7,283.033

7,283.033

6,297.668

6,297.668

5,530.931

5,530.931

703 Davki na premoženje

463.198

463.198

704 Domači davki na blago in storitve

303.539

303.539

985.365

985.365

209.195

150.484

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

4.170

4.170

712 Globe in druge denarne kazni

7.939

66.650

53.685

53.685

710.376

710.376

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – kohezijska sredstva
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 transfer v tujino

Uradni list Republike Slovenije
36.270

36.270

36.270

36.270

23.371

23.371

23.371

23.371

2,416.400

2,416.400

286.779

286.779

2,129.621

2,129.621

12,364.180

12,364.180

1,944.592

1,935.081

299.494

316.681

57.567

57.376

1,421.023

1.482.724

2.600

26.100

163.908

52.200

2,935.398

3,290.368

9.000

9.000

1,696.675

2,021.933

224.791

245.656

1,004.932

1,013.779

0

0

7,193.663

6,848.204

7,193.663

6,848.204

290.527

290.527

198.567

198.567

91.960

91.960

–2,605.106

–2,605.106

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

0

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

0

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

0

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

0

440 Dana posojila

0

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

0

0

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

2,000.000

2,000.000

50 ZADOLŽEVANJE

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi proračunski
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

2,000.000

2,000.000

500 Domače zadolževanje

2,000.000

2,000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

0

55 ODPLAČILA DOLGA

0

0

0

0

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

550 Odplačila domačega dolga

–605.106

–605.106

X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII. - VIII.)

2,000.000

2,000.000

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

2,605.106

2,605.106

605.106

605.106

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje dele: področje
proračunske porabe, glavne programe in podprograme. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte,
določene s predpisanim kontnim planom in se objavi na spletni
strani Občine Brezovica.«

nejših meril in pogojev za oblikovanje objektov pri čemer se je
ozirati na obstoječo konfiguracijo terena in upoštevati pogoje
racionalne rabe terena in gradnje ter robne pogoje, ki so postavljeni z že izgrajenimi sosednjimi objekti. Pri pripravi sprememb
in dopolnitev odloka je potrebno smiselno upoštevati priporočila
Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).

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

3. člen
ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve (novi pogoji oblikovanja) zadevajo prvenstveno zemljišča s parc. št. 1002/5, 1002/9, 1002/10,
1004/4, 1004/5, 1004/7, 1004/6, 1002/2 in 1002/4, vse k.o. Sp.
Hudinja, sicer pa se smiselno uporabijo tudi za gradnjo na drugih
zemljiščih znotraj območja Sprememb in dopolnitev ZN rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje.

Št. 01/2010/GŠ
Brezovica, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

CELJE
5162.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega
centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske
gradnje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in
17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95,
77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan
Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka
o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra
»Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta
Prostorski akt Zazidalni načrt rekreacijskega centra »Na
Golovcu« določa pogoje prostorskega urejanja širšega območja od športno rekreacijskega centra in sejmišča Golovec,
območja novih športnih objektov – nogometnega igrišča in
rokometne dvorane, trgovsko poslovnega centra Mercator in
hotela do območja starejše stanovanjske gradnje na Golovcu, katerega del predstavlja tudi novo območje stanovanjske
gradnje na pobočju nad obstoječimi športnimi objekti. Za to
območje je bil sprejet prostorski akt kot Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta rekreacijskega centra »Na Golovcu« po
proj. št. 431/02 načrtovalca Urbana d.o.o. Velenje z odlokom,
objavljenim v Uradni listu RS, št. 69/02.
S tem prostorskim načrtom načrtovano stanovanjsko območje predstavlja sanacijo obstoječe razpršene gradnje na tem
delu pobočja Golovca in podaja pogoje gradnje – umestitve
objektov in pogojev oblikovanja, ki glede na konfiguracijo obstoječega terena in racionalnost gradnje ne ustrezajo za vse lokacije. Zato so bile že kmalu po sprejetju potrebne spremembe
in dopolnitve tega odloka, s katerimi pa vseeno niso bili podani
pogoji gradnje predvsem na strmejšem terenu v ustrezni meri.
Poleg tega je odlok z vrsto sprememb postal tudi nečitljiv. Z
novimi spremembami in dopolnitvami odloka je zato potrebno
rešiti pogoje gradnje na celotnem območju, predvsem pa na
strmem terenu (objekti 1–10) in odpraviti nedorečenost glede
posameznih določil.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je
določitev novih pogojev oblikovanja in toleranc glede podrob-

4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta
je Mestna občina Celje.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje –
Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje
stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69/02, 88/04 in 31/10
ter tehnični popravek Uradni list RS, št. 55/10).
5. člen
roki za postopek
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list
RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi do maja 2011.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Postopek priprave in sprejemanja Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« – območje stanovanjske gradnje vodi Oddelek za
okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
Iz 2. člena tega sklepa izhaja, da gre v tem postopku za
spremembe besedilnega dela, ki nimajo vpliva na grafični del,
ki je sestavni del veljavnega zazidalnega načrta. Poleg tega
predlagane spremembe ne vplivajo na okolje ter ne posegajo
v varovalne pasove in varovalne režime, katerih varovanje in
upravljanje je v pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora. Zaradi naštetih razlogov se v tem postopku ne pridobiva
smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je Mestna občina
Celje.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-26/2010
Celje, dne 25. novembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Stran

15648 /
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CERKNO
5163.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09) in
102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07)
je župan Občine Cerkno dne 1. 12. 2010 sprejel

74

40

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Cerkno
v obdobju januar–marec 2011
41

1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen

42
43

(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi
Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 77/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

B)

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:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov

A.

70

71

72

75

Proračun
januar–
marec
2010
(v EUR)

C)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
1.582.138
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
1.188.070
DAVČNI PRIHODKI
1.021.104
700 Davki na dohodek in dobiček
944.918
703 Davki na premoženje
57.533
704 Domači davki na blago in storitve
18.653
NEDAVČNI PRIHODKI
166.966
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
114.880
711 Takse in pristojbine
847
712 Globe in druge denarne kazni
716
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
43.205
714 Drugi nedavčni prihodki
7.318
KAPITALSKI PRIHODKI
13.798
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
6.981

55

50

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANKLJAJ) 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
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH
X. NETO ZADOLŽEVANJE
XI. NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2009

6.817
380.270
380.270
1.581.306
379.682
63.080
10.836
275.249
6.045
24.472
379.396
2.908
238.958
27.493
110.037
808.329
808.329
13.899
830
13.069
832

5.394
5.394
5.394

11.799
11.799
–5.573
–11.799
–832
311.920

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu
sklepu.

Uradni list Republike Slovenije
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Št.
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Stran

15649

IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-0001/2010-12
Cerkno, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

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.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-0043/2010-1
Cerkno, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.

5164.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011

5165.

Na podlagi 30.o in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) je Občinska volilna
komisija Občine Cerkno sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
1.
Občinska volilna komisija Občine Cerkno ugotavlja:
– da je Miranu Cigliču z ugotovitvijo o izvolitvi za župana prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi prvega
odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona o
lokalni samoupravi;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno
preide na naslednjega kandidata, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat z
Neodvisne liste Mirana Cigliča;
– da je naslednji kandidat z Neodvisne liste Mirana Cigliča
Milan Eržen, roj. 30. 7. 1955, stanujoč Planina pri Cerknem
44, Cerkno, dne 10. novembra 2010 podal izjavo, da sprejema
mandat člana Občinskega sveta Občine Cerkno.
2.
Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010-11
Cerkno, dne 10. novembra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Cerkno
Julijana Mlakar l.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/85 in Uradni list
RS, št. 126/03), je Občinski svet Občine Cerkno na 2. redni seji
dne 7. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju, ki ga določa Odlok o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča, znaša v letu 2011 za naselje
CERKNO: 0,000355 EUR.

Ugotovitveni sklep o prehodu mandata
člana občinskega svetnika na naslednjega
kandiddata

ČRNOMELJ
5166.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Črnomelj v obdobju januar–marec 2011

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 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF)
in 30. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03,
106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je županja Občine Črnomelj dne
1. 12. 2010 sprejela

II.
Vrednost točke iz prvega člena tega sklepa se uporablja
od 1. 1. 2011 dalje.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Črnomelj
v obdobju januar–marec 2011

III.
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za leto 2010 (Uradni list RS, št. 102/09).

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Črnomelj v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

Stran

15650 /

Št.
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2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z ZJF in Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 8/10, 51/10 in 73/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabljati
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010 in za iste namene kot v
proračunu preteklega leta.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2010.
5. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 2011. Po preteku
začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti
vključijo v proračun leta 2011.
6. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2011 sprejme županja in o tem obvesti Občinski svet ter
Nadzorni odbor.
7. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja od
1. 1. 2011 do sprejetja proračuna za leto 2011, oziroma največ
do 31. 3. 2011. Začasno financiranje proračuna se lahko podaljša na predlog županje s sklepom Občinskega sveta, če je
to potrebno za financiranje funkcij občine.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Divača za leto 2010 (Uradni list RS, št. 39/10, v nadaljevanju:
odlok o proračunu).
3. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi
sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 je znašal
1.050.694,92 EUR.
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
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-0182/2010-1
Divača, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.

Št. 410-417/2010
Črnomelj, dne 1. decembra 2010
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
5168.

DIVAČA
5167.

Sklep o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT‑B, 127/06-5348, 14/07‑600, 64/08, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Divača (Uradni
list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je župan Občine Divača
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Divača
v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko – turistično območje DT7-OPPN
(del območja) v Dolenjskih Toplicah

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09 in 80/10
– ZUPUDPP) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07) je župan Občine Dolenjske Toplice
sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično
območje DT7-OPPN (del območja)
v Dolenjskih Toplicah
1. člen
(Splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Dolenjske
Toplice začetek in način priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično območje
DT7‑OPPN (del območja) v Dolenjskih Toplicah (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

Uradni list Republike Slovenije
(2) Na območju OPPN je v veljavi Odlok o občinskem
prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 90/09, 22/10). Lokacija je v skladu z namensko rabo prostora namenjena centralnim dejavnostim z oznako DT7‑OPPN
– OPPN »Apartmajsko naselje 2« oziroma oblikovanju stanovanjsko – turističnega območja.
(3) OPPN se pripravi v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO‑1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP), Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi podzakonskimi
predpisi.
2. člen
(Ocena stanja na področju priprave OPPN)
(1) Območje nove predvidene pozidave je locirano ob
južnem robu ureditvenega območja naselja Dolenjske Toplice.
Razprostira se v obcestnem pasu lokalne ceste v smeri proti
Dolenjim Sušicam. Lokacija do danes ni bila pozidana in v
naravi predstavlja travniške površine.
Območje predvidene pozidave na delu območja DT7 s severne in vzhodne strani meji na preostali del območja centralnih
dejavnosti DT7, na jugu se dotika območja veljavnega Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah (Uradni list RS, št. 90/09), na
zahodni strani pa meji na lokalno cesto LC 293040 Dolenjske
Toplice–Dolenje Sušice–Uršna sela, odsek 293041.
(2) Območje deloma leži v vplivnem območju enote kulturne dediščine, in sicer Brodnikove kapelice (EDŠ 14096), ki se
nahaja južno od območja OPPN ob lokalni cesti LC 293040 Dolenjske Toplice–Dolenje Sušice–Uršna sela, odsek 293041.
Pri urejanju območja bo potrebno upoštevati varstvene
usmeritve za varovanje te enote kulturne dediščine.
(3) Območje OPPN zajema zemljišče, v velikosti približno
105 arov, s parcelnimi številkami 689/4, 688/1, 688/2 vse k.o.
Toplice, ki predstavlja del območja DT7, medtem ko se strokovne podlage pripravijo za celotno območje DT7.
V postopku priprave OPPN je potrebno okvirno mejo
smiselno in vsebinsko preveriti, zlasti pri načrtovanju omrežij
gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom,
ter jo po potrebi razširiti oziroma zmanjšati.
(4) Na območju OPPN je predvidena gradnja apartmajskega naselja, ki se bo, ko bo v celoti zgrajeno, navezovalo
na območje obstoječega apartmajskega naselja ob Ulici Maksa Henigmana in predstavlja nadaljevanje strnjene gradnje
s stanovanjsko‑turističnimi objekti s spremljajočimi programi.
Pri urejanju območja je potrebno predvideti tako gostoto pozidave, velikost objektov ter zunanjo ureditev, da se prilagodi
turistično‑stanovanjskim ureditvam obstoječega apartmajskega
naselja.
(5) Območje se prometno navezuje na lokalno cesto
293040 Dolenjske Toplice–Dolenje Sušice–Uršna sela, odsek
293041, ki se v tem območju ureja kot mestna cesta z obojestranskimi pločniki, ulično razsvetljavo in obojestranskim drevoredom. Območje komunalno ni urejeno, se pa v neposredni
bližini nahajajo elektroenergetski in telekomunikacijski vodi
ter vodovodno omrežje. Priključitev na kanalizacijsko omrežje
oziroma na čistilno napravo se ureja v povezavi s sosednjim
območjem »Na Kamenju«.
(6) V OPPN se poleg urbanistično‑arhitektonskih in prometnih ureditev predvidi tudi ustrezne rešitve komunalno‑energetske infrastrukture, urejanje zelenih površin ter varovanje
okolja, kar bo omogočilo kvalitetno pripravo prostorskih in
gradbenih pogojev za ureditev obravnavanega območja.
3. člen
(Vsebina in oblika OPPN ter način pridobitve
strokovnih rešitev)
(1) OPPN vsebuje grafični in tekstualni del, izdela se v
digitalni in analogni obliki v skladu z ZPNačrt.
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(2) Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analiz prostora ter na osnovi programskih izhodišč oziroma urbanističnih,
prostorskih in okoljskih zahtev, pridobljenih smernic in analize
le‑teh ter v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec OPPN izdela eno strokovno rešitev razen
v primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev
pokaže v postopku priprave OPPN, če takšna potreba izhaja iz
izdelanih strokovnih podlag in analiz prostora.
4. člen
(Postopek in roki za pripravo OPPN)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. Sklep župana
– sklep župana o začetku priprave OPPN (december
2010)
– objava sklepa v uradnem glasilu in v svetovnem spletu
(15 dni).
2. Strokovne podlage.
3. Osnutek OPPN, smernice nosilcev urejanja prostora
– priprava osnutka OPPN (30 dni)
– občina pregleda osnutek OPPN ter ga pošlje (15 dni
po dostavi gradiva s strani izdelovalca) nosilcem urejanja prostora, vključno z ministrstvom pristojnim za izdelavo celovite
presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO), in
jih pozove, da v roku 30 dni dajo smernice ter odločbo glede
izdelave CPVO
– Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni
pisno sporoči ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO (celovita
presoja vplivov na okolje).
4. Dopolnjen osnutek OPPN
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN (15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora oziroma 45 dni, če bo
potrebno okoljsko poročilo)
– za posamezne prostorske ureditve se lahko (če bo
potrebno) pripravijo variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in
ekonomskega vidika (15 dni)
– priprava okoljskega poročila, če je za OPPN potrebno
izvesti CPVO (30 dni)
– okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek OPPN se pošlje
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, ki preveri kakovost
izdelanega okoljskega poročila (15 dni).
5. Sodelovanje javnosti
– občina pregleda dopolnjen osnutek OPPN (10 koledarskih dni po dostavi gradiva s strani izdelovalca) in najmanj
7 dni pred začetkom javne razgrnitve pripravi obvestilo javnosti
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
– javna razgrnitev OPPN traja najmanj 30 dni
– v času javne razgrnitve je potrebna tudi prva obravnava
na odborih, na občinskem svetu ter javna obravnava.
6. Predlog OPPN
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni
osnutek OPPN ter priprava stališč (15 dni po dostavi pripomb
in predlogov s strani pripravljavca)
– župan podpiše stališča do pripomb in predlogov, občina
pisno seznani lastnice in lastnike zemljišč s svojimi stališči
– priprava predloga OPPN (15 dni po potrditvi stališč s
strani župana).
7. Mnenja nosilcev urejanja prostora
– občina pregleda predlog OPPN (15 dni) ter ga pošlje
nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni dajo
mnenje.
8. Usklajen predlog OPPN
– priprava usklajenega predloga OPPN (15 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora)
– občina predloži občinskemu svetu usklajen predlog
OPPN za sprejem
– pred drugo obravnavo na občinskem svetu se usklajen
predlog obravnava tudi na odborih
– sprejem OPPN na Občinskem svetu Občine Dolenjske
Toplice.
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9. Sprejet dokument
– posredovanje OPPN v objavo na Uradni list Republike
Slovenije (10 dni po sprejetju na občinskem svetu)
– priprava končnega elaborata OPPN (15 dni po objavi v
Uradnem listu RS).
(2) V primeru poteka postopka CPVO se aktivnosti s tega
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO‑1‑UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09) in ZPNačrt, posledično
pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske
Toplice;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save,
Novi trg 9, Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo
mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, Novo mesto;
– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska
cesta 7, Novo mesto;
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12,
Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso
našteti v tem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo
naknadno v postopku.
(2) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt
podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo
od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem
roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt
štelo, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve določajo veljavni predpisi.
6. člen

Uradni list Republike Slovenije
GORNJI PETROVCI
5169.

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci
dne 6. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. 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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN); v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 49/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira Luzar Mihael, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 18, 8350 Dolenjske Toplice.
7. člen

71

(Začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na
spletnih straneh Občine Dolenjske Toplice in v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor RS.
Št. 3505-1/2010
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji
Petrovci v obdobju januar–marec 2011

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun
Konto/Podkonto
januar–marec
2011
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
602.332,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
456.969,69
DAVČNI PRIHODKI
443.712,82
700 Davki na dohodek in dobiček
434.694,00
703 Davki na premoženje
7.700,75
704 Domači davki na blago in storitve
1.318,07
706 Drugi davki
0,00
NEDAVČNI PRIHODKI
13.256,87
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
9.602,79
711 Takse in pristojbine
14,18
712 Denarne kazni
0,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
3.639,90
KAPITALSKI PRIHODKI
391,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
391,20

Uradni list Republike Slovenije
73

74

Št.

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila domačega dolga

0,00

IX.

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

174.395,26

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

XI.

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

TRANSFERNI PRIHODKI

144.971,67
10.909,48
134.062,19

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

427.937,30

40

TEKOČI ODHODKI

161.186,21

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

35.271,99
6.546,63

402 Izdatki za blago in storitve

69.508,78

403 Plačila domačih obresti

49.858,81

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

0,00
103.771,78
0,00
50.361,52

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

15.790,00

413 Drugi tekoči domači transferi

37.620,26

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

162.909,75

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

162.909,75

INVESTICIJSKI TRANSFERI

69,56

431 Investicijski transferi

69,56

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)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

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

0,00

V.

44

VI.

15653

0,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

42

Stran

PREJETE DONACIJE

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

41
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174.395,26

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

0,00
–174.395,26

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

447.528,00

9009 Splošni sklad za drugo

447.528,00

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 oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
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.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 007-0002/2010-26
Gornji Petrovci, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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5170.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto V8
Dobrova za območje Občine Horjul

Uradni list Republike Slovenije
79/09 in 51/10), 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, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta
Občine Horjul (Uradni list RS, 63/10) je Občinski svet Občine
Horjul na 2. seji dne 2. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Horjul za leto 2011

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni
list RS, št. 63/10) in 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Horjul (Uradno glasilo Občine Horjul NAŠ ČASOPIS, št. 254/99) je Občinski svet Občine Horjul na 2. redni seji
dne 2. 12. 2010 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto V8 Dobrova za območje Občine Horjul
I.
Obvezna razlaga se podaja k šesti alineje 4.10 točke
6. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova – za
območje Občine Horjul (Uradni list RS, št. 83/98).
II.
Določila šeste alineje 4.10 točke 6. člena Odloka, ki se
glasi: »– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez,«, se razlaga tako, da je dovoljena novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija naslednjih gradbeno inženirskih
objektov glede na Metodološka pojasnila in navodila za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC‑SI) na
podlagi 6. člena Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni
list RS, št. 33/03):
– 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste,
– 22121 Prenosni vodovodi,
– 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
– 22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko
vodo,
– 22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
– 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
– 22232 Čistilne naprave,
– 22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
Zgoraj zapisana razlaga velja tudi za določila Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar,
V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova (Uradni list
RS, št. 11/95, 83/98, 83/02, 134/04, 46/05 – popravek).
III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 0392-0007/2010-1
Horjul, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

5171.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2011 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA
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
I.
70

71

72

722
73

74

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US,

40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. 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
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

v eurih
Proračun
leta 2011
3,204.125
2,729.155
1,827.449
1,622.149
142.400
62.900
0
901.706
695.656
1.000
30.000
50
175.000
24.400
0
0
24.400
0
0
0
450.570
195.570
255.000
4,704.723
926.497
172.562

Uradni list Republike Slovenije

41

42
43

III.
B.
IV.
75

44

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
28.435
402 Izdatki za blago in storitve
685.500
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
40.000
TEKOČI TRANSFERI
868.945
410 Subvencije
26.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
643.575
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
45.220
413 Drugi tekoči domači transferi
154.150
414 Tekoči transferi v tujino
0
INVETICIJSKI ODHODKI
2,535.121
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.535.121
INVESTICIJSKI TRANSFERI
374.160
431 Investicijski transferi drugim osebam,
ki niso pror. upor.
254.160
432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom
120.000
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.500.598
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. 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
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
0
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
ODPLAČILA DOLGA
0
ODPLAČILA DOLGA
0
Odplačila domačega dolga
0
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII)
–1.500.598
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
0
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII. –IX.)
1.500.598
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.500.598
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen 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 Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno
pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča
obseg izdatkov postavke v proračunu.
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 v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem
delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011
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 na proračunski postavki v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
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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
neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
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12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-0009/2010-2
Horjul, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

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 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.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in
ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini
40.000 €.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev
proračunske rezerve za namene in drugega odstavka 49. člena
ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za
naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na
ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v
proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za proračun leta 2011 zadolževanje ni predvideno.
10. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča
občinski svet.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

5172.

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

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB 13,
13/10, 59/10, 85/10) in 13., 15., 23., 28., 33. in 37. člena Statuta Občine Horjul, Uradni list RS, št. 63/10) je občinski svet na
2. redni seji dne 2. 12. 2010 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
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov, Naš časopis, št. 336/2007.
2. člen
3. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
se župan Občine Horjul, uvrsti v 49. plačni razred. Županu za
poklicno opravljanje funkcije pripada tudi dodatek za delovno
dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Če
župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«
3. člen
4. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se
podžupan Občine Horjul lahko uvrsti med 34. do 41. plačni razred. Plačni razred podžupana znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi
funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.«
4. člen
5. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
na rednih in izrednih sejah občinskega sveta znaša 80,00 EUR
neto. Upravičenost občinskega svetnika do izplačila sejnine se
ugotavlja na podlagi dejanske prisotnosti na rednih in izrednih
sejah občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi eviden-
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ce o prisotnosti. Podžupan ni upravičen do izplačila sejnin ker
prejema nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana.
Poleg navedenega pripada članom občinskega sveta
tudi sejnina za udeležbo na sejah delovnega telesa, ki znaša
15 EUR neto, če je član delovnega telesa, oziroma 21 EUR
neto, če je predsednik delovnega telesa. Navedeni del sejnine
se izplačuje na podlagi ugotovljene udeležbe na sejah, ki jo
vodi predsednik delovnega telesa.«
5. člen
8. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi sejnina, ki se izplača za udeležbo na
seji na podlagi sklepa o imenovanju.
Sejnina za posamezno sejo znaša 15 EUR neto.
Sejnina za predsednika delovnega telesa pa znaša
21 EUR neto.
Evidenco o prisotnosti na sejah delovnega telesa vodi
predsednik delovnega telesa.«
6. člen
9. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do sejnine za delo v odboru, ki znaša za predsednika
in člane 62 EUR neto za posamezno sejo.
Evidenco o prisotnosti na sejah delovnega telesa vodi
predsednik nadzornega odbora.«
7. člen
12. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Sredstva za izplačevanje nadomestil za opravljanje funkcije, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji
in člani delovnih teles se zagotovijo iz sredstev proračuna.
Zahtevek za izplačilo, razen sejnin za občinski svet, mora
biti v izplačilo predložen najkasneje do konca tekočega leta, v
nasprotnem primeru izplačilo ne pripada.«

Št.
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Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 63/10) in 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 99/99, 101/00, 119/03 in
120/07) je Občinski svet Občine Horjul na 2. redni seji dne
2. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Horjul v letu 2011, znaša
0,001526 EUR.

15657

Št. 0392-0008/2010-1
Horjul, dne 3. decembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

5174.

Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne
komisije Občine Horjul

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLV‑UPB3 in 45/08) ter 15. člena Statuta
Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10) je Občinski svet Občine
Horjul na 2. redni seji dne 2. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o razrešitvi članice
Občinske volilne komisije Občine Horjul
Dorotejo Logar, roj. 1978, Vrtna ulica 16, 1354 Horjul se z
dnem 2. 12. 2010 razreši kot članico Občinske volilne komisije
Občine Horjul.
Št. 032-0010/2010-1
Horjul, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.

Župan
Občine Horjul
Janko Jazbec l.r.

Stran

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od
1. januarja 2011.

8. člen
13. člen se briše v celoti.

Št. 0392-0001/2007-2
Horjul, dne 3. decembra 2010
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IDRIJA
5175.

Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) in 99. člena
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je župan
Občine Idrija dne 22. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju
januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
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drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Idrija za leto 2010 (Uradni list RS, št. 10/10; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).
2. VIŠINA 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 (eur):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Skupaj prihodki
2.627.266
II.
Skupaj odhodki
2.545.480
III.
Proračunski presežek/primanjkljaj
81.786
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
5.525
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0
VI.
Prejeta minus dana posojila in sprememba kapitalskih deležev
5.525
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
0
VIII.
Odplačila dolga
87.311
IX.
Sprememba stanja sredstev na
računu
0
X.
Neto zadolževanje
–87.311
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.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 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 odloku o proračunu, pri čemer skupni
odhodki ne smejo preseči zneska, določenega v 3. členu.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2011.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolževala.

5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 410‑0027/2010‑17
Idrija, dne 22. novembra 2010
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

JESENICE
5176.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Jesenice za leto 2011

V skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in spremembe), 218. členom Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) in na podlagi
61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84
in spremembe), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 46/08 in spr.) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06 in spremembe) in 117. člena Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine
Jesenice na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2011 mesečno: 0,001391 €.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 422-68/2010
Jesenice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

5177.

Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega
metra koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2011

Na podlagi 158. člena Zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88 in spremembe), drugega odstavka 5. člena
Odloka o davkih občanov Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 23/91) ter na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. in 143. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe)
je Občinski svet Občine Jesenice na 2. redni seji dne 25. 11.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra
koristne stanovanjske površine v Občini
Jesenice za leto 2011
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega
metra (v nadaljevanju: m2) koristne stanovanjske površine, brez
vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča v Občini Jesenice za leto 2011 in se uporablja izključno za potrebe
določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja
zemljišča v Občini Jesenice za leto 2011 znaša 801,79 EUR.
Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi
valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne
stanovanjske površine za leto 2010 z indeksom cen življenjskih
potrebščin, ki ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije
za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero
oziroma v katerem se davek odmerja, v primerjavi z enakim
obdobjem prejšnjega leta.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 007-21/2010
Jesenice, dne 29. novembra 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

5178.

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Jesenice
za leto 2011

Št.

1. člen
Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v
Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) za leto 2011 znaša
0,056 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 007-25/2010
Jesenice, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

Stran

15659

KOZJE
5179.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje
za leto 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09) in
100. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10)
izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kozje
za leto 2011
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2011 se
financiranje funkcij Občine Kozje ter njihovih nalog in drugih
s predpisi določenih namenov začasno nadaljujejo na podlagi
proračuna Občine Kozje za leto 2010.
2. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od
1. 1. 2011 do sprejetja proračuna Občine Kozje za leto 2011
oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2011.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.
Št. 410-0165/2010-1
Kozje, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini
Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07) in 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07 in 34/09) je Občinski
svet Občine Jesenice na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke po Odloku
o občinskih taksah v Občini Jesenice
za leto 2011
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5180.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Kozje za leto 2011

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 117/03,
127/03, 21/05) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 2. redni seji
dne 2. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Kozje za leto 2011
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje v letu 2011 znaša
0,00055 EUR mesečno.

Stran

15660 /

Št.

101 / 13. 12. 2010

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2011.
Št. 032-0005/2010-2/16
Kozje, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

5181.

Sklep o določitvi komunalne takse
za posamezne predmete in storitve

Uradni list Republike Slovenije
KRANJ
5182.

Sklep o začasnem financiranju MO Kranj
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT‑B) in 96. člena Statuta MO Kranj (Uradni list RS, št. 33/07)
je župan MO Kranj dne 7. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju
januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)

V skladu z 2. členom Odloka o komunalnih taksah v
Občini Kozje (Uradni list RS, št. 17/97, 45/01) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je
Občinski svet Občine Kozje na 2. redni seji dne 2. 12. 2010
sprejel naslednji

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
MO Kranj (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).

SKLEP

(podlaga za začasno financiranje)

1. člen
Vrednost točke, s katero se določi komunalna taksa
za posamezne predmete in storitve, znaša za leto 2011
0,076 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2011.
Št. 032-0005/2010-2/17
Kozje, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

KONTO

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu MO Kranj za
leto 2010. 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 MO Kranj za leto 2010 (Uradni list
RS, št. 106/09; 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:

OPIS

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

v EVR
januar–marec
2011
11.013.974
9.576.104
8.315.120
6.867.800
1.236.500
210.820
1.260.984
990.467
4.500
101.000
51.492
113.525
0

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

786

Stran

15661
0

1.437.870
161.960
1.275.910
0

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.696.189

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

686.670

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

112.390

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

2.063.884

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.788.491

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.788.491

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

430

INVESTICIJSKI TRANSFER

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

18.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

51.645

III.

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

3.083.778

2.064.718
60.000
160.000
4.754.275
204.000
2.382.066
104.325

69.645

317.785

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

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

48.365

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

30.200

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

IV.

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

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.)

18.165
0

48.365
366.150

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VIII.

500
55

ZADOLŽEVANJE (500)

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
IX.

550

ODPLAČILA DOLGA (550)

0

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.‑IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) ‑ (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
‑ OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

0
366.150

Stran

15662 /

Št.
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma z odlokom o
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad

4. člen

I. UVODNE DOLOČBE

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine (varianta: na oglasni
deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
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.

1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (v nadaljevanju:
OPPN), ki vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo ter
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, urejene z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih
objektih, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev
utrjenih površin, zelenih površin, prostorov za igro otrok ter
gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen

4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-5/2010-8-(45/01)
Kranj, dne 7. decembra 2010
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

LJUBLJANA
5183.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del območja urejanja BS 1/2
Bežigrad

Na podlagi 61. in 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09)
ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 42. seji dne 27. 9. 2010 sprejel

(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:
I. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične
načrte:
1. Načrt namenske rabe prostora
1.1. Izsek iz dolgoročnega plana
2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora
3. Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
3.3. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu
3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu
3.5. Površine, namenjene javnemu dobru, na
katastrskem načrtu
3.6. Površine, namenjene javnemu dobru, na
geodetskem načrtu
4. Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih
rešitev prostorskih ureditev
4.1. Ureditvena situacija – nivo pritličja
4.2. Ureditvena situacija – nivo nadstropja
4.3. Ureditvena situacija – nivo terase in prerezi
4.4. Ureditvena situacija – nivo kleti 1
4.5. Ureditvena situacija – nivo kleti 2–5
4.6. Načrt odstranitve objektov

M 1:5000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:500
M 1:1000
M 1:500

M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

Uradni list Republike Slovenije
4.7. Prikaz priključevanja objektov na komunalno
javno infrastrukturo
4.8. Prometnotehnična situacija in idejna višinska
regulacija – nivo terena
4.9. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
ter načrt intervencijskih poti

Št.

M 1:500
M 1:500
M 1:500.

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev OPPN,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo,
– povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal City studio, d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana,
pod številko projekta CS694 v juliju 2010.
II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1938/2, 1938/3,
1940/1, 1940/2, 1940/3, 1940/4, 1943, 1945/1, 1946/1, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951, 1952/1, 1952/2, 1952/3, 1952/4,
1952/5, 1952/6, 1952/7, 1952/8, 1952/9, 1952/10, 1952/11,
1952/12, 1952/13, 1952/14, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1953/4,
1953/5, 1953/6, 1953/7, 1953/8, 1953/9, 1953/10, 1953/11,
1953/12, 1953/13, 1953/14, 1953/15, 1953/16, 1953/17,
1953/18, 1953/19, 1953/20, 1953/21, 1953/22, 1953/23,
1953/24, 1953/25, 1953/26, 1953/27, 1953/28, 1953/29,
1953/30, 1953/31, 1953/32, 1953/33, 1953/34, 1953/35,
1953/36, 1953/37, 1953/38, 1953/39, 1953/40, 1953/41 in
2043/1 del, vsa v katastrski občini Bežigrad.
Velikost območja OPPN je 1 ha 99 a 5 m2.
2. Meja
Meja območja OPPN poteka v katastrski občini Bežigrad
in poteka od točke št. 1, ki leži na severozahodnem robu
zemljišča s parcelno številko 1952/1, proti vzhodu po južni
strani južnega pločnika ob Einspielerjevi ulici, po severnem
robu zemljišča s parcelnimi številkami 1952/1, 1953/2, 1936
in 1937/4 do točke št. 5. V točki št. 5 zavije proti jugozahodu
in poteka po zahodnem robu zahodnega pločnika ob Dunajski cesti, po vzhodnem robu zemljišč s parcelnimi številkami
1937/4, 1937/1, 1937/3, 1938/3, 1940/3, 1945/1 in 2043/1
del do točke št. 7. V točki št. 7 zavije proti zahodu in poteka
po severnem robu cestišča ulice Bežigrad po zemljišču s parcelno številko 2043/1 do točke št. 11. Tu zavije proti severu in
poteka po vzhodnem robu vzhodnega pločnika ob Hranilniški
ulici, po vzhodnem robu zemljišča s parcelno številko 1954 do
izhodiščne točke št. 1.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN«
in št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in
zakoličbe objektov na katastrskem načrtu«.

101 / 13. 12. 2010 /

Stran

15663

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Degradirano območje nekdanjih učnih delavnic v centru
Bežigrada bo okoljsko in prostorsko sanirano. V območju bo
vzpostavljena nova arhitekturna kvaliteta v prostoru.
V pritličju in kleti predvidenega objekta bodo oskrbne in
trgovske dejavnosti, ki bodo programsko obogatile center Bežigrada. Vse te dejavnosti bodo povezane z dejavnostmi v Plavi
laguni in bodo namenjene tudi širšemu območju. V pritličju
predvidenega objekta bo tudi otroški vrtec z enim oddelkom. V
ostalih kletnih etažah bodo zagotovljena nadomestna parkirna
mesta za reševanje težav okoliških stanovalcev in uslužbencev
s parkiranjem.
V območju bo urejen nov javni prostor v parterju in v atriju
v kleti, ki bo povezan tudi s centrom v Plavi laguni. Prostor bo
obogaten tudi z novo zeleno površino.
Območje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja
prostora po obstoječih obodnih cestah ter peš in kolesarskih
poteh. Vse obodne ulice bodo ohranjene v obstoječih gabaritih,
razen ulice Bežigrad, ki bo rekonstruirana.
Obnovljeni bosta obstoječi komunalna in energetska infrastruktura.
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2. »Vplivi in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora«.
8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev objektov in naprav,
– gradnja novih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
– redna in investicijska vzdrževalna dela obstoječih
objektov,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov, ki bodo ohranjeni.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
1. Prostorske enote
Območje OPPN je razdeljeno na šest prostorskih enot:
P1 – površine obstoječe stanovanjske pozidave ob Hranilniški ulici,
P2 – površine obstoječe stanovanjske pozidave ob Einspielerjevi ulici,
P3 – površine obstoječe knjižice ob Einspielerjevi ulici,
P4 – površine obstoječe pozidave s poslovno‑trgovskimi
objekti ob Dunajski cesti,
P5 – površine, namenjene gradnji poslovno‑stanovanjskega objekta in pripadajočim ureditvam ob ulici Bežigrad,
C1 – površine, namenjene rekonstrukciji dela ulice Bežigrad.
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.1.
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.2. »Geodetski načrt s prikazom območja OPPN«.
2. Namembnost
Prostorska enota P1:
– 11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe
– 12203 Druge upravne in pisarniške dejavnosti, od tega
stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori, namenjene lastnemu
poslovanju podjetij
– 12420 Garažne stavbe, razen gasilskih domov
Prostorska enota P2:
– 11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe
– 12420 Garažne stavbe, razen gasilskih domov
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Prostorska enota P3:
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, do 100 m2
– 12301 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, od tega prodajne galerije, do 25 m2
Prostorski enoti P4 in P5:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice
– 12201 Stavbe javne uprave, od tega stavbe s pisarnami
in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti,
namenjenih lastnemu poslovanju in poslovanju s strankami, ter
stavbe krajevnih uradov in podobno
– 12202 Stavbe bank, pošt in zavarovalnic
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, od tega trgovski centri, veleblagovnice, samostojne prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne očal, prodajne galerije
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, od tega
frizerski in kozmetični saloni, kemične čistilnice, pralnice, popravljalnice čevljev, fotokopirnice, foto studii
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, od tega dvorane
za družabne prireditve
– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, od tega stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
– 12640 Stavbe za zdravstvo, od tega stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih
– 12650 Športne dvorane, od tega telovadnice in podobno, brez prostorov za gledalce
– 11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe, vendar le v nadstropjih objektov v prostorski enoti P5
– 12420 Garažne stavbe, razen gasilskih domov, v drugi,
tretji, četrti in peti kleti v prostorski enoti P5
V delu prostorske enote P4 (v pritličju in 1. kleti objekta
Dunajska 49 ter v 1. kleti podhoda) in v delu prostorske enote
P5 (v delu pritličja, ki je orientiran proti Dunajski cesti in ulici
Bežigrad, ter v delu 1. kleti, ki je orientiran proti atriju) niso
dovoljene:
– 12201 Stavbe javne uprave, od tega stavbe s pisarnami
in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti,
namenjenih lastnemu poslovanju in poslovanju s strankami, ter
stavbe krajevnih uradov in podobno
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, od tega stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
– 12640 Stavbe za zdravstvo, od tega stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih in poškodovanih
– 12650 Športne dvorane, od tega telovadnice in podobno, brez prostorov za gledalce.
3. Zazidalna zasnova
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Ohranjena je obstoječa zazidava.
Prostorska enota C1
V prostorski enoti C1 je predvidena odstranitev obstoječe
transformatorske postaje.
Prostorska enota P2
V prostorski enoti P2 so dopustne postavitev zelene strehe nad poglobljenim uvozom v garaže ter odstranitev in nadomestitev garaž.
Prostorska neto P4
V prostorski enoti P4 so v jugovzhodnem vogalu v 1. kleti
predvidene prenova in razširitev podhoda Plava laguna ter
njegova povezava s kletjo v prostorski enoti P5.
Prostorska enota P5
Predvidena je gradnja objekta v obliki črke L z dvema med
seboj povezanima lamelama A in B. Lamela A leži vzporedno z
ulico Bežigrad, lamela B je pravokotna nanjo in leži vzporedno
z objekti ob Hranilniški ulici. Lameli sta višinsko členjeni. Višinski gabariti se prilagajajo višinam obstoječe pozidave. Višinski
poudarek novogradnje je zasnovan ob ulici Bežigrad, v bližini
križišča z Dunajsko cesto, in ima enako višino kot stolpnice
Astre. V notranjosti kareja je objekt nižji, ob ulici Bežigrad je
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gabarit novogradnje znižan na prevladujočo višino obstoječe
obulične pozidave.
Pod objektom je zasnovan dvoetažni podhod med ulico
Bežigrad in notranjostjo kareja. Lameli A in B sta v podzemnem
delu povezani s skupnimi kletnimi etažami. V 1. kleti je na
dvoriščni strani urejen atrij, ki je povezan s podhodom Plava
laguna in s 1. kletjo blagovnice Astra. Vhodi v stanovanjski
del so orientirani na dvoriščno stran objekta. Iz vsakega stanovanjskega stopnišča so urejeni dostopi do kletnih parkirnih
prostorov in shramb. Vhodi v javni in poslovni del v pritličju in
v 1. kleti so predvideni neposredno z javno dostopnih zunanjih
površin. Komunikacijska jedra za javne in poslovne programe
ter za stanovanja morajo biti ločena.
Dostava do prve kleti bo preko objektov tovornih dvigal na
severnem delu prostorske enote.
4. Zasnova zunanje ureditve
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Dopustne so spremembe zunanje ureditve, pri čemer
obseg zelenih površin in število dreves ne smeta biti manjša.
V prostorski enoti P2 sta ob dovozu s Hranilniške ulice
predvideni odstranitev osmih parkirnih mest ter ureditev zelene
površine in peš povezave prostorskih enot P2 in P5.
Prostorska enota P5
Del parterja in del 1. kleti objekta sta zasnovana kot prehodni in javno dostopni odprti površini. Osrednja pešpot poteka
po vzhodnem in severnem robu prostorske enote ter povezuje
križišče ulice Bežigrad in Dunajske ceste ter obstoječe stopnišče v podhod Plava laguna s Hranilniško ulico. Pešpovezava
poteka tudi po sredini območja ob atriju in pod lamelo A ter
povezuje postajališče mestnega avtobusa ob ulici Bežigrad z
notranjostjo kareja. Neposredno ob objektu v pritličju lamele B
je predvidena ograjena površina vrtca za igro otrok. Na dvoriščni strani objekta je del parterja parkovno urejen in opremljen z
igrali, del je zasnovan kot atrij v 1. kletni etaži. Dostopi v atrij
so urejeni preko stopnišč na severnem in južnem robu atrija,
preko dvigal ter preko podhoda Plava laguna. Dovoz v kletne
parkirne etaže novega objekta je predviden z ulice Bežigrad.
Površine za dostavo in komunalna vozila so urejene na severnem robu prostorske enote s priključkom na Hranilniško ulico.
Ob zahodnem robu prostorske enote je predvidena zasaditev
drevoreda.
Prostorska enota C1
Ob ulici Bežigrad so predvideni razširjeni pločnik, kolesarska steza, zeleni pas z drevoredom in postajališče mestnega
linijskega prevoza potnikov.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo
pritličja«.
10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
V območju OPPN je dovoljena postavitev naslednjih enostavnih in nezahtevnih objektov:
– spominskih obeležij,
– skulptur ali drugih instalacij,
– vodnjakov in okrasnih bazenov,
– otroških igrišč,
– sezonskih gostinskih vrtov brez nadstreškov, nosilnih
konstrukcij in ograj, vendar le v prostorski enoti P5.
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu s 23. in 24. členom
tega odloka.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Pri posegih na fasadah obstoječih objektov je treba upoštevati naslednji omejitvi:
– vse posege v fasadni plašč posameznih objektov je
treba izvajati celovito,
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– vse posege na objektih je treba izvesti v skladu z izvirno
oblikovno zasnovo.
V prostorski enoti P1 je dopustna tudi izvedba novih
okenskih odprtin v strešini objektov. Po odstranitvi transformatorske postaje in garaž je treba sanirati fasade. Nadomestne
garaže morajo biti oblikovno usklajene s fasadami obstoječih
objektov.
V prostorski enoti P2 je dopustna tudi zasteklitev balkonov skladno s projektom zasteklitve, ki mora biti izdelan za
posamezen objekt.
Prostorska enota P5
Arhitekturna rešitev objektov mora biti mestotvorna. Fasade morajo biti zasnovane sodobno ter s kakovostnimi in trajnimi materiali. Strehe so ravne in pretežno zelene. Postavitev
klimatskih naprav na fasadah ni dopustna.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Ob novih ureditvah je treba pešpoti in ploščadi tlakovati,
zelene površine, razen zelene strehe nad garažami v prostorski enoti P2, pa parkovno urediti ter zasaditi z visoko in nizko
vegetacijo. Dopustne so ureditev otroških igrišč, postavitev
elementov mikrourbane opreme (klopi, koši za smeti ipd.) in
osvetlitev površin. Vse ureditve zunanjih površin morajo omogočiti dostope funkcionalno oviranim ljudem.
Prostorska enota P5
Za zunanjo ureditev prostorske enote mora biti v sklopu
priprave projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje izdelan načrt krajinske arhitekture. Pri tem je treba upoštevati
naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno
oviranim ljudem;
– ploščadi, pešpoti in atrij morajo biti tlakovani, opremljeni z enotno oblikovano mikrourbano opremo ter primerno
osvetljeni;
– zagotoviti je treba najmanj 15,00 m2 odprtih bivalnih
površin na stanovanje, od tega je dopustno do 35% površin
urediti na skupnih zelenih strehah. Posamezna streha ne sme
biti manjša od 100,00 m2;
– od 15,00 m2 odprtih bivalnih površin na stanovanje je
treba zagotoviti najmanj 7,50 m2 površin, opremljenih vsaj s
petimi igrali za igro manjših otrok;
– strehi lamele A in dela lamele B morata biti zeleni in
pohodni;
– zelene površine, razen zelenih streh, morajo biti zasajene z drevjem in grmovnicami;
– ob zahodnem robu prostorske enote je treba zasaditi
drevored visokoraslega drevja;
– v prostorski enoti je treba nadomestiti 12 dreves z visokoraslim drevjem;
– visokoraslo drevje mora imeti ob sajenju debelni obseg
najmanj 18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal, in višino debla
več kot 2,2 m; končna višina dreves mora biti vsaj 10 m;
– odmik debla dreves mora biti najmanj 2,00 m od podzemnih komunalnih vodov;
– višina nasutja zemlje nad kletmi v območju nadomestnih
dreves mora biti vsaj 1,0 m, v območju ostalih zelenic in parka
pa vsaj 0,60 m;
– odmik debla obstoječih in predvidenih dreves mora biti
najmanj 2,00 m od podzemnih komunalnih vodov;
– ob vrtcu je treba zagotoviti najmanj 300 m2 ograjenih
zunanjih površin za igro otrok.
Prostorska enota C1
– v prostorski enoti je treba nadomestiti 7 dreves z visokoraslim drevjem, ki mora imeti ob sajenju debelni obseg najmanj
18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal, in višino debla več kot 2,2 m;
končna višina dreves mora biti vsaj 10 m. Odmik debla dreves
mora biti najmanj 2,00 m od podzemnih komunalnih vodov;
– vzdolž ulice Bežigrad je treba urediti zelenico, široko
najmanj 2,00 m;
– površino odstranjene transformatorske postaje je treba
ozeleniti.
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13. člen
(lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti:
Prostorska enota P2
– streha nad poglobljenim uvozom
v garaže:
6,00 m x 85,00 m
– nadomestna gradnja garaž
v pritličju:
6,00 m x 85,00 m
– nadomestna gradnja garaž
v 1. kleti:
20,00 m x 85,00 m
Prostorska enota P4
– povečana 1. klet:
19,00 m x 19,00 m
Prostorska enota P5
– lamela A:
– pritličje in 1. nadstropje:
28,50 m x 18,40 m
– 2. nadstropje:
34,50 m x 22,00 m
– 3.–7. nadstropje:
24,30 m x 22,00 m
– 8.–11. nadstropje:
20,70 m x 18,40 m
– pasaža v pritličju in 1. nadstropju: 6,00 m x 18,40 m
– lamela B:
– pritličje in 1. nadstropje:
20,90 m x 45,80 m
– izsek pritličja na jugozahodnem
vogalu:
4,00 m x 17,00 m
– 2. nadstropje:
24,50 m x 49,40 m
– 3.–5. nadstropje:
24,50 m x 29,20 m
– 6. nadstropje:
20,50 m x 25,20 m
– 7. nadstropje:
18,50 m x 25,20 m
– klet:
– 1.–5. klet:
76,50 m x 61,00 m
– atrij v 1. kleti: nepravilne oblike: 17,50 m x 22,00 m
– tovorni dvigali
6,30 m x 3,30 m
2. Višinski gabariti
Prostorska enota P2
– streha nad uvozi v garaže: višina je prilagojena koti
obstoječega urejenega terena
– nadomestna gradnja za garaže: do 3,00 m nad koto
obstoječega terena in pod njo
Prostorska enota P4
– povečana klet: višina obstoječe kleti
Prostorska enota P5
– lamela A: del 37,00 m, del 10,00 m
– izsek pritličja na jugozahodnem vogalu: najmanj
3,50 m
– pasaža v pritličju in 1. nadstropju: najmanj 6,00 m
– lamela B: del 10,00 m, del 19,00 m, del 22,00 m, del
25,00 m
– klet: do –17 m.
– tovorni dvigali: največ 4,00 m
Višina objekta je določena z najvišjo točko plošče najvišje etaže. Nad njo je dopustno postaviti tehnične naprave
za obratovanje objekta, ograje, fasadne zaključke in izhode
na streho.
3. Višinske kote terena in pritličja
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim potekom obodnih cest.
Višinske kote so:
– kota terena:
300,20 m. n. v.
– kota vhodov v objekt:
300,20 m. n. v.
– kota tal atrija v 1. kleti:
296,20 m. n. v.
4. Zmogljivosti območja OPPN
Prostorska enota P4
Bruto tlorisna površina kleti – največ:
400,00 m2
Prostorska enota P5
Površina prostorske enote:
5.100,00 m2
Bruto tlorisna površina objekta
nad nivojem terena – največ:
12.650,00 m2
Bruto tlorisna površina objekta
pod nivojem terena – največ:
24.000,00 m2
Bruto tlorisna površina stanovanj –
največ:
12.000,00 m2
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Bruto tlorisna površina javnih programov –
najmanj:
3.000,00 m2
Število oddelkov vrtca:
1
Število stanovanjskih enot – največ:
140
Bruto tlorisna površina objekta nad nivojem terena je
skupna površina vseh tlorisnih etaž objekta nad nivojem terena brez tlorisnih površin, ki so obdane z elementi, kot so
npr. parapeti, venci, ograje, in niso pokrite, tako kot na primer
odprti balkoni.
Gabariti objektov in višinske kote terena so razvidni iz
grafičnih načrtov št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja«, št. 4.2. »Ureditvena situacija – nadstropja«, št. 4.3. »Ureditvena situacija – nivo terase in prerezi«, št. 4.4. »Ureditvena
situacija – nivo kleti 1« in št. 4.5. »Ureditvena situacija – nivo
kleti 2–5«.
14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Spremembe gabaritov objektov niso dovoljene.
Dovoljeni so vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih
objektov v okviru obstoječih gabaritov, odstranitev enostavnih
in nezahtevnih objektov ter spremembe namembnosti v skladu
z 9. in 23. členom tega odloka pod pogojem, da se ne poveča
število stanovanjskih enot.
V prostorski enoti P2 je dovoljena zasteklitev balkonov v
skladu z 11. členom tega odloka.
15. člen
(objekti, predvideni za odstranitev)
V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih
objektov:
– transformatorske postaje na zemljišču s parcelno številko 2043/1 k. o. Bežigrad,
– delno porušenega objekta nekdanjih učnih delavnic na
zemljišču s parcelno številko 1953/1 k. o. Bežigrad,
– poslovnega objekta na zemljišču s parcelno številko
1946/1 k. o. Bežigrad.
Dopustna je odstranitev garaž in prizidkov v prostorskih
enotah P1 in P2.
V prostorski enoti P5 je predvidena odstranitev 27 dreves,
v prostorski enoti C2 je dopustna odstranitev 7 dreves.
Objekti in drevesa, ki jih je treba oziroma jih je dopustno
odstraniti, so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.6. »Načrt odstranitve objektov«.
IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN je razdeljeno na:
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P1, ki
meri 3.101 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
1951, 1952/1, 1952/5, 1952/6, 1952/7, 1952/9, 1950, 1952/11,
1952/3, 1952/10, 1952/2, 1952/12, 1949, 1952/13, 1948,
1952/4, 1952/8, 1947 in 1952/14 del, vse k. o. Bežigrad;
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P2, ki meri
5.677 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1953/2,
1953/3, 1953/4, 1953/5, 1953/6, 1953/7, 1953/8, 1953/9,
1953/10, 1953/11, 1953/12, 1953/13, 1953/14, 1953/15,
1953/16, 1953/17, 1953/18, 1953/19, 1953/20, 1953/21,
1953/22, 1953/23, 1953/24, 1953/25, 1953/26, 1953/27,
1953/28, 1953/29, 1953/30, 1953/31, 1953/32, 1953/33,
1953/34, 1953/35, 1953/36, 1953/37, 1953/38, 1953/39,
1953/40, 1938/2, 1940/4 in 1940/2 del, vse k. o. Bežigrad;
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P3, ki
meri 1.848 m2 in obsega zemljišče s parcelno številko 1936
k. o. Bežigrad;
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– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P4, ki
meri 3.163 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami
1937/4, 1937/1, 1937/3, 1937/2, 1938/3 del, 1940/2 del,
1943 in 1940/3 del, vse k. o. Bežigrad, in parcela prenovljene in razširjene 1. kleti v prostorski enoti P4, ki meri 385 m2
in obsega zemljišči s parcelnima številkama 1940/3 del in
1945/1 del, obe k. o. Bežigrad;
– površino parcele, namenjene gradnji objekta v prostorski enoti P5, ki meri 5.100 m2 in obsega zemljišča s
parcelnimi številkami 1953/41, 1953/1 del, 1940/1, 1940/2
del, 1938/3 del, 1940/3 del, 1946/1 del in 1945/1 del, vse
k. o. Bežigrad;
– površino parcele, namenjene rekonstrukciji dela ulice
Bežigrad v prostorski enoti C1, ki meri 631 m2 in obsega
zemljišča s parcelnimi številkami 2043/1 del, 1945/1 del,
1946/1 del, 1953/1 del in 1952/14 del, vse k. o. Bežigrad.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss‑Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so sestavni del obrazložitve
in utemeljitve OPPN.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.4.
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe
objektov na geodetskem načrtu«.
17. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Površine, namenjene javnemu dobru, so površine prostorske enote C1, merijo 631 m2 in obsegajo zemljišča s
parcelnimi številkami 2043/1 del, 1945/1 del, 1946/1 del,
1953/1 del in 1952/14 del, vse k.o. Bežigrad.
Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz
grafičnih načrtov št. 3.5. »Površine, namenjene javnemu
dobru na katastrskem načrtu« in 3.6. »Površine, namenjene
javnemu dobru na geodetskem načrtu«.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
(etapnost gradnje)
Načrtovano gradnjo objektov ter ureditve zunanjih in
prometnih površin v prostorski enoti P5 in pripadajoče komunalno‑energetske in druge infrastrukturne ureditve je treba
izvesti v eni etapi. Delitev na več etap ni dopustna.
Posege v prostorski enoti C1 je treba izvesti pred izvedbo del v prostorski enoti P5 ali sočasno z njimi.
Posegi v prostorskih enotah P1, P2, P3 in P4 so časovno neodvisni.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
V območju OPPN se nahajajo naslednje enote kulturne
dediščine:
– EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana,
– EŠD 20039 Ljubljana – Mestna četrt Južni Bežigrad,
– EŠD 13692 Ljubljana – Hranilniška kolonija,
– EŠD 14297 Ljubljana – Astra Commerce.
Za vse posege v zemeljske plasti na območju OPPN je
treba zagotoviti predhodne arheološke raziskave.
V prostorskih enotah P1 in P4 je treba pred vsakim
posegom v objekt pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na
njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov
ter ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Območje OPPN leži na vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja, na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III.
Objekte in naprave je treba graditi najmanj 2,00 m nad
najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje nivoja
gladin v zadnjih 10 letih. Če transmisivnost vodonosnika na
mestu gradnje ni manjša za več kot 10%, je gradnja objektov
izjemoma dovoljena tudi pod tem nivojem, za kar je treba pridobiti vodno soglasje. Izvedba kletnih etaž in vseh utrjenih površin
mora biti vodotesna. Vozne in parkirne površine morajo imeti
na robovih robnike in biti opremljene z lovilniki olj.
V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe:
– pri gradnji je treba vse odpadne tehnološke vode zbrati
in preprečiti izpust v tla;
– za delavce na gradbišču je treba postaviti kemična
stranišča oziroma jim omogočiti uporabo obstoječih sanitarij
v obstoječih objektih. V primeru postavitve kemičnih stranišč
je treba poskrbeti za njihovo praznjenje preko pooblaščenega
podjetja;
– izkopi so dovoljeni, če so izdelani več kot 2,00 m nad
najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje nivoja
gladin v zadnjih 10 letih;
– uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko
izločajo snovi, škodljive za vodo, ni dovoljena;
– gradnja tesnilnih zaves (razen za zaščito vodnega vira)
in vrtanje z izplako nista dovoljena;
– injektiranje je dovoljeno le za stabilizacijo nestabilnega
terena;
– za dreniranje ali črpanje podzemne vode je treba pridobiti vodno soglasje.
3. Varstvo zraka
Prezračevanje novogradnje mora biti izvedeno naravno
ali prisilno. Zajem zraka za prisilno prezračevanje mora biti
predviden stran od obodnih cest. Vse izpuste iz objekta je treba
namestiti na strehe objekta.
Med odstranitvijo objektov in gradnjo je treba preprečiti
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin
ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.
4. Varstvo pred čezmernim hrupom
V območju OPPN je dovoljena mejna raven hrupa enaka
predpisani za III. stopnjo varovanja pred hrupom. Dovoljena
mejna raven hrupa je 50 dBA ponoči in 60 dBA podnevi.
Predpisane ravni hrupa je treba zagotoviti na objektih z
gradbeno‑tehničnimi ukrepi ter zvočno izolacijo fasad in fasadnih odprtin.
5. Odstranjevanje odpadkov
V območju OPPN je treba prevzemna mesta za komunalne odpadke umestiti izven površin, namenjenih javnemu dobru.
Zbirna in odjemna mesta morajo biti urejena v skladu s predpisi
o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.
V prostorski enoti P5 so zbirna mesta za komunalne odpadke locirana v objektu, odjemno mesto in zbiralnica ločenih
odpadkov sta predvidena na zelenici med atrijem in skupno
površino za pešce, dostavo in intervencijo. Zbirna mesta je
treba urediti ločeno za stanovanja in druge programe.
Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi
o ravnanju z odpadki.

Št.

101 / 13. 12. 2010 /

Stran

15667

Razmestitev odjemnih mest za komunalne odpadke za
novogradnjo in zbiralnice ločenih odpadkov je razvidna iz grafičnega načrta št. »4.1. Ureditvena situacija – nivo pritličja«.
6. Osončenje
Prostori v obstoječih in predvidenih objektih, namenjeni
bivanju, morajo biti v času od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda naravno osvetljeni z minimalnim časom osončenja, ki
znaša v dnevu 21. decembra najmanj 1 uro in v dnevih 21. marca in 23. septembra najmanj 3 ure.
7. Učinkovita raba energije v stavbah
V predvidenih objektih je treba najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z aktivno
uporabo enega ali več virov obnovljive energije ali s priključitvijo na naprave za pridobivanje toplote ali hladu iz obnovljivih
virov zunaj stavbe.
Za zalivanje zelenic in uporabo sanitarne vode je dopustna tudi uporaba deževnice, ki naj bo zbrana v ustreznem
zadrževalniku.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
1. Splošno
Objekti morajo biti načrtovani potresno varno.
Vsi objekti morajo biti projektirani v skladu z uredbo o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč.
Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti in pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam.
2. Intervencijske poti in površine
Do vseh predvidenih objektov je treba zagotoviti dostop
intervencijskih gasilskih vozil skladno z določili SIST DIN
14090. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti utrjene za
osni pritisk 10 t. Najmanjši zunanji radij obračanja je 10,50 m.
Intervencijska pot mora omogočati krožno vožnjo.
Poti za pešce, po katerih poteka intervencijska pot, so od
vozišč lahko ločene s povoznimi stebrički.
Priključke za intervencijska vozila z območja OPPN na
javno cestno omrežje je treba urediti z Einspielerjeve in Hranilniške ulice ter ulice Bežigrad.
Dovozi za gasilska vozila so v območju OPPN predvideni
po funkcionalnih površinah objektov. V prostorski enoti P5 so
urejeni na severni in vzhodni strani prostorske enote ter po
sredini prostorske enote skozi pasažo med lamelama A in B. V
prostorski enoti P2 je predvidena intervencijska pot na vzhodni
strani garaž, v prostorskih enotah P3 in P4 pa na zahodni strani
poslovno‑trgovskega kompleksa Astra.
3. Hidrantno omrežje
Požarno zaščito objektov je treba zagotoviti z zunanjim
hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov. Za zagotovitev požarne varnosti je predviden odvzem 15 l/s iz javnega
vodovodnega omrežja, ostalo potrebno količino vode je treba
zagotoviti iz požarnega bazena.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.9. »Prikaz
ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti«.
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IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
22. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
Glavne dostope do objektov, primarne površine za pešce,
parkirne prostore v kletnih etažah ter druge površine in objekte
je treba urediti tako, da so uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
Vse vozne površine je treba utrditi za vožnjo motornih
vozil do 10 t osnega pritiska. Površine vozišč je treba asfaltirati
in omejiti z betonskim ali kamnitim robnikom. Najmanjši notranji
radij robnika je 5,00 m.
Na mestih predvidenih prehodov za pešce ter dovozov
gasilskih in komunalnih vozil morajo biti robniki poglobljeni.
Površine, namenjene le intervencijskim vozilom, so lahko tlakovane ali zatravljene.
2. Motorni promet
Prostorska enota P5
Dovoz do parkirnih prostorov v kleti objekta je treba urediti
z ulice Bežigrad. Pred klančino v klet je treba zagotoviti vsaj
eno stojno mesto za avtomobile, ki mora biti na zemljišču,
namenjenem gradnji objekta. Pri nadzoru dostopa v garažo je
treba zagotoviti vsaj dve strežni mesti. Dovoz za kratkotrajno
parkiranje za potrebe vrtca je dopustno urediti s Hranilniške
ulice. Dovoz za komunalna in dostavna vozila je treba urediti
s Hranilniške ulice, dovoz za intervencijska vozila pa z ulice
Bežigrad in Hranilniške ulice. Do transformatorske postaje je
treba urediti najmanj 4,00 m širok dovoz preko poglobljenih
robnikov z ulice Bežigrad.
Prostorska enota C1
V prostorski enoti C1 je treba izvesti desno‑desni priključek s širino 7,00 m za predvideno garažo v kleti novogradnje in
priključek do predvidene transformatorske postaje v prostorski
enoti P5.
3. Mirujoči promet
V območju OPPN je treba pri izračunu potrebnih parkirnih
mest za osebna vozila upoštevati naslednje normative:
1 parkirno mesto na 20 m2 BTP za:
– 12640 Stavbe za zdravstvo
1 parkirno mesto na 25 m2 BTP za:
– 12304 Druge storitvene dejavnosti
1 parkirno mesto na 30 m2 BTP za:
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1 parkirno mesto na 40 m2 BTP za:
– 12201 Stavbe javne uprave
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
– 12301 Trgovske stavbe
1 parkirno mesto na 60 m2 BTP za:
– 12620 Muzeji in knjižnice
1 parkirno mesto na 70 m2 BTP za:
– 12650 Športne dvorane
1 parkirno mesto na 5 sedežev za:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
1 parkirno mesto na 4 sedeže in 1 parkirno mesto/tekoči
meter točilnega pulta za:
– 12112 Gostilne, restavracije, točilnice, bari
2 parkirni mesti na:
– eno novo stanovanje
– en oddelek vrtca.
Vozilom funkcionalno oviranih ljudi mora biti namenjenih
vsaj 5% parkirnih mest.
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Osem parkirnih mest, ki ležijo v južnem delu prostorske
enote P2 in segajo delno v prostorsko enoto P5, je treba
odstraniti in nadomestiti v garaži novega objekta v prostorski
enoti P5.
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Manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, je dopustno zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200,00 m in
na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe
zagotovljena njihova trajna uporaba.
Prostorska enota P5
V kleti objekta je treba zagotoviti dodatnih 98 nadomestnih parkirnih mest za potrebe obstoječih prebivalcev.
Ureditev parkirnih mest na nivoju terena, razen dveh
parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje za potrebe vrtca, ni
dopustno.
Na območju prostorske enote je treba glede na predpisano število parkirnih mest zagotoviti najmanj 20% dodatnih
parkirnih mest za kolesa.
4. Kolesarski promet
Na severni strani cestišča ulice Bežigrad poteka kolesarski promet po vozišču.
5. Peš promet
Na severni strani ulice Bežigrad, med predvidenim zelenim pasom z drevoredom in novogradnjo, je treba urediti
hodnik za pešce širine 2,80 m. Med voziščem in hodnikom
za pešce je treba urediti zeleni pas z drevoredom, minimalne
širine 2,00 m.
Dostop v notranjost območja je treba zagotoviti iz ulice
Bežigrad po pasaži v pritličju in 1. nadstropju lamele A in B v
prostorski enoti P5.
6. Mestni potniški promet
Na severni strani ulice Bežigrad, v območju drevoreda, je
treba urediti avtobusno čakališče s tipsko nadstrešnico.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.8.
»Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija – nivo
terena«.
23. člen
(pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture so:
– predvideni objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje.
Priključitev je treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev
vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih površinah ali po površinah v javni rabi tako, da
je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov, naprav
in vodov. Zagotoviti je treba ustrezne odmike od obstoječih
komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih vodov na svojem zemljišču, upravljavec posameznega
voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
– gradnja naprav, objektov in vodov mora potekati usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
– dopustna je uporaba alternativnih virov za energetsko
oskrbo objektov (geotermalna, sončna energija ipd.) v skladu
s predpisi, ki urejajo to področje;
– ogrevanje objektov s kurilnim oljem ni dopustno.
Komunalna in energetska ureditev sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.7. »Prikaz priključevanja na komunalno javno
infrastrukturo«.
2. Kanalizacijsko omrežje
Na območju OPPN je zgrajeno javno kanalizacijsko
omrežje v mešanem sistemu za odvod komunalne odpadne
in padavinske vode.
Priključki za obstoječe objekte v prostorskih enotah P1,
P2, P3 in P4, razen internega kanala, ki poteka po zahodni
strani Astre, bodo ohranjeni. Interni kanal je treba v območju
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prostorske enote P5 odstraniti, izvesti v kineti v kleti novogradnje in priključiti na kanal z dimenzijo DN400, ki poteka v ulici
Bežigrad.
Komunalne odpadne vode novogradnje je treba priključiti
na kanal z dimenzijo DN400, ki poteka v ulici Bežigrad. Padavinske vode z utrjenih površin novogradnje so lahko priključene
na kanal z dimenzijo DN400, ki poteka v ulici Bežigrad, ali ponikajo v podtalje, skladno z veljavnimi predpisi o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest in utrjenih površin.
Padavinske vode s strehe novogradnje je treba odvesti v
ponikovalnice. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje nivoja gladin
v zadnjih 10 letih.
Priključevanje novih objektov je mogoče z direktnim priključkom samo za odtoke iz pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti
je mogoč le preko črpališč.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba
zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
3. Vodovodno omrežje
Novogradnjo je treba priključiti na nov vodovod DN100, ki
poteka po ulici Bežigrad.
Trasa predvidenega vodovoda DN100 poteka od Hranilniške ulice do Dunajske ceste. Dolgoročno je predvidena obnova
vodovoda v nadaljevanju ulice Bežigrad do Parmove ulice. Na
križišču ulice Bežigrad in Hranilniške ulice je treba izvesti nov
zasun in nov vodovod priključiti na obstoječi vodovod DN80,
ki poteka po Hranilniški ulici, in na obstoječi vodovod DN80, ki
poteka po ulici Bežigrad. Navezavo na vodovod LŽ DN400 v
Dunajski cesti je treba izvesti v obstoječem priključku. Obstoječi zasun je treba zamenjati. Obstoječe priključke za objekte
na južni strani ulice Bežigrad je treba zamenjati in navezati na
nov vodovod.
Obstoječi vodovod DN80, ki poteka po zahodni strani
kompleksa Astra, je treba odstraniti.
Za napajanje objektov Dunajska cesta 51 in 53 ter Einspielerjeva ulica 3 je treba izvesti nov vodovod DN100. Za
napajanje objektov Dunajska cesta 47 in 49 je treba izvesti nov
priključni vodovod PEd50. Priključke na obstoječe vodovode je
treba izvesti z zasuni.
Po trasah novo zgrajenih vodovodov je treba namestiti
vso potrebno vodovodno armaturo in hidrante.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba
zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
4. Plinovodno omrežje
Novogradnjo je treba za potrebe kuhe in tehnologije priključiti na plinovodno omrežje.
Na severozahodnem vogalu kleti novogradnje potekata
obstoječi glavni plinovod PE110, N11140 in priključni plinovod
za oskrbo objekta Einspielerjeva ulica 5–5c JE50, ki ju je treba
prestaviti izven vplivnega območja kleti novega objekta.
Oskrbo novega objekta je treba zagotoviti z navezavo na
prestavljeni glavni plinovod PE110, N11140.
Za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev plinovodnega omrežja in priključitev na plinovodni sistem je treba na
podlagi idejne zasnove (idejnega projekta) ureditve predhodno
pridobiti projektne pogoje JP Energetika Ljubljana, d.o.o.
5. Vročevodno omrežje
Novogradnjo je treba za potrebe ogrevanja in pripravo
sanitarne tople vode priključiti na sistem daljinskega ogrevanja
– vročevodno omrežje.
Prestavitve in povečave vročevodnega omrežja je treba
izvesti pred začetkom gradnje predvidenega objekta in v obdobju izven ogrevalne sezone.
V območju novogradnje v prostorski enoti P5 je treba
odstraniti del glavnega vročevoda JE150 T302, del glavnega
vročevoda JE125 T302, del glavnega vročevoda JE100 T302,
del glavnega vročevoda JE100 T306 in priključni vročevod
P492 JE50.
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Glavno vročevodno omrežje je treba prestaviti v zahodni
pločnik Dunajske ceste. Na zahodni strani Dunajske ceste je
treba urediti nov glavni vročevod DN150 T302 in ga navezati
na obstoječi vročevod JE150 pri stolpnici Astra. Na novem vročevodu DN150 je treba zgraditi nov vročevodni jašek JA681 z
odcepom za nov vročevod DN150 T306, ki poteka do novega
priključnega vročevoda za kompleks Astra. Od tu ga je treba
nadaljevati v dimenziji DN100 v spuščenem stropu podhoda
Plava laguna ter po cestišču ulice Bežigrad do priključka na
obstoječi vročevod DN100.
Za oskrbo objekta na Einspielerjevi ulici 3 je treba izvesti
nov priključni vročevod DN80 po obstoječi ali novi trasi. Za odcepom priključnega vročevoda je treba na glavnem vročevodu
T302 DN150 izvesti odcep DN100 z zaporo.
Za oskrbo novogradnje je treba izvesti priključni vročevod
DN100 od novega glavnega vročevoda DN150 T302 pri objektu
Einspielerjeva ulica 3 do druge kleti novega objekta. Za vodenje
priključnega vročevoda DN100 pod stropom kleti je treba zagotoviti najmanj 0,50 m višine, kar je treba upoštevati pri določitvi
svetle višine druge kleti. V drugi kleti je treba zagotoviti zaščitne
ukrepe in preprečiti nalet vozil v vročevodno napeljavo.
Za oskrbo kompleksa Astra je treba zgraditi nov priključni vročevod DN150. Nova severna stena kleti navezave na
pasažo Plava laguna mora biti odmaknjena od priključnega
vročevoda najmanj 1,00 m.
Za izdelavo projektne dokumentacije za prestavitev vročevodnega omrežja in vročevodnega jaška ter priključitve na
vročevodni sistem je treba na podlagi idejne zasnove (idejnega
projekta) ureditve območja predhodno pridobiti projektne pogoje JP Energetika Ljubljana d.o.o.
6. Elektroenergetsko omrežje
Transformatorsko postajo TP113 Bežigrad, ki se nahaja
na križišču ulice Bežigrad in Hranilniške ulice, je treba ukiniti
in prestaviti v prostorsko enoto P5, v pritličje predvidenega
objekta.
Za potrebe napajanja nove transformatorske postaje je
treba zamenjati SN KB od obstoječe TP0366 Einspielerjeva 5c
do nove transformatorske postaje in nato do obstoječe TP0487
Astra Dunajska.
Za potrebe napajanja novogradnje in obstoječih objektov
je treba zgraditi novo kabelsko kanalizacijo po cestnih in dovoznih površinah na severni strani novogradnje, po vzhodnem
robu Hranilniške ulice, po severni strani ulice Bežigrad in po
zahodnem robu Dunajske ceste.
Zaradi novogradnje in odstranitve obstoječe TP0113 Bežigrad je treba zamenjati oziroma odstraniti del NN kabelskega
omrežja in del prostozračnega NN omrežja. Odstraniti je treba
prostozračno omrežje in NN KB, ki je napajal objekt, predviden
za odstranitev. Na novo NN omrežje je treba navezati NN KB,
ki napaja objekte na Einspielerjevi ulici 13, na ulici Bežigrad 7
in 13, objekte kompleksa Astra in Dunajsko cesto 45.
Odmiki elektroenergetskih vodov in naprav od obstoječih
objektov morajo biti skladni z veljavnimi tehničnimi predpisi in
standardi.
V predvidenem objektu je treba merilno‑priključne omarice postaviti na stalno dostopnem mestu.
7. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Novogradnjo je treba priključiti na telekomunikacijsko
omrežje preko hišnih priključkov.
Obstoječi kabelski objekt in kabelsko kanalizacijo na območju novogradnje v prostorski enoti P5 je treba odstraniti.
Obstoječo kabelsko kanalizacijo in kabelski objekt na zahodnem robu predvidenega objekta je treba ohraniti in ustrezno
zaščititi.
Priključek za novogradnjo je treba izvesti z novo kabelsko
kanalizacijo od obstoječega kabelskega jaška št. 1 na ulici Bežigrad do kletnih prostorov novogradnje. V kleti predvidenega
objekta je treba predvideti montažo kabelskih polic do lokacije
kabelske omare. Predvideni objekt je mogoče priključiti na
optično omrežje F2 Telekoma Slovenije telefonske centrale
Savsko naselje.
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Objekte v območju OPPN je mogoče priključiti na omrežja
drugih komercialnih ponudnikov telekomunikacijskih storitev.
8. Javna razsvetljava
Obstoječa javna razsvetljava poteka po obodnih ulicah in
cestah območja OPPN in jo je treba ohraniti.
Zaradi novogradnje je treba v notranjosti območja OPPN
odstraniti obstoječi vod javne razsvetljave.
V prostorski enoti P5 je treba predvideti novo razsvetljavo
v sklopu interne razsvetljave objekta. Upoštevati je treba usmeritve glede varovanja okolja pred vsiljeno svetlobo.
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25. člen
(pogodba o opremljanju)
Posamezni investitor načrtovane prostorske ureditve v
prostorski enoti P5 in Mestna občina Ljubljana v skladu s
programom opremljanja skleneta pogodbo o opremljanju, v
kateri se določijo obveznosti investitorja pri izvedbi objektov, ki
so v javno korist. Investitor mora, skladno s pogodbo, urediti
vse javne površine na območju OPPN in opremiti zemljišče s
komunalno in energetsko infrastrukturo ter zgrajeno komunalno opremo s pripadajočimi zemljišči neodplačno prenesti na
Mestno občino Ljubljana.

X. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
24. člen
(program opremljanja)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program
opremljanja stavbnih zemljišč za del območja urejanja BS 1/2
Bežigrad, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 6670 v avgustu 2010.
Podlage za odmero komunalnega prispevka:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme so
399.176,18 EUR;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in so
399.176,18 EUR;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo so
1.110.680,97 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo in so
1.509.857,15 EUR;
– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na
m2 parcele, so 296,05 EUR/m2 (od tega 78,27 EUR/m2 za novo
komunalno opremo in 217,78 EUR/m2 za obstoječo komunalno
opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 neto tlorisne površine, so 84,86 EUR/m2 (od tega
24,67 EUR/m2 za novo komunalno opremo in 60,19 EUR/m2 za
obstoječo komunalno opremo). Preračun obračunskih stroškov
po posamezni komunalni opremi je v programu opremljanja;
– obračunska območja za novo komunalno opremo so
enaka prostorski enoti P5;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 2. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 2 in MOL mesto so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo
komunalno opremo: Določitev obračunskih območij in izračun
nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
avgust 2005, ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka: razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine je 0,3: 0,7. Faktor dejavnosti je 1, razen za kletne
etaže namenjene parkiranju in tehničnim prostorom, za katere
se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer je za te površine
določen le obračunski strošek za ceste in javno razsvetljavo ter
vodovodno omrežje. Olajšav za zavezance ni;
– za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni datum za
indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;
– če bodo neto tlorisne površine novih objektov večje od
navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za
obstoječo komunalno opremo za dodatne neto tlorisne površine
izračunajo skladno z izračunom v programu opremljanja;
– pri odmeri komunalnega prispevka je treba upoštevati
zmanjšanje komunalnega prispevka zaradi že poravnanih obveznosti obstoječih objektov, ki so predvideni za odstranitev.

XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
V prostorski enoti P5 so dopustna odstopanja:
– tlorisnih gabaritov pritličja in nadstropij: do –3,00 m;
– tlorisnih gabaritov kleti: do –6,00 m;
– višinskih kot terena, vhodov v objekte in atrija v kleti:
do ±0,30 m;
– višinskih gabaritov objekta: do –1,00 m;
– BTP objektov: v okviru dovoljenih toleranc tlorisnih
gabaritov objektov;
– lokacij vhodov v objekt, odjemnih mest za odpadke in
ureditev zunanjih površin v pritličju in 1. kleti;
– lokacije in števila enot vrtca: pod pogoji in v soglasju z
MOL Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje;
– do 20% stanovanj v prostorski enoti P5 ni treba zadostiti
pogojem osončenja.
V območju OPPN so dopustna odstopanja točk obodne
parcelacije in zakoličbenih točk objektov skladno s spremembami mej parcel in v okviru toleranc tlorisnih gabaritov objektov.
V območju OPPN so dopustne spremembe tras posameznih prometnih in komunalnih vodov, objektov in naprav ter
priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe
prostora pod pogojem, da so ureditve v soglasju z njihovimi
upravljavci in skladne z njihovimi programi.
V prostorski enoti P5 so ob upoštevanju pogojev, določenih
v 12. členu tega odloka, dopustne spremembe zunanje ureditve
zaradi ustreznejše zasnove in racionalnejše rabe prostora.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo prek
vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
– zagotoviti morajo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov ter pripadajočih ureditev in naprav. Izvedena sanacija
je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;
– v času gradnje v prostorski enoti P5 morajo zagotoviti
ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja
sosednjih objektov na Hranilniški ulici 2, 4 in 6, Einspielerjevi
ulici 3, 5a, 5b in 5c, Dunajski cesti 47 in 49 ter objektov, ki so
glede na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja lahko prizadeti. Pred gradnjo je treba ugotoviti stanje teh objektov in namestiti naprave za merjenje posedkov.
Investitor gradnje objekta je dolžan izvesti sanacijo poškodb na
sosednji stavbi, če je le‑ta nastala zaradi izvajanja gradbenih
del. Stopnjo poškodb je treba ugotoviti s strokovno ekspertizo.
Ob pripravi projektne dokumentacije geomehanik določi, katere
od obstoječih objektov je treba opazovati, in opredeli potreben
obseg meritev;
– promet v času gradnje morajo organizirati tako, da
prometna varnost zaradi gradnje ni slabša in da ne prihaja do
zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
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– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– naročilo za prevzem gradbenih odpadkov morajo zagotoviti pred začetkom izvajanja gradbenih del;
– obveznosti izvajalcev in investitorjev so njihov strošek.
Za zagotavljanje varstva kulturne dediščine morajo investitorji zagotoviti vse potrebne ukrepe za varstvo kulturne
dediščine.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
28. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko‑vzdrževalna dela in rekonstrukcije,
ki ne spreminjajo zunanjega gabarita objekta in konstrukcijske
zasnove stavb;
– obnove fasadnega plašča objektov pod pogojem, da
so pri oblikovanju fasad ohranjene oblikovne lastnosti fasad
objektov, zgrajenih v prostorski enoti;
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu
z 10. členom tega odloka;
– spremembe namembnosti v skladu z 9. in 23. členom
tega odloka.
XIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87 in 15/89, ter
Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03 in 123/04), ki se
nanašajo na območje OPPN.
30. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelek za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Ljubljana Bežigrad,
– Četrtni skupnosti Bežigrad.
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(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta
OPPN 33 Center Gameljne – del
(del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote
urejanja prostora ŠG-207)
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne – del (del
enote urejanja prostora ŠG‑20 in del enote urejanja prostora
ŠG‑207) (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Osrednje obstoječe stavbe v območju so ostanek nekdanjega industrijskega – proizvodnega podjetja Rašica. V obstoječih stavbah je skupaj nekaj več kot 5000 m2 poslovno skladiščnih površin ter 850 m2 skladiščnih površin v dveh šotorih.
Priprava OPPN sledi možnostim in zahtevam Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni
del (Uradni list RS, št. 78/10), ki v tem območju predvideva
ureditev lokalnega središča naselja Gameljne.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v severnem delu Mestne občine Ljubljana, v četrtni skupnosti Šmarna gora, v katastrski občini Gameljne, v osredju naselja Zgornje Gameljne, na prostoru
nekdanjega proizvodnega kompleksa. Na jugozahodnem delu
območja stoji hiša, ki ima status kulturne dediščine (Zgornje
Gameljne – Hiša Zgornje Gameljne 18; EŠD 18722), obenem
pa gre za del območja kulturne dediščine (Zgornje Gameljne –
Vaško jedro Zgornje Gameljne; EŠD 18787). Ob južnem robu
območja teče vodotok Gameljnščica, ki je naravna vrednota.
Na zahodni, južni strani in deloma severni strani območje obdaja tudi stanovanjska pozidava. Skupna površina predlaganega
območja meri okoli 35.650 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.

31. člen

4.

(uveljavitev)

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi OPPN

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3501-1/2005-91
Ljubljana, dne 27. septembra 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

5184.

Št.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta OPPN 33
Center Gameljne – del (del enote urejanja
prostora ŠG-20 in del enote urejanja prostora
ŠG-207)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B, 108/09 in 80/10
– ZUPUDPP) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana

Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat
za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. T2 d.o.o.
12. UPC Telemach d.o.o.
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13. Javno podjetje Vodovod ‑ Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod ‑ Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba
s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska
oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da
Javno
podjetje
Energetika
Ljubljana, d.o.o.,
ureditve
posegajo
v njihovo
delovno področje.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene
pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko
načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o
sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni
strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3505-17/2010-8
Ljubljana, dne 3. decembra 2010

Župan v skladu
Verovškova ulica 62, Ljubljana,
Mestne občine Ljubljana
z 97. členom Energetskega zakona (Ur. list RS, št. 27/07 in naslednji)
in Uredbe o
Zoran Janković l.r.
5.
oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
Način pridobitve strokovne rešitve
ogrevanja
za tarifne
odjemalce
listse RS,
Strokovno rešitev,
ki bo podlaga
za pripravo(Ur.
OPPN,
bo št. 31/2010), objavlja

pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev različnih av5185. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
torjev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo
pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškorešitve bodo pripravljene v fazi pred pripravo osnutka OPPN.CENIK
va ulica 62, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega
Na podlagi primerjave s prostorskega,
okoljskega, funk(Uradnitoplote
list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o
za posamezne
tarifnezakona
skupine
cionalnega in ekonomskega vidika Mestna občina Ljubljana
oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list
RS, št. 31/10) objavlja
6.
Roki za pripravo OPPN

CENIK

1. člen

Priprava osnutka OPPN je predvidena mesec dni po zaza posamezne tarifne skupine toplote
četku veljavnosti tega sklepa, dopolnjenega osnutka pa en me1. člen
sec V
po Javnem
pridobitvi smernic
nosilcev
urejanja prostora.
Sprejemd.o.o., Ljubljana, Verovškova
podjetju
Energetika
Ljubljana,
62, se določijo
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti
toplote:
Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
teganove
sklepa.cene
Upoštevani
so minimalni okvirni roki.

Tarifna skupina

Enota

Cena brez DDV
na enoto

Dodatek za
povečanje
energetske
učinkovitosti na
enoto *

20% DDV

Končna cena
z DDV na
enoto

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
- za obračun po toplotnem števcu
- za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/MWh
3
EUR/m

za priključno moč
- za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

41,7320
2,7878

0,5000
0,0300

7.524,0085

8,4464
0,5636

50,6784
3,3814

1.504,8017

9.028,8102

9,3925
0,6263

56,3552
3,7577

1.741,8703

10.451,2218

NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
- za obračun po toplotnem števcu
- za obračun tople potrošne vode
po vodomeru

EUR/MWh
3
EUR/m

za priključno moč
- za obračun po toplotnem števcu
in obračun po vodomeru

EUR/MW/leto

46,4627
3,1014

8.709,3515

0,5000
0,0300

* S 1. februarjem 2010 se v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št.
114/31.12.2009) na obračunane količine toplote po toplotnem števcu in vodomeru zaračuna Dodatek za povečanje energetske
učinkovitosti

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 86/10.
3. člen
Ta cenik začne veljati 14. decembra 2010.
Ljubljana, dne 7. decembra 2010
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

MAJŠPERK
5186.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Majšperk

Na podlagi določil 3. in 8. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 40. in 41. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in spremembe) in 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 29/03 in 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 3. redni seji dne 2. 12.
2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Majšperk
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk (Uradni list RS, št. 60/07)
na koncu tretje alineje drugega odstavka 2. člena vejica
nadomesti piko in doda besedilo: »Majšperk 32b, Ptujska
Gora 74.«.
2. člen
Črta se četrti odstavek 19. člena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0320-1/2010-2
Majšperk, dne 2. decembra 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

5187.

Pravilnik o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih organov Občine Majšperk

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/09 in 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 3. redni seji dne 2. 12.
2010 sprejel
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PRAVILNIK
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta in članov drugih organov Občine Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za plače,
sejnine in druge prejemke funkcionarjev Občine Majšperk (v
nadaljevanju: občina), članov delovnih teles občinskega sveta
in članov drugih organov občine.
2. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do
plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani
občinskega sveta.
(3) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(4) Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
(5) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
(6) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta.
(7) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom drugih organov občine za njihovo delo
pripada plačilo za opravljeno delo, ki ga določa ta pravilnik.
3. člen
(1) Župan občine, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v
javnem sektorju, uvrščen v 49. plačni razred.
(2) Županu pripada dodatek za delovno dobo, če funkcijo
opravlja poklicno. Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu
pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Sklep o določitvi plače, oziroma plačilu za opravljanje
funkcije, izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
4. člen
(1) Plačni razred podžupana v razponu od 34. do
41. plačnega razreda določi župan, ob upoštevanju obsega
podžupanovih pooblastil, s sklepom.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno,
vendar brez dodatka za delovno dobo.
(3) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali članu delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
(4) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko
podžupanu določi plačni razred občinski svet.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
5. člen
Osnova za obračunavanje plačila za opravljanje funkcije,
oziroma plačila za opravljeno delo, članov občinskega sveta,
članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članov drugih organov občine, imenovanih s sklepom
občinskega sveta, je plača župana, določena v prvem odstavku
3. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: plača župana).
6. člen
(1) Letni znesek plačil za opravljanje funkcije članov občinskega sveta, vključno s plačili za opravljanje funkcije za seje
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delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 14% plače župana.
(2) Osnova za izplačilo sejnin članom občinskega sveta
je mesečna plača župana za poklicno opravljanje funkcije, in
sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta, če sejo vodi zaradi
odsotnosti župana ali podžupana v višini 6%,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5,2%,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta 3,9%,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2%,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,3%

Uradni list Republike Slovenije
(2) Nagrade članom delovnih teles se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo v občinski upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen
za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna
telesa.
10. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo
lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

od plače župana.
(3) Kolikor član občinskega sveta zamudi na sejo oziroma
jo predčasno zapusti in je bil na seji prisoten manj kot polovico
časa seje, ni upravičen do plačila za opravljanje funkcije po
postavkah za delo na seji.
(4) Navedeno določilo iz prejšnjega odstavka ne velja v
primeru napovedane obstrukcije.
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo v občinski
upravi vodi javni uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa.
(6) Za svečane in dopisne seje občinskega sveta ter nadaljevanje seje se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
(7) Sklep o plačilu za opravljanje funkcije izda Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

11. člen
(1) Funkcionar ima pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
(2) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza
na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi
z njo.
(3) Pravico do povračila potnih stroškov lahko funkcionar
uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine
Majšperk. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
(4) Funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(5) Funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se
povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

7. člen
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno
opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek sejnine
posameznega funkcionarja ter zagotovi, da ta mesečno in letno
ne preseže najvišjega možnega, to je 14% plače župana.

12. člen
(1) Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre
za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

III. NAGRADE NADZORNEGA ODBORA
8. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 14% plače župana. Nagrade
ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
(2) Nagrada predsednika ali člana nadzornega odbora
vključuje tudi prisotnost na seji občinskega sveta, če je vabljen
kot poročevalec.
(3) Člani nadzornega odbora so upravičeni do nagrade za
izvedbo posameznega nadzora na podlagi letnega programa
dela ali po sklepu nadzornega odbora, in sicer:
– predsednik nadzornega odbora v višini 5% plače župana,
– član nadzornega odbora v višini 4,5% plače župana.
Za izvedbo plačila na podlagi opravljenega nadzora, predsednik nadzornega odbora županu predloži končno poročilo o
opravljenem nadzoru.
(4) Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora
se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z
evidenco opravljenega dela, ki jo v občinski upravi vodi javni
uslužbenec, zadolžen za organizacijsko tehnične naloge za
občinski svet in delovna telesa.
IV. NAGRADE ZA DRUGE ORGANE
9. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta in drugim
organom, ki jih imenuje občinski svet in župan pripada nagrada
v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov.
Osnova za izplačilo sejnin je mesečna plača župana za
poklicno opravljanje funkcije brez dodatka na delovno dobo.
Merila za izplačilo pa so naslednja:
– predsedovanje oziroma vodenje seje organa 2% plače
župana.
– udeležba na seji organa 1,3% plače župana.

VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil
stroškov, ki jih imajo funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev
proračuna.
14. člen
(1) Plače, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za
pretekli mesec, najkasneje do 10. delovnega dne v tekočem
mesecu.
(2) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo v osmih dneh po končanem službenem potovanju.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99 in 76/99).
16. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2010-2
Majšperk, dne 2. decembra 2010
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MEDVODE
5188.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Medvode v letu 2011
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– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN) in 97. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni
list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je župan Občine Mirna Peč
dne 9. decembra 2010 sprejel

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 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09 in 38/10 – ZUKN) ter 54. in 119. člena Statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – UPB) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mirna Peč
v obdobju januar–marec 2011

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Medvode
v letu 2011

(vsebina sklepa)

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja proračunskih uporabnikov do sprejetja proračuna Občine Medvode
za leto 2011. Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa
traja do 31. 3. 2011. Obdobje začasnega financiranja se lahko
podaljša v skladu z Zakonom o javnih financah.
2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Medvode za leto 2011 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 2010 in za iste programe kot v letu 2010.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine porabljenih sredstev v enakem obdobju
preteklega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2010
2.041.891,05 EUR in predstavljajo obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
4. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v
odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih
možnosti.
Investicije se financirajo v skladu z že sprejetimi obveznostmi. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati
novih investicij.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2010.
6. člen
V okviru tega sklepa nastali prihodki in odhodki proračuna, so sestavni del proračuna Občine Medvode za leto 2011.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 410-263/2010
Medvode, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah in Odlokom o proračunu Občine Mirna Peč za leto
2010 (Uradni list RS, št. 24/09, 98/09, 40/10 in 73/10; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
3. člen
(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.
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 2010 in
2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10, 56/10, 96/10), določbe
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Odloka o proračunu
Občine Mirna Peč za leto 2010.
5. 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, realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)

MIRNA PEČ
5189.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna
Peč v obdobju januar–marec 2011

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

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
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dalje do uveljavitve proračuna Občine Mirna Peč za leto 2011,
oziroma do 31. marca 2011.
Št. 410-06/2010-2
Mirna Peč, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

MURSKA SOBOTA
5190.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta za ekonomsko šolo
v Murski Soboti (za širitev poligona Španik)

Na podlagi 11., 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO‑1B in 108/09) in na podlagi 21. in 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS‑UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 (ZLS‑R) in 84/10 – odl. US)
ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na seji dne 23. septembra 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti
(za širitev poligona Španik)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za
širitev poligona Španik), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar
d.o.o., Murska Sobota, v juniju 2010 pod št. U01‑10.
2. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz 1. člena
vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo
na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in
oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo
po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja.
Grafični del obsega:
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Delitev površin
3. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja
4. Ureditvena situacija
5. Zakoličbena situacija
6. Komunalna ureditev
7. Požarna varnost
8. Prometna ureditev.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejemajo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta, je razvidno iz grafičnih
prilog navedenih v 2. členu tega odloka.
Območje obsega parcele št. 3797/5, 3797/7, 3802/5,
3805/1, 3805/2, 3790/2, 3796/4 in 3797/5; vse k.o. Murska
Sobota.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva razširitev poligona varne vožnje ter gradnja objektov, ki se lahko
namenijo trgovini, gostinskim, storitvenim, rekreacijskim, poslovnim in mirnim obrtnim dejavnostim.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO –
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Na območju te spremembe lokacijskega načrta je dovoljena gradnja poslovno‑proizvodnih objektov pod pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka,
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji
v 15. členu tega odloka;
– strehe na predvidenih objektih se izvedejo kot ravne
strehe z minimalnim naklonom;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve nadstropji nad terenom (P+1).
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic
in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana
v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi
predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo.
Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večidel v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna
infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč.
Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom,
če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.
Promet
Prometna navezava centra Španik na Noršinsko ulico je
že izvedena in ostaja nespremenjena. Izvede se novi cestni priključek na Noršinsko ulico za potrebe poslovno‑proizvodnega
objekta O3, ki je lociran na vzhodnem robu območja.
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov s celega kompleksa
se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje pod pogoji
upravljavca.
– padavinska odpadna voda,
padavinska odpadna voda s streh predvidenih objektov
in utrjenih delov posameznih dvorišč, se vodi ločeno, za vsak
objekt posebej, v teren preko ponikovalnic.
Za upočasnitev odtoka padavinskih voda se predvidi tudi
izvedba zadrževalnega bazena.
Pri izdelavi projektov PGD, PZI za vse predvidene objekte
in zunanje ureditve je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic MOP ARSO k predmetni spremembi lokacijskega načrta.
Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z
nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi mestni
vodovod v skladu z določili upravljavca.
Elektrika
Predvidena je izvedba n.n. el. kabla do posameznih predvidenih objektov.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž
dovoznih cest uredi javna razsvetljava.
Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov,
zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro
Maribor«.

Uradni list Republike Slovenije
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na
obstoječe informacijsko omrežje. Predvideno novo omrežje,
vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite
obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na
podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo investitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD,
PZI, pri upravljavcih posameznih sistemov.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno ali
za več objektov skupaj, znotraj predvidene gradbene parcele.
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.
Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega
omrežja. Predvidena je izvedba centralnega ogrevanja v vsakem posameznem objektu. Kot vir ogrevanja je možno uporabljati plin ali kurilno olje ter katerega izmed alternativnih virov
ogrevanja (toplotne črpalke, sončni kolektorji …).
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
7. člen
Znotraj območja se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom.
Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal
mejne dnevne (75 dbA) in nočne (65 dbA) ravni hrupa.
8. člen
Požarna varnost
Za zagotovitev požarne varnosti so predvideni naslednji
ukrepi:
– obstoječe hidrantno omrežje se razširi in dopolni z novimi nadtalnimi hidranti (v skladu z določili Pravilnika o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni
list SFRJ, št. 30/91) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– dostopne poti in površine za gasilce ob zgradbah morajo biti izvedene v skladu s standardi SIST DIN 14090, tako, da
bo omogočena evakuacija in intervencija do objektov;
– odmiki med potencialno ogroženimi objekti in posameznimi območji morajo biti dovolj veliki, da preprečijo razširitev
požara (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– upoštevani morajo biti predpisani odmiki med komunalnimi in energetskimi vodi;
– projektne dokumentacije za posamezne objekte morajo
biti izdelane v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – 23. člen). Sestavni del projektnih dokumentacij za posamezne objekte mora biti tudi Študija požarne
varnosti v skladu s pravilnikom (Uradni list RS, št. 28/05 in
132/06). Pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
je potrebno pridobiti požarno soglasje Uprave RS za zaščito in
reševanje k projektnim rešitvam za posamezne objekte.
9. člen
Potresna varnost
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po
MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba
upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po potrebi predvideti dodatne ukrepe.
Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.
10. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni enot registrirane nepremične kulturne dediščine. Lokacija se nahaja izven zaščitenega
območja Murska Sobota – Mestno jedro.
11. člen
Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne
rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje …) je treba pridobiti

Št.

101 / 13. 12. 2010 /

Stran

15677

vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije,
skladno s predpisi s področja upravljanja z vodami.
12. člen
Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo
le‑teh.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMBE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
13. člen
Izvajanje spremembe lokacijskega načrta bo potekalo postopoma, v skladu z interesi investitorjev. Pred gradnjo objekta
mora biti urejena zanj potrebna komunalna oprema. Hkrati z
objektom morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
14. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji gradenj objektov in izvajalci spremembe lokacijskega
načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh
objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
15. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabaritov so dovoljena za ± 2,00 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno
linijo.
Odstopanja od gradbenih linij in druga večja odstopanja
od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena
požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi.
V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega
odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo
dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k
projektom. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki
niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
16. člen
Postavitev enostavnih objektov
Enostavni objekti, ki jih ni možno v naprej definirati, se
bodo lahko zgradili oziroma postavili v velikosti in pod pogoji, ki
jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
lX. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE
MURSKA SOBOTA
17. člen
Na območju ureditve spremembe lokacijskega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu
z določili odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska
Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
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Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost
Odloka o lokacijskem načrtu za ekonomsko šolo (Uradni list
RS, št. 32/06) in Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97,
41/04, 62/04 – popr., 29/05), v delu območja, ki ga obravnava
predmetna sprememba odloka.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-0297/2010
Murska Sobota, dne 7. decembra 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

20. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stalno
na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2010-21(182)
Murska Sobota, dne 23. septembra 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

5191.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
103. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/07 uradno prečiščeno besedilo in 49/10) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Murska
Sobota v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Mestne občine Murska Sobota v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2011, oziroma do sprejetja proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2011, kolikor bo ta sprejet pred iztekom
navedenega obdobja.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu mestne občine
za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov mestne občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Mestne
občine Murska Sobota za leto 2010.
V obdobju začasnega financiranja se lahko uporabijo
sredstva do višine sorazmerno s porabljenimi proračunskimi
sredstvi v enakem obdobju lanskega leta. Ta znašajo za obdobje januar–marec 2010 = 3.945.215,20 EUR.
3. 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.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

POLZELA
5192.

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela
v obdobju januar–marec 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT‑B)
in 97. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je
župan Občine Polzela dne 6. decembra 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Polzela
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Polzela (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. 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 Polzela za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/10;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. 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:
A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/
Proračun januar–
Konto/Pod konto
marec 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
885.674,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
883.937,30
70 DAVČNI PRIHODKI
839.516,78
700 Davki na dohodek in dobiček
767.754,00
703 Davki na premoženje
51.843,15
704 Domači davki na blago in storitve
19.919,63
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
44.420,52
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
11.455,93
711 Takse in pristojbine
35,46

Uradni list Republike Slovenije

72

73

74

II.
40

41

42
43
III.
B.
IV.
75

V.
44

VI.

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
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
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
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)

Št.

32.929,13

1.737,00
1.737,00
721.325,45
224.214,05
46.917,07
8.042,59
137.088,29
8.194,69
23.971,41
299.378, 67
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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

15679

21.460,40
21.460,40
21.460,40
142.888,45
–21.460,40
–164.348,85

308.041,48

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavijo
na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

185.811,60
22.406,19
91.160,88
164.901,93
164.901,93
32.528,65
32.528,65
164.348,85

4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. 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.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-6/2010-1
Polzela, dne 6. decembra 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

Stran
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RAVNE NA KOROŠKEM
5193.

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ravne na Koroškem za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02
in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne
na Koroškem na 3. seji dne 8. 12. 2010 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne
na Koroškem za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za
leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

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

8.647.222

700 Davki na dohodek in dobiček

6.173.200

703 Davki na premoženje

1.964.146

704 Domači davki na blago in storitve

509.875

NEDAVČNI PRIHODKI

801.159

43

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

635.841

413 Drugi tekoči domači transferi

1.458.384

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.658.189

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.658.189

INVESTICIJSKI TRANSFERI

479.432

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

479.432

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)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

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

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

–969.846

1.067.930

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

274.225

676.316

IX.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

793.705

711 Takse in pristojbine

14.797

X.

712 Denarne kazni

10.516

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

99.530

KAPITALSKI PRIHODKI

994.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

544.000

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

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

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

41

12.759.481
9.448.381

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74

42

Rebalans
leta 2010

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

714 Drugi nedavčni prihodki
72

v€

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

2.067.252

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

450.000
2.280.267
408.697

1.871.570
13.729.327
3.393.228
668.438
107.324
2.502.368
68.138
46.960
4.198.477
37.000

–176.141
«

2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom
o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine
1.067.930 € za naslednje namene:
– Poslovna cona Ravne – III. faza v višini 800.000 €
– Poslovna cona Ravne – II. faza v višini 33.000 €
– Sanacija vodotokov v višini 60.000 €
– Izdelava prostorsko izvedbenih aktov v višini 50.000 €
– Rekonstrukcija javnih površin na območju občine v višini
100.000 €
– Izvedba protiprašne zaščite na makadamskih cestah v
višini 24.930 €«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2010
Ravne na Koroškem, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ravne na Koroškem za
leto 2011, se financiranje potreb proračunskih uporabnikov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2010,
vendar najdlje do 31. 3. 2011.

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se od 1. 1. 2011,
uskladijo in za posamezni program znašajo:
1. Prva starostna skupina in kombiniran
oddelek
– cena za Občino Rečica ob Savinji in
ostale občine
463,50 EUR
– cena za starše
450,67 EUR
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Rečica ob Savinji,
starše in ostale občine
357,46 EUR
3. Prva starostna skupina – poldnevni
program
– cena za Občino Rečica ob Savinji in
ostale občine
463,50 EUR
– cena za starše
360, 54 EUR
4. Druga starostna skupina – poldnevni
program
– cena za Občino Rečica ob Savinji in
ostale občine
357,46 EUR
– cena za starše
285,97 EUR.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financiranje
investicij v teku.

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje.

Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu
2011

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in naslednji) in 33. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
naslednji) je župan Občine Ravne na Koroškem dne 1. 12.
2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Ravne na Koroškem v letu 2011

3. člen
Doseženi in razporejeni prihodki v času začasnega financiranja so sestavni del občinskega proračuna za leto 2011.
4. člen
Pri izvajanju začasnega financiranja se smiselno upoštevajo določbe Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem
za leto 2010.

III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 03200-0007/2010-5
Rečica ob Savinji, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati s 1. 1. 2011.
Št. 410-0008/2010
Ravne na Koroškem, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

REČICA OB SAVINJI
5195.

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske
vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in
129/06) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 2. redni
seji dne 30. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje
v JVIZ Mozirje OE Rečica
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen

5196.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10),
23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS,
št. 102/04, 14/05, 126/07) in 16. člena Statuta Občine Rečica
ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet
Občine Rečica ob Savinji na 2. redni seji dne 30. 11. 2010
sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičninah parc. št. 1092/5, 1092/7, 1092/9 in
1092/10, vse k.o. Homec, se ukine status javnega dobra. Parcele postanejo last Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
55, 3332 Rečica ob Savinji, matična številka: 2255987.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0007/2010-6
Rečica ob Savinji, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

Stran
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1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

Sklep o začasnem financiranju Občine
Rogašovci v obdobju januar–marec 2011

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in
38/10 – ZUKN) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je župan
Občine Rogašovci dne 30. 11. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Rogašovci
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2010. 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, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogašovci za leto
2010 (Uradni list RS, št. 9/10 in 46/10; v nadaljevanju: odlok
o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od

(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:

v EUR
KONTO

OPIS

Proračun
januar–marec
2011

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

567.968

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

565.785

70

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

552.155

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

547.287

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

2.845

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

2.023

706

DRUGI DAVKI

71

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

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

2.640

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

6.480

72

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.521

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.521

741

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

783

PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA KOHEZIJSKO POLITIKO
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

13.630
4.458
53

662

662
0

540.431
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v EUR

Proračun
januar–marec
2011

KONTO

OPIS

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

85.254

412

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

12.578

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

104.687

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

128.835

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

128.835

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.

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

176.910
29.144
5.371
142.294
102

202.519

32.167

30.527
1.640
27.537

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

440

DANA POSOJILA

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.

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

627

627
0

627

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII.

500
55

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.

550

9009

ZADOLŽEVANJE (500)

ODPLAČILA DOLGA (550)

2.804

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

2.804

IX.

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

25.360

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–2.804

XI.

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

–27.537

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

1.100.768

Splošni sklad za drugo

1.100.768
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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.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Sežana
v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011

4. člen

1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sežana v obdobju od 1. januarja do 31. marca
2011.

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
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.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina Rogašovci se v obdobju začasnega financiranja
ne bo zadolževala.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.

2.
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine
Sežana za leto 2010 (Uradni list RS, št. 121/08, 84/09 in
107/09). Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega
proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 je
znašal 2.902.742,79 EUR in predstavlja obseg začasnega
financiranja po tem sklepu.
3.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah, oziroma odlokom o proračunu Občine Sežana, če niso načrtovani
v začasnem financiranju.
4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki
proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na
31. december 2010.
5.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačani izdatki in plačani prejemki vključijo v proračun Občine
Sežana za leto 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-15/2010-6
Sežana, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Št. 410-14/2010-2
Rogašovci, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
SEŽANA
5198.

Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana
v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (ZJF,
Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49//09) in 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 117/07) izdaja župan Občine Sežana

5199.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec
2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B, 109/08, 49/09), 148. člena Ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06)
in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica dne 1. 12. 2010
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2011

Št.
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Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana
občinskega sveta na naslednjega kandidata
z liste

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. jnuarja 2011 do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) je Občinska volilna
komisija Občine Slovenska Bistrica, v zvezi z ugotovitvenim
sklepom št. 032-2/2010-1-6, ki ga je sprejel Občinski svet
Občine Slovenska Bistrica na 1. konstitutivni seji dne 12. 11.
2010 sprejela naslednji

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica 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,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o spremembi
Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010
(Uradni list RS, št. 73/10), sprejetega na 27. redni seji Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, dne 6. 9. 2010.

UGOTOVITVENI SKLEP

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2010.
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
(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 spremembi odloka o proračunu za leto 2010.
5. 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.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se
uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene
s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slovenska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 030-54/210-8/0207
Slovenska Bistrica, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Občinska volilna komisija Občine Slovenska Bistrica ugotavlja:
1. Da je bil dr. Ivan ŽAGAR izvoljen za člana Občinskega
sveta Občine Slovenska Bistrica in župana Občine Slovenska
Bistrica. Z ugotovitvijo o izvolitvi za župana je dr. Ivanu ŽAGARJU prenehal mandat občinskega svetnika na podlagi 37.a
in 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB2, 72/08, 76/08, 100/08, 70/09 in 51/10).
2. Mandat člana občinskega sveta je tako prešel na naslednjega kandidata z liste št. 12, SLOVENSKA LJUDSKA
STRANKA, v volilni enoti 2, pod zaporedno številko 2, to je
Franc PERNAT, roj.: 17. 11. 1958, Gebrenik 2, 2314 Zg. Polskava, ki je dne 29. 11. 2010 podal pisno izjavo, da sprejema
mandat člana Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 041-1/2010-39-0203
Slovenska Bistrica, dne 6. decembra 2010
Predsednica Občinske volilne komisije
Jasmina Obrovnik Gril l.r.

SODRAŽICA
5201.

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni
list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) in 25. člena Zakona o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Občine Sodražica

PRAVILNIK
o zavarovanju osebnih podatkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in
logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v Občini Sodražica z namenom, da se prepreči slučajno
ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava,
uporaba ali posredovanje osebnih podatkov.
Zaposleni in zunanji sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo
in uporabljajo osebne podatke, morajo biti seznanjeni z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov, s področno zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela, ter z vsebino tega pravilnika.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. ZVOP-1 – Zakon o varstvu osebnih podatkov;
2. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na
posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen;
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3. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba,
na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem
s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več
dejavnikov, ki so značilni za njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer
način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne zahteva
veliko časa;
4. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz
podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen
na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali
razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz
podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da
določi ali omogoči določljivost posameznika;
5. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršno koli
delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi
del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko
osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje,
shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled,
uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo
dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje,
anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali
avtomatizirana (sredstva obdelave);
6. Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna
oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama
ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena z zakonom, ki določa
tudi namene in sredstva obdelave;
7. Občutljivi osebni podatki – so podatki o rasnem narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju,
spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali
prekrškovne evidence ter biometrične značilnosti;
8. Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna
oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji
posredujejo ali razkrijejo osebni podatki;
9. Nosilec podatkov – so vse vrste sredstev, na katerih so
zapisani ali posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno s magnetni, optični ali drugi računalniški
mediji, fotokopije, zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov ipd.).
3. člen
Vsi dokumenti morajo biti obravnavani v skladu s predpisom, ki ureja upravno poslovanje.
4. člen
Opis zbirk osebnih podatkov, katerih upravljavec je Občina Sodražica, se vodi v katalogu zbirk osebnih podatkov
(opisu zbirk osebnih podatkov), ki se vodi v skladu z določbami
26. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatki iz 1.,
2., 4., 5., 6., 9., 10., 12. in 13. točke katalogov zbirk osebnih
podatkov se posredujejo državnemu organu, pristojnemu za
vodenje Registra zbirk osebnih podatkov. Katalog zbirke osebnih podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi
najkasneje 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov,
v istem roku pa se podatki iz kataloga posredujejo tudi pristojnemu državnemu organu. Katalog zbirk osebnih podatkov
se dopolnjuje ob vsaki spremembi vrste osebnih podatkov v
posamezni zbirki, spremembe pa se v roku 8 dni posredujejo
tudi pristojnemu državnemu organu.
Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, morejo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog
zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi vsakomur, ki to zahteva.
Pooblaščenec Občine Sodražica je dolžan voditi ažuren
seznam, iz katerega je za vsako zbirko osebnih podatkov jasno
razvidno, katera oseba je odgovorna za posamezno zbirko
osebnih podatkov ter katere osebe lahko zaradi narave svojega
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dela obdelujejo osebne podatke, ki se nanašajo na posamezno zbirko osebnih podatkov. V seznam se vpisujejo sledeči
podatki: naziv zbirke osebnih podatkov, osebno ime in delovno
mesto osebe, ki je odgovorna za zbirko osebnih podatkov ter
osebno ime in delovno mesto oseb, ki lahko zaradi narave
njihovega dela obdelujejo osebne podatke, ki se nanašajo na
zbirko osebnih podatkov.
II. VAROVANJE PROSTOROV
IN RAČUNALNIŠKE OPREME
5. člen
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov,
strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti
varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi,
ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.
Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega
časa pa samo na podlagi dovoljenja župana oziroma direktorja
občinske uprave Občine Sodražica.
Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih
iz zunanje strani.
Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo.
Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z
nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni.
Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na
mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje.
Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov (hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno
zaklenjeni.
Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov.
6. člen
V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s strankami, morajo biti nosilci podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo vpogleda vanje.
7. člen
Vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge
opreme je dovoljeno samo z vednostjo pooblaščene osebe,
izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki
imajo z Občino Sodražica sklenjeno ustrezno pogodbo.
8. člen
Vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme,
obiskovalci in poslovni partnerji se smejo gibati v zavarovanih
prostorih samo z vednostjo pooblaščene osebe. Zaposleni,
kot so čistilke, varnostniki idr., se lahko izven delovnega časa
gibljejo samo v tistih varovanih prostorih, kjer je onemogočen
vpogled v osebne podatke (nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, računalniki in druga strojna
oprema so izklopljeni ali kako drugače fizično ali programsko
zaklenjeni).
III. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNO
PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME
TER PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO
Z RAČUNALNIŠKO OPREMO
9. člen
Dostop do programske opreme mora biti varovan tako,
da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim
oziroma pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo
opravljajo dogovorjene storitve.
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10. člen
Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in
aplikativne programske opreme je dovoljeno samo na podlagi
odobritve pooblaščene osebe, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in organizacije in posamezniki, ki imajo z Občino Sodražica sklenjeno ustrezno pogodbo. Izvajalci morajo
spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske
opreme ustrezno dokumentirati.
11. člen
Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske
opreme veljajo enaka določila, kot za ostale podatke iz tega
pravilnika.
12. člen
Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih
postaj, kjer se nahajajo osebni podatki, se sprotno preverja
glede na prisotnost računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se tega čim prej odpravi s pomočjo ustrezne
strokovne službe, ob enem pa se ugotovi vzrok pojava virusa
v računalniškem informacijskem sistemu.
Vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni
uporabi v računalniškem informacijskem sistemu, in prispejo na
Občino Sodražica na medijih za prenos računalniških podatkov
ali preko telekomunikacijskih kanalov, morajo biti pred uporabo
preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov.
13. člen
Zaposleni ne smejo inštalirati programske opreme brez
vednosti osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema. Prav tako ne smejo odnašati programske
opreme iz prostorov občinske uprave brez odobritve župana
oziroma direktorja občinske uprave in vednosti osebe, zadolžene za delovanje računalniškega informacijskega sistema.
14. člen
Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo
uporabnikov programov in podatkov, sistem gesel pa mora
omogočati tudi možnost naknadnega ugotavljanja, kdaj so bili
posamezni osebni podatki vneseni v zbirko podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani ter kdo je to storil.
Pooblaščena oseba določi režim dodeljevanja hranjenja
in spreminjanja gesel.
15. člen
Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in administriranje mreže osebnih računalnikov (supervisorska oziroma
nadzorna gesla), administriranje elektronske pošte in administriranje aplikativnih programov se hranijo v zapečatenih ovojnicah
in se jih varuje pred dostopom nepooblaščenih oseb. Uporabi
se jih samo v izrednih okoliščinah oziroma ob nujnih primerih.
Vsaka uporaba vsebine zapečatenih ovojnic se dokumentira.
Po vsaki takšni uporabi se določi nova vsebina gesel.
16. člen
Za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se zagotavlja redna izdelava kopij vsebine mrežnega strežnika in lokalnih postaj, če se
podatki tam nahajajo.
Te kopije se hranijo v zato določenih mestih, ki morajo biti
ognjevarna, zavarovana proti poplavam in elektromagnetnim motnjam, v okviru predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena.
IV. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE
ALI FIZIČNE OSEBE
17. člen
Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranje-
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vanjem ali posredovanjem osebnih podatkov in je registrirana
za opravljanje takšne dejavnosti (pogodbeni obdelovalec), se
sklene pisna pogodba, predvidena v drugem odstavku 11. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov. V takšni pogodbi morajo biti
obvezno predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva
osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. Omenjeno velja tudi
za zunanje osebe, ki vzdržujejo strojno in programsko opremo
ter izdelujejo in instalirajo novo strojno ali programsko opremo.
Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati samo
storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru naročnikovih
pooblastil in podatkov ne smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen.
Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za Občino Sodražica opravlja dogovorjene storitve izven prostorov upravljavca, mora imeti vsaj enako strog način varovanja osebnih
podatkov, kakor ga predvideva ta pravilnik.
V. SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
18. člen
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte,
mora izročiti poštno pošiljko z osebnimi podatki direktno posamezniku, na katerega je ta pošiljka naslovljena.
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte,
odpira in pregleduje vse poštne pošiljke in pošiljke, ki na drug
način prispejo v upravni organ – prinesejo jih stranke ali kurirji,
razen pošiljk iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte, ne
odpira tistih pošiljk, ki so naslovljene na drug organ ali organizacijo in so pomotoma dostavljena ter pošiljk, ki so označene
kot osebni podatki ali za katere iz označb na ovojnici izhaja, da
se nanašajo na natečaj ali razpis.
Delavec, ki je zadolžen za sprejem in evidenco pošte,
ne sme odpirati pošiljk, naslovljenih na delavca, na katerih je
na ovojnici navedeno, da se vročijo osebno naslovniku, ter
pošiljk, na katerih je najprej navedeno osebno ime delavca
brez označbe njegovega uradnega položaja in šele nato naslov
upravnega organa.
19. člen
Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi,
telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje
ali uničenje podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo
vsebino.
Občutljivi osebni podatki se pošiljajo naslovnikom v zaprtih ovojnicah proti podpisu v dostavni knjigi ali z vročilnico.
Osebni podatki se pošiljajo priporočeno.
Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti
izdelana na takšen način, da ovojnica ne omogoča, da bi bila
ob normalni svetlobi ali pri osvetlitvi ovojnic z običajno lučjo
vidna vsebina ovojnice. Prav tako mora ovojnica zagotoviti,
da odprtja ovojnice in seznanitve z njeno vsebino ni mogoče
opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice.
20. člen
Obdelava občutljivih osebnih podatkov mora biti posebej
označena in zavarovana.
Podatki iz prejšnjega odstavka se smejo posredovati preko telekomunikacijskih omrežij samo, če so posebej zavarovani
s kriptografskimi metodami in elektronskim podpisom tako, da
je zagotovljena nečitljivost podatkov med njihovim prenosom.
21. člen
Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom,
ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo posameznika, na katerega se podatki
nanašajo.
Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno vlogo, v kateri mora biti jasno navedena
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določba zakona, ki uporabnika pooblašča za pridobitev osebnih
podatkov, ali pa mora k vlogi priložena pisna zahteva oziroma
privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenco posredovanj, iz katere mora biti razvidno, kateri osebni
podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi
(22. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov).
V primeru pridobivanja in posredovanja osebnih podatkov
med organi javne uprave je potrebno upoštevati tudi določbe
uredbe, ki ureja upravno poslovanje.
Nikoli se ne posredujejo originali dokumentov, razen v
primeru pisne odredbe sodišča. Originalni dokument se mora
v času odsotnosti nadomestiti s kopijo.
22. člen
Pregledovanje in prepisovanje (kopiranje) upravnih spisov
in dajanje obvestil o poteku postopka se opravlja v skladu z
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku.
Pregledovanje in prepisovanje upravnih spisov je ob prisotnosti uradne osebe dovoljeno le strankam v postopku in
osebam, ki v svoji pisni vlogi verjetno izkažejo, da imajo od tega
pravno korist. Pred pregledom oziroma prepisovanjem upravnega spisa je potrebno preveriti identiteto stranke oziroma upravičenca, in sicer tako, da se vpogleda njegov osebni dokument.
Pri vsakem pregledovanju oziroma prepisovanju podatkov
iz upravnega spisa se naredi uradni zaznamek, ki se vloži v
spis. Iz uradnega zaznamka, ki ga mora podpisati tudi upravičenec, mora biti razvidna številka spisa, datum in ura pregleda,
osebno ime upravičenca, njegov naslov, številka in vrsta dokumenta, iz katerega je ugotovljena identiteta ter namen, zaredi
katerega je bil opravljen pregled oziroma prepis. V primeru, da
vsebuje upravni spis tudi osebne podatke, je potrebno upravičenca opozoriti na dolžnost varovanja takšnih podatkov, kar
mora biti razvidno tudi iz uradnega zaznamka.
VI. BRISANJE PODATKOV
23. člen
Po preteku roka hranjenja se osebni podatki zbrišejo,
uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon ali drug akt
ne določa drugače.
Roki, po katerih se osebni podatki izbrišejo iz zbirke podatkov, so razvidni iz 7. točke kataloga zbirke osebnih podatkov.
24. člen
Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi
takšna metoda brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali
dela brisanih podatkov.
Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register,
seznam ...) se uničijo na način, ki onemogoča branje vseh ali
dela uničenih podatkov.
Na enak način se uničuje pomožno gradivo (npr. matrice,
izračune in grafikone, skice, poskusne oziroma neuspešne
izpise ipd.).
Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce podatkov z
osebnimi podatki v koše za smeti.
Pri prenosu nosilcev osebnih podatkov na mesto uničenja je potrebno zagotoviti ustrezno zavarovanje tudi v času
prenosa.
Prenos nosilcev podatkov na mesto uničenja ter uničevanje nosilcev osebnih podatkov nadzoruje posebna komisija, ki
o uničenju sestavi tudi ustrezen zapisnik.
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namerni ali nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali
poškodovanju takoj obvestiti pooblaščeno osebo ali predstojnika, sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti.
VIII. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH
UKREPOV IN POSTOPKOV
26. člen
Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov je odgovoren direktor občinske uprave oziroma
pooblaščene osebe, ki jih imenuje župan.
Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih
s tem pravilnikom, opravlja župan.
27. člen
Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati
podatke, za katere je zvedel oziroma bil z njimi seznanjen pri
opravljanju svojega dela. Obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja.
Pred nastopom dela na delovno mesto, kjer se obdelujejo
osebni podatki, mora zaposleni podpisati posebno izjavo, ki ga
zavezuje k varovanju osebnih podatkov.
Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik
seznanjen z določbami tega pravilnika ter določbami Zakona o
varstvu osebnih podatkov, izjava pa mora vsebovati tudi pouk
o posledicah kršitve.
28. člen
Za kršitev določil iz prejšnjega člena so zaposleni disciplinsko odgovorni, ostali pa na temelju pogodbenih obveznosti.
IX. KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-1/10
Sodražica, dne 22. novembra 2010
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

5202.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
(Uradni list RS, št. 44/97 in 98/99), povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1
(14/05 – popr.), 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09),
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 18/05, 74/05 in 44/06) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet
Občine Sodražica na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

VII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA
DOSTOPA

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

25. člen
Zaposleni so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali nepooblaščenim uničenjem zaupnih podatkov, zlo-

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavnega
zemljišča v Občini Sodražica za leto 2011 znaša 0,0018 EUR.
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Št.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 422-2/10
Sodražica, dne 25. novembra 2010
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704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

5203.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

448

73

74

Proračun
januar–
marec 2010
621.321

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

545.598

70 DAVČNI PRIHODKI

504.251

700 Davki na dohodek in dobiček

497.510
5.183

73.723

40

TEKOČI ODHODKI

133.195

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

TEKOČI TRANSFERI
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

34.673
5.695
92.351
0
476
201.580
0
117.379

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

23.855

413 Drugi tekoči domači transferi

60.346

414 Tekoči transferi v tujino
42
43

v EUR

73.723

528.151

410 Subvencije

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

703 Davki na premoženje

TRANSFERNI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

INVESTICIJSKI ODHODKI

191.016

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

191.016

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.360

430 Investicijski transferi

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

I.

2.000

II.

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Skupina/Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

730 Prejete donacije iz domačih virov

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.000

731 Prejete donacije iz tujine

(podlaga za začasno financiranje)

A.

PREJETE DONACIJE

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

2. člen

36.474

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

1. člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. 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, 127/06 in 14/07; v nadaljevanju: ZJF) in
Odlokom o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2010
(Uradni list RS, št. 11/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

0

721 Prihodki od prodaje zalog

(vsebina sklepa)

2. člen

4.150

712 Denarne kazni

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).

41.348

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2011

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, 127/06 in 14/07) in 94. člena Statuta Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je župan Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici dne 22. 11. 2010 sprejel

0

276

714 Drugi nedavčni prihodki

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1.557

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

15689

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

1.200

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

1.160

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)

274

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

274

750 Prejeta vračila danih posojil

274

93.170
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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.

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

6. člen

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme
zadolževati.

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

5. KONČNA DOLOČBA

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

50

ZADOLŽEVANJE

274

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.

500 Domače zadolževanje

Št. 410-11/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 22. novembra 2010

VIII. ODPLAČILA DOLGA
55

7. člen
(uveljavitev sklepa)

ODPLAČILA DOLGA

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

550 Odplačila domačega dolga
IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

93.443
–93.170

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. 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.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.

5204.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2011 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

V skladu z 28. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99, 101/00) in
15. členom Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS,
št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 2. redni seji dne 1. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2011 znaša 0,001704 EUR.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja
2011 naprej.
Št. 422-1/2010
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ŠALOVCI
5205.

41

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Šalovci za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 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, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 3. redni seji dne
7. decembra 2010 sprejel

42
43

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Šalovci za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šalovci za leto 2010 (Uradni list RS, št. 108/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

skupina/podskupina kontov
I.

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

2.823.080

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.466.975

DAVČNI PRIHODKI

1.391.438

700 Davki na dohodek in dobiček

1.261.089

703 Davki na premoženje

71.140

704 Domači davki na blago in storitve

59.209

706 Drugi davki
71

75.537

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

25.126

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

73

74

V.

300
–
48.100

KAPITALSKI PRIHODKI

17.700

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

17.700

VI.

VII.

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nemat. premoženja

–

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine

–

TRANSFERNI PRIHODKI

1.338.405

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.338.405

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.155.639

40

TEKOČI ODHODKI

792.911

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

94.835

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

15.414

402 Izdatki za blago in storitve

IV.

2.011

714 Drugi nedavčni prihodki

721 Prihodki od prodaje zalog

B)

–

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

III.

625.892

403 Plačila domačih obresti

23.858

409 Rezerve

32.912

C)
VIII.
50
IX.
55
X.
XI.

101 / 13. 12. 2010 /

Stran

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(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
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
PRIHODKI MINUS ODHODKI
TER SALDO PREJETIH IN DANIH
POSOJIL (I.+IV.)-(II.+V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

15691
415.412
3.560
183.928

90.447
137.477
1.897.842
1.897.842
49.474
–
7.574
41.900
–332.559

12.455
–
–

21.642
–
–

-

–9.187

–341.746

971.175
971.175
635.000
635.000
336.175

–5.571

5.571
«

2. člen
Vsa druga določila Odloka o proračunu Občine Šalovci za
leto 2010 ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Stran

15692 /

Št.

101 / 13. 12. 2010

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2010
Šalovci, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

5206.

Sklep o ceni reklam in drugih sporočil v glasilu
Občine Šalovci

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 69/00 in 93/10) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 3. redni
seji dne 7. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o ceni reklam in drugih sporočil v glasilu
Občine Šalovci
1. Cena reklam in drugih sporočil v glasilu Občine Šalovci
znaša:
– cela stran za oglaševalce iz Občine
Šalovci
100,00 EUR
– cela stran za oglaševalce izven Občine
Šalovci
200,00 EUR
– pol strani za oglaševalce iz Občine
Šalovci
50,00 EUR
– pol strani za oglaševalce izven Občine
Šalovci
100,00 EUR
– četrt strani za oglaševalce iz Občine
Šalovci
25,00 EUR
– četrt strani za oglaševalce izven Občine Šalovci
50,00 EUR.
Vse cene so navedene brez DDV-ja.
2. Objave za društva s sedežem v Občini Šalovci so
brezplačna.
3. Znesek iz 1. točke oglaševalec poravna v roku 30
dni po izdaji računa, ki ga izstavi občina na njen transakcijski
račun.
4. Zbrana sredstva iz 1. točke tega sklepa se namensko
uporabljajo za izdajanje občinskega glasila Občine Šalovci.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-20/2010
Šalovci, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
OBVEZNO RAZLAGO
pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na območju
Občine Šempeter - Vrtojba
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba
(uradno prečiščeno besedilo: Uradni list RS, št. 114/03, spremembe in dopolnitve 2008 – Uradni list RS, št. 97/08). Obvezna
razlaga glasi:
»Pod pogojem, da se prizidave izvajajo v okviru gradbenih
parcel stanovanjskih hiš in kolikor je v sklopu prizidave k obstoječim stanovanjskim hišam predviden program, ki spada med
centralne dejavnosti (kot samostojen program ali v kombinaciji
s stanovanjskim programom), je v urejevalni enoti ŠE4-C9 ne
glede na definicijo izraza prizidava in posledično omejitev v
splošnem delu odloka kot maksimalni faktor intenzivnosti izrabe
zemljišča za gradnjo merodajen faktor 0,6.«
2. člen
Obvezna razlaga je del Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na območju Občine Šempeter Vrtojba (uradno prečiščeno besedilo: Uradni list RS, št. 114/03,
spremembe in dopolnitve 2008 – Uradni list RS, št. 97/08) in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-11/2010-22
Šempeter pri Gorici, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

5208.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec
2011

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10
– ZUKN) in 60. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je župan Občine
Šempeter - Vrtojba dne 2. decembra 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju
Občine Šempeter-Vrtojba v obdobju
januar–marec 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

ŠEMPETER - VRTOJBA
5207.

Obvezna razlaga pogojev za gradnjo
urejevalne enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za posege v prostor na
območju Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 2. redni seji dne 2. 12. 2010
sprejel

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju občina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in

Uradni list Republike Slovenije

Št.

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 (Uradni
list RS, št. 21/09, 62/10 in 92/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odlokom o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010 (Uradni list RS, št. 21/09 in 62/10; v
nadaljevanju: odlok o izvrševanju proračuna).
II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
V EUR
Skupina / Podskupina kontov/
Konto/Podkonto

Proračun
januar–marec
2011

Stran

15693

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

534.706,00

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

534.706,00

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.300,00

431

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

12.500,00

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

8.800,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I. - II.) PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

101 / 13. 12. 2010 /

36.530,00
287.475,00
0

27.804,14

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

1.000,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL (750 + 751 + 752)

1.000,00
1.000,00

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

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

1.674.519,89

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

1.642.190,14

70

DAVČNI PRIHODKI

1.153.171,87

750

Prejeta vračila danih posojil

700

Davki na dohodek in dobiček

766.009,50

703

Davki na premoženje

313.256,87

751

Prodaja kapitalskih deležev

704

Domači davki na blago in storitve

752

Kupnine iz naslova privatizacije

706

Drugi davki

V.

71

NEDAVČNI PRIHODKI

489.018,27

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

0

710

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

44

413.154,02

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

711

Takse in pristojbine

1.000,00

440

Dana posojila

712

Denarne kazni

5.005,25

441

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

714

Drugi nedavčni prihodki

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0

720

Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov

VI.

0

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

74

TRANSFERNI PRIHODKI

32.329,75

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

32.329,75

73.905,50
0

25,75
69.833,25

0

1.000,00

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

28.804,14

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40 + 41 + 42 + 43)

1.646.715,75

40

TEKOČI ODHODKI

641.004,75

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

150.863,15

55

ODPLAČILA DOLGA

28.804,14

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

550

Odplačila domačega dolga

28.804,14

40.205,09

IX.

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

8.700,00

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

409

Rezerve

5.000,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)

–28.804,14

41

TEKOČI TRANSFERI

XI.

410

Subvencije

58.300,00

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

–27.804,14

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

XII.

67.400,00

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH DNE 31.12. PRET.
LETA

436.236,51

449.705,00

Stran

15694 /

Št.

101 / 13. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

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.

SKLEP
o vrednosti točke za obračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Škocjan za obdobje leta 2011

4. člen

1. člen
Mesečna vrednost točke, ki je osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine
Škocjan za leto 2011 se določi kot sledi.
– za stanovanja, stanovanjske in počitniške hiše, garaže zasebnih lastnikov
0,0001849 €
– za objekte družbenih dejavnosti
0,0001188 €
– za poslovne površine v stavbah, ki se
uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča
v uporabi podjetij
0,0002355 €
– za ostala nezazidana stavbna zemljišča
0,0000702 €
– za poslovne površine v stavbah, ki se
ne uporabljajo
0,0004576 €.

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu
ter odlok o izvrševanju proračuna
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.

2. člen
Določena mesečna vrednost točke za nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2011.
Št. 422-0004/2010
Škocjan, dne 30. novembra 2010
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

4. KONČNA DOLOČBA

ŠKOFLJICA

7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljan pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 03201-30/2010-1
Šempeter pri Gorici, dne 2. decembra 2010
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

ŠKOCJAN
5209.

Sklep o vrednosti točke za obračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Škocjan za obdobje leta
2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl.
US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 15. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/95, 101/06) je
Občinski svet Občine Škocjan na 3. redni seji dne 30. 11. 2010
sprejel

5210.

Dopolnitev Statuta Občine Škofljica

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 in dopolnitve zakona ZLS-O, Uradni list RS, št. 76/08, ZLS-P, Uradni
list RS, št. 79/09 in ZLS-R, Uradni list RS, št. 51/10) je Občinski
svet Občine Škofljica na 2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

DOPOLNITEV STATUTA
Občine Škofljica
1. člen
V 25. členu Statuta Občine Škofljica, se v drugem odstavku, za navedbo vseh komisij, kot stalnih delovnih teles
občinskega sveta, doda besedilo, ki glasi:
»– komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj
občine«
2. člen
Te dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2010
Škofljica, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
5211.

Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

Na podlagi 1. točke 7. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Škofljica na
2. redni seji dne 25. 11. 2010 sprejel

Št.

2. člen
Za besedilom 64. člena, se doda nov 64.a člen, ki glasi:
»Komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj
občine ima pet članov.
Komisija obravnava predloge, pobude in pritožbe občanov, ki jih ti naslovijo na občinski svet in so v njegovi pristojnosti
ter občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma predloge
rešitev predmetne problematike. Komisija nadzira izvajanje
strategije dolgoročnega razvoja občine in predlaga njene spremembe in dopolnitve.
Komisija obravnava predloge aktov dolgoročnega razvoja
občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje
o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu,
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija predložiti najkasneje do
začetka obravnave predloga splošnega akta.«
3. člen
Te dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2010
Škofljica, dne 25. novembra 2010
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

TABOR
5212.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor
za leto 2010

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.

Rebalans
2010

I.

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

1.619.114

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.275.514

DAVČNI PRIHODKI

1.196.763

700 Davki na dohodek in dobiček

1.096.098

70

703 Davki na premoženje

55.665

704 Domači davki na blago in storitve

45.000

706 Drugi davki
71

78.751

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

15.029

712 Globe in denarne kazni

72

2.622
20.000

714 Drugi nedavčni prihodki

40.200

KAPITALSKI PRIHODKI

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

900

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
73

0

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

0
0
100
100

TRANSFERNI PRIHODKI

343.500

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

343.500

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

632.696

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

159.772

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

26.883
392.806
10.681

409 Rezerve

42.552

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

42

1.601.059

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

1. člen
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

1. SPLOŠNA DOLOČBA
(vsebina odloka)

15695

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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) 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine
Tabor na 1. redni seji dne 29. 11. 2010 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Tabor
za leto 2010

Stran

vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

DOPOLNITVE POSLOVNIKA
občinskega sveta
1. člen
V 60. členu poslovnika občinskega sveta se za navedbo
vseh stalnih delovnih teles občinskega sveta, doda nova alinea,
ki glasi:
»– komisija za obravnavo predlogov občanov in razvoj
občine.«

101 / 13. 12. 2010 /

463.931
7.059
303.356
51.107

413 Drugi tekoči domači transferi

102.410

INVESTICIJSKI ODHODKI

448.724

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

448.724

Stran

43

15696 /

Št.

101 / 13. 12. 2010

Uradni list Republike Slovenije

INVESTICIJSKI TRANSFERI

55.707

431 Investicijski transferi, ki niso PU

11.009

432 Investicijski transferi PU

44.699

III.

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

18.056

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

5. člen

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

44

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

500

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

500

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

56.443

55

ODPLAČILA DOLGA

56.443

550 Odplačila domačega dolga

56.443

IX.

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

IV.

V.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

–500

POVEČANJE (ZMANJŠANJE )
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– ali 0 ali +

–38.887

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–56.443

XI.

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

–18.056

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

55.806

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 (varianta:
ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

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 na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) 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 2010 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 35% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35% 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 40% 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 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 skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
16.824,86 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 16.824,86 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 odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov
v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 ne
zadolži.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Tabor, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnice
0 EUR, vezano na proračun Občine Tabor.
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)
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 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor 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.
Št. 03201-Ir 1/2010
Tabor, november 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

5213.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Tabor

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 6. člena Statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je župan Občine Tabor dne
1. 12. 2010 sprejel

Št.

101 / 13. 12. 2010 /

Stran

15697

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Tabor
1. člen
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev PUP
Ocena stanja
Občina Tabor je pričela s spremembami in dopolnitvami
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 118/03; v nadaljevanju: PUP) dne 17. 8.
2010 s sprejetjem sklepa o pripravi prostorskega akta, ki ga
je objavila v Uradnem listu RS, št. 69/10 (dne 27. 8. 2010) in
v svetovnem spletu.
Po pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev
PUP so se pojavile dodatne pobude takega obsega, da jih ni
mogoče obravnavati kot minimalne uskladitve drugih določil
PUP ali minimalne razširitve območja sprememb in dopolnitev
PUP, zato se sprejme ta dopolnitev sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev PUP.
Razlogi
S to dopolnitvijo sklepa se dopolni drugi odstavek točke I.
v poglavju Razlogi z naslednjo vsebino:
7. uredila pogoje za gradnjo stanovanjskih hiš v širšem
naselju Pondor, južno od Bolske,
8. uredila pogoje za gradnjo novega stanovanjskega
objekta v sklopu kmetije Miklaužič zahodno od naselja Tabor
v enoti K6 / Z3 (poleg sedaj dopuščene nadomestne gradnje
stanovanjskega objekta),
9. skladno z dopisom Ministrstva za okolje in prostor,
številka 35001-246/2010/2, datum 18. 10. 2010, zagotovila
možnosti za ureditev šotorišča ter možnosti za ureditev spremljajoče infrastrukture na turistični kmetiji Weiss v širšem
območju naselja Miklavž pri Taboru,
10. uskladila določila PUP tako, da bo v enoti 2A/1, Tabor
dovoljena tudi sprememba namembnosti objektov s poslovno
dejavnostjo v stanovanjske objekte (poleg sedaj dopuščene
spremembe namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v turistične ter gospodarskih v stanovanjske objekte).
2. člen
II. Okvirno območje sprememb in dopolnitev PUP
S to dopolnitvijo sklepa se dopolni 1. odstavek točke II.
z naslednjo vsebino:
7. območje stanovanjskih hiš v širšem naselju Pondor,
južno od Bolske, v pribl. velikosti 2.298 m2, obsega stavbna
zemljišča na okvirno naslednjih parcelah: parc. št. 1596/6,
1596/45 in 1596/46 vse v k.o. Ojstriška vas,
8. spremembe in dopolnitve določil za enoto K6/Z3 obsegajo stavbna zemljišča na okvirno naslednjih parcelah v k.o.
Ojstriška vas: 1201/1 – del, 1201/2 in 1201/3,
9. območje zagotovitve možnosti za ureditev šotorišča
obsega kmetijska zemljišča na okvirno naslednjih parcelah v
k.o. Miklavž: 664, 665, 673; območje turistične kmetije Weiss,
ob kateri se predvideva ureditev spremljajoče infrastrukture, pa
obsega stavbna zemljišča kmetije na okvirno naslednjih parcelah v k.o. Miklavž: *184/1, *185, *187, 664 – del, 669 – del,
10. spremembe in dopolnitve določil za enoto 2A/1,
Tabor obsegajo stavbna zemljišča v osrednjem delu naselja
Tabor (večji del območja se nahaja vzhodno in severno od
regionalne ceste Pondor–Tabor, manjši del pa južno od regionalne ceste Pondor–Tabor, vzhodno od cerkve ter zahodno
od lokalne ceste Tabor–Miklavž).
3. člen
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
S to dopolnitvijo sklepa se dopolni prvi odstavek točke III.
z naslednjo vsebino:
Za 7. območje iz točke II. se predvideva izdelava geodetskega načrta.
Za 7. območje iz točke II. se predvideva izdelava geološko geomehanskega mnenja.

Stran

15698 /

Št.

101 / 13. 12. 2010

Kot strokovna podlaga za 9. območje iz točke II. se poleg
tega upošteva še:
– dopis Ministrstva za okolje in prostor, številka
35001-246/2010/2, datum 18. 10. 2010,
– projektna dokumentacija, projekt za izvedbo – PZI,
investitor: Roman in Maja Weiss, Tabor, objekt: kamp, sestavil: S. Vute, udia, kraj in datum: Ljubljana, avgust 2007.
4. člen
IV. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice
za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih
ureditve iz njihove pristojnosti
Zaradi naravne ohranjenosti 7. območja iz točke II. ter
bližine gozdnih površin se kot dodatna nosilca v prvem odstavku točke V. opredelita:
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška
cesta 2, 3000 Celje in
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska cesta 13,
3000 Celje.

PUP

Uradni list Republike Slovenije
ŽELEZNIKI
5215.

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, 127/04 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 IN 49/09) in
19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je
župan Občine Železniki dne 8. 12. 2010 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Železniki
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

5. člen
V. Objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-1/2010
Tabor, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

TRŽIČ
5214.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/010) in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) župan Občine Tržič izdaja

SKLEP
o imenovanju podžupanje Občine Tržič
1. člen
Za podžupanjo Občine Tržič se imenuje Andrejo Potočnik, Kovorska cesta 51, 4290 Tržič.
2. člen
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo
župan pooblasti.
4. člen
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste
njegove naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne z dnem objave, uporablja pa se od 1. 12. 2010 dalje.
Št. 1001-0009/2010
Tržič, dne 1. decembra 2010
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Železniki v obdobju januar–marec 2011

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Železniki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. 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, 127/04 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Železniki za leto 2010 (Uradni list RS, št. 8/10, 25/10,
89/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. 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:
A.

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

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

70

71

v EUR
Proračun
januar–marec
2011
1.787.875
1.397.509
1.297.539
1.172.743
53.169
71.627
0
99.970
38.575
277
917
35.729

Uradni list Republike Slovenije
72

73

74

II.
40

41

42

43

III.
B.
IV.

V.
44

714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
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 os.,
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 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

Št.

24.472
7.265

VI.

0
0

C.
VII.

7.265
0
0
0
383.101

VIII.

383.101
1.745.644
263.340
86.659
14.701
151.441
7.439
3.100
422.628
0
317.697
16.167
88.764
0
1.057.783
1.057.783
1.893
1.673
220
42.231

IX.
X.
XI.

101 / 13. 12. 2010 /

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV(IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Stran

15699

1.984
0
0
20.840
20.840
21.391
–20.840
–42.231

+1.636.892

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. Poleg
tega se opredeli vse prejemke in izdatke v zvezi z vodno ujmo
dne 18. 9. 2007 kot namenske.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

0
0
0
0
0

0
0
0

0

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

Stran

15700 /

Št.
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6. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 410-4/2010-030
Železniki, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Žužemberk
v obdobju januar–marec 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žužemberk (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja) oziroma do sprejetja proračuna Občine Žužemberk za leto 2011, kolikor bo ta sprejet pred iztekom
tega obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in
19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09)
je Občinski svet Občine Železniki na 24. redni seji dne 3. 6.
2010 sprejel

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2010. 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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Žužemberk za leto 2010 (Uradni list RS, št. 126/08,
29/10 in 73/10; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5216.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Zemljišče parc. št. 120/35 vpisano v z.k.vl. št. 514, k.o.
Selca, kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni
rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 120/35 odpiše
iz z.k. vl. št. 514, k.o. Selca. Vpiše se v nov vložek iste k.o.
in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki,
Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št. 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-15/2010-009
Železniki, dne 7. decembra 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

ŽUŽEMBERK
5217.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Žužemberk v obdobju januar–marec 2011

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, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08
in 49/09) in 77. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 66/10 – UPB) je župan Občine Žužemberk dne
8. 12. 2010 sprejel

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:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod- Proračun januar
konto
–marec 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.153.761
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
910.455
70 DAVČNI PRIHODKI
866.855
700 Davki na dohodek in dobiček
851.357
703 Davki na premoženje
11.080
704 Domači davki na blago in storitve
4.418
71 NEDAVČNI PRIHODKI
43.600
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
21.996
711 Takse in pristojbine
266
712 Globe in druge denarne kazni
1.295
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
800
714 Drugi nedavčni prihodki
19.243
72 KAPITALSKI PRIHODKI
53.013
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
438
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
52.575
73 PREJETE DONACIJE
1.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.600
74 TRANSFERNI PRIHODKI
188.693
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
55.531
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
133.162

Uradni list Republike Slovenije
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
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 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. SPREMEBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

Št.

983.440
247.178
41.468
7.053
198.395
262
0
496.585
105.000
297.366
0
94.219
239.677
239.677
0
0
0
170.321
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Stran

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

15701
–170.321
437.442

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.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se Občina Žužemberk
ne bo zadolžila.

0
5. KONČNA DOLOČBA
0

8. člen

0
0
0
0
0
0

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.

(uveljavitev sklepa)

170.321
0

Št. 410-95/2010-1
Žužemberk, dne 8. decembra 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

Stran

15702 /

Št.
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VLADA
5218.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10 in 82/10) se v 1. členu:
– v točki 1.3 znesek »498,1500« nadomesti z zneskom
»478,0100«,
– v točki 1.4 znesek »498,1500« nadomesti z zneskom
»478,0100«,
– v točki 2.1 znesek »439,8500« nadomesti z zneskom
»420,2100«,
– v točki 2.2 znesek »80,8500« nadomesti z zneskom
»70,5400«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 14. decembra 2010.
Št. 00712-68/2010
Ljubljana, dne 13. decembra 2010
EVA 2010-1611-0173
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5219.

Sklep o spremembi Sklepa o spremembah
Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti
zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo
v obveznem zdravstvenem zavarovanju

Na podlagi 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08 in 62/10
– ZUPJS) in 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je
Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na
svoji 6. seji dne 22. novembra 2010 sprejela

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o spremembi Sklepa o spremembah Sklepa
o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih
storitev, ki se zagotavljajo v obveznem
zdravstvenem zavarovanju
1.
V Sklepu o spremembah Sklepa o določitvi odstotkov
vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/10) se v
4. točki letnica »2010« nadomesti z letnico »2011«.
2.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije, veljati pa začne
1. januarja 2011.
Št. 9000-10/2010-DI/3
Ljubljana, dne 22. novembra 2010
EVA 2010-2711-0060
Predsednik Skupščine
Vladimir Tkalec l.r.

5220.

Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem
območju občine Miklavž na Dravskem polju

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08
in 22/10) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije
za energijo št. 22‑16/2010‑16/ZP‑29 z dne 17. 11. 2010 družba
Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov,
trgovino in storitve d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, kot
izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Miklavž na Dravskem polju izdaja

AKT
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju
občine Miklavž na Dravskem polju
1. člen
(1) S tem aktom se določa osnovna cena za distribucijo
in omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega
plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina
glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine
Miklavž na Dravskem polju na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
družba Plinarna Maribor d.o.o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša 6,9402 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno
skupino na mesec znaša:
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Tabela 1
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
(Sm3/leto)

Variabilni
del

Fiksni del
Pavšal
(EUR/mesec)

Cena moči
(EUR/kW)

Cena zmogljivosti
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe
(EUR/Sm3)

CDK1

0‑200

1,5000

0,2080

CDK2

201‑500

4,0000

0,2000

CDK3

501‑1.500

6,0000

0,1326

CDK4

1.501‑2.500

6,0000

0,1326

CDK5

2.501‑4.500

6,0000

0,1326

CDK6

4.501‑10.000

8,5000

0,3330

0,1284

CDK7

10.001‑30.000

8,5000

0,3330

0,1284

CDK8

30.001‑70.000

8,5000

0,3330

0,1284

CDK9

70.001‑100.000

8,5000

0,3330

CDK10

0,0000

0,1284

100.001‑200.000

0,6018

0,0954

CDK11

200.001‑600.000

0,6018

0,0954

CDK12

600.001‑1.000.000

0,6018

0,0954

CDK13

1.000.001‑5.000.000

0,3340

0,0684

CDK14

5.000.000‑15.000.000

0,1250

0,0387

CDK15

Nad 15.000.000

0,1250

0,0387

3. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (Vu)
znaša 1,3979 EUR/mesec.
4. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) se
izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
5. člen
Cene v tem aktu ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
6. člen
Ta akt začne veljati 15. decembra 2010.
Št. OM 6345
Maribor, dne 8. novembra 2010
EVA 2010-2111-0128
Plinarna Maribor d.o.o.
Zakoniti zastopnik
Milan Curk l.r.
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5221.

Tehnični popravek Odloka o o zazidalnem
načrtu Šmarjeta

Tehnični popravek
S tem tehničnim popravkom se v 2. členu Odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87) popravi
opis meje po obodni parcelaciji.
Meja ZN na vzhodni strani območja poteka po zemljiščih
skladno z mejo ZN zarisano v grafični karti Sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje
(Celjski prostorski plan) – dopolnitev 1999 in 2001 (Uradni list
RS, št. 40/86, 4/88 in Uradni list RS, št. 86/01).
Št. 3505-28/2010
Celje, dne 6. decembra 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

101 / 13. 12. 2010 /

Stran

15705

VSEBINA
DRŽAVNI SVET

DOLENJSKE TOPLICE

5153.

Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

15627

5168.

5154.

Uredba o spremembah Uredbe o upravnem poslovanju
15627
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
15702

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko – turistično
območje DT7-OPPN (del območja) v Dolenjskih
Toplicah
15650

5169.

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2011
15652

MINISTRSTVA

5170.

Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
plansko celoto V8 Dobrova za območje Občine
Horjul
Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2011
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
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
Sklep o razrešitvi članice Občinske volilne komisije
Občine Horjul

5218.

5155.
5156.
5157.

5158.

5219.

5220.

VLADA

Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij
15628
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
15639
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o fitosanitarnih zahtevah za lesen pakirni material
v mednarodnem prometu
15639

5171.
5172.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

5174.

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu volitev enega
člana Občinskega sveta Občine Grosuplje – predstavnika romske skupnosti v Občini Grosuplje
15643

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi Sklepa o spremembah Sklepa
o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju
15702
Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju občine Miklavž na Dravskem polju
15702

OBČINE
BELTINCI

5173.

GORNJI PETROVCI
HORJUL

15654
15654

15656
15657
15657

IDRIJA

5175.

Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2011
15657

5176.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2011
15658
Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2011
15658
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2011
15659

5177.
5178.

5179.

JESENICE

KOZJE

Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za
leto 2011
15659
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Kozje za leto 2011
15659
Sklep o določitvi komunalne takse za posamezne
predmete in storitve
15660

5159.

Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta
Občine Beltinci
15644

5160.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend
naselje Letuš – levi breg (Jeseničnik)
15644

5181.

BREZOVICA

5182.

Sklep o začasnem financiranju MO Kranj v obdobju
januar–marec 2011
15660

CELJE

5183.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
15662
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta OPPN 33 Center Gameljne –
del (del enote urejanja prostora ŠG-20 in del enote
urejanja prostora ŠG-207)
15671
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
15672

5161.

BRASLOVČE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2010 II
15645

5162.

Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka
o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na
Golovcu« – območje stanovanjske gradnje
15647

5163.

Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v
obdobju januar–marec 2011
15648
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
15649
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega svetnika na naslednjega kandiddata
15649

5164.
5165.

5180.

5184.

CERKNO

ČRNOMELJ

5166.

Sklep o začasnem financiranju Občine Črnomelj v
obdobju januar–marec 2011
15649

5167.

Sklep o začasnem financiranju Občine Divača v
obdobju januar–marec 2011
15650

5185.
5186.
5187.

DIVAČA

5188.

KRANJ

LJUBLJANA

MAJŠPERK

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
15673
Pravilnik o plačah, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine
Majšperk
15673

MEDVODE

Sklep o začasnem financiranju Občine Medvode v
letu 2011
15675

Stran
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MIRNA PEČ

5204.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v Občini
Sv. Jurij ob Ščavnici
15690

Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta za ekonomsko šolo v Murski Soboti (za
širitev poligona Španik)
15676
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2011
15678

5205.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2010
15691
Sklep o ceni reklam in drugih sporočil v glasilu
Občine Šalovci
15692

POLZELA

5207.

RAVNE NA KOROŠKEM

5208.

5189.

Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč
v obdobju januar–marec 2011
15675

5190.
5191.

MURSKA SOBOTA

5192.

Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v
obdobju januar–marec 2011
15678

5193.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2010
15680
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna
Občine Ravne na Koroškem v letu 2011
15681

5194.

5195.
5196.

Uradni list Republike Slovenije

5206.

ROGAŠOVCI

ŠEMPETER - VRTOJBA

Obvezna razlaga pogojev za gradnjo urejevalne
enote ŠE4-C9 Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na območju Občine
Šempeter - Vrtojba
15692
Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter
- Vrtojba v obdobju januar–marec 2011
15692

ŠKOCJAN

5209.

Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Škocjan za obdobje leta 2011
15694

5210.
5211.

Dopolnitev Statuta Občine Škofljica
Dopolnitve Poslovnika občinskega sveta

REČICA OB SAVINJI

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica
15681
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
15681

ŠALOVCI

ŠKOFLJICA

15694
15695

TABOR

5197.

Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci
v obdobju januar–marec 2011
15682

5212.

5198.

Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v
obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2011
15684

SEŽANA

5213.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto
2010
15695
Sklep o dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tabor
15697

5199.

Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2011
15684
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste
15685

5214.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Tržič

5215.

SODRAŽICA

5216.

Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v
obdobju januar–marec 2011
15698
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
15700

5200.

SLOVENSKA BISTRICA

5201.
5202.

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
15685
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
15688

5203.

Sklep o začasnem financiranju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici v obdobju januar–marec 2011
15689

TRŽIČ

15698

ŽELEZNIKI

ŽUŽEMBERK

5217.

Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk
v obdobju januar–marec 2011
15700

5221.

Tehnični popravek Odloka o o zazidalnem načrtu
Šmarjeta
15704

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

POPRAVKI
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