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DRŽAVNI ZBOR
1310. Sklep o imenovanju predsednika Računskega 

sodišča

Na podlagi 151. člena Ustave Republike Slovenije, prve-
ga in tretjega odstavka 6. člena Zakona o računskem sodišču 
(Uradni list RS, št. 11/01 in 109/12) ter 112. člena Poslovnika 
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečišče-
no besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji 24. aprila 2013 
sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika  

Računskega sodišča

Za predsednika Računskega sodišča se za dobo devet let 
od dneva, ko nastopi funkcijo, imenuje: 

Tomaž Vesel.

Št. 020-14/13-3/5
Ljubljana, dne 24. aprila 2013
EPA 1108-VI

Državni zbor
Republike Slovenije

Janko Veber l.r.
Predsednik

VLADA
1311. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 

na Državnem pravobranilstvu na sedežu 
v Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12 in 21/13) je 
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, 
številka 110-830/2012 z dne 26. 3. 2013, na 4. redni seji dne 
11. 4. 2013 izdala naslednjo

O D L O Č B O

Tjaša Mihelič Žitko, rojena 11. 10. 1966, se imenuje za 
državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu 
v Ljubljani z dnem 11. 4. 2013, za dobo osmih let.

Št. 70201-2/2012
Ljubljana, dne 11. aprila 2013
EVA 2012-2030-0080

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

MINISTRSTVA
1312. Pravilnik o zahtevah za računalniške 

programe in elektronske naprave, upravljanje 
in delovanje informacijskega sistema ter 
vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev 
podatkov

Na podlagi enajstega odstavka 38. člena Zakona o davč-
nem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o zahtevah za računalniške programe  

in elektronske naprave, upravljanje in delovanje 
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, 

načinu in rokih za predložitev podatkov

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se podrobneje predpisuje, kdaj se šte-
je, da računalniški programi in elektronske naprave izpolnjujejo 
zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 38. člena Za-
kona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12; v nadaljnjem besedilu: 
zakon), ter vsebino, obliko, način in roke za predložitev izpisov 
izvornih elektronsko vodenih podatkov in njihovih sprememb 
davčnemu organu.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si



Stran 4168 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo 
naslednji pomen:

(2) Računi pri gotovinskem poslovanju so izdani računi 
za prodajo blaga ali storitev, ki so delno ali v celoti plačani z 
gotovino.

(3) Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in ko-
vanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, plačilno ali kreditno 
kartico, čekom in drug podoben način plačila.

3. člen
(izpolnjevanje zahtev za računalniške programe  

in elektronske naprave)
(1) Šteje se, da računalniški program ali elektronska na-

prava izpolnjuje zahteve iz osmega oziroma devetega odstavka 
38. člena zakona, če računalniški program ali elektronska na-
prava, ki jo zavezanec za davek uporablja za izdajanje računov 
pri gotovinskem poslovanju oziroma za hrambo teh računov, 
zagotavlja hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri go-
tovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe.

(2) Podatki o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju 
in njihove poznejše spremembe so lahko shranjeni v sami ele-
ktronski napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov 
tako, da je mogoče njihovo vsebino izpisati na način in v obliki, 
kot je določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika (v 
nadaljnjem besedilu: Priloga), in v 6. členu tega pravilnika.

4. člen
(način, vsebina in oblika izpisa podatkov o izdanih računih  

pri gotovinskem poslovanju)
(1) Zavezanec za davek, ki za izdajanje oziroma hrambo 

računov pri gotovinskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: ra-
čuni) uporablja računalniške programe ali elektronske naprave, 
na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora 
predloži izpis podatkov o izdanih računih iz osmega odstavka 
38. člena zakona v urejenih strukturiranih računalniških datote-
kah v vsebini, obliki in na način, določen v Prilogi.

(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi, če davčni organ 
pridobiva podatke na podlagi 39. člena zakona od druge osebe, 
ki za izdajanje in hrambo računov pri gotovinskem poslovanju 
uporablja računalniške programe ali elektronske naprave.

5. člen
(rok)

(1) Zavezanec za davek davčnemu organu predloži iz-
pis podatkov iz 4. člena tega pravilnika v treh delovnih dneh 
po prejemu zahteve davčnega organa za predložitev izpisa 
podatkov.

(2) Rok za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka 
se na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek lahko 
podaljša za največ pet delovnih dni.

6. člen
(drugačen način predložitve podatkov)

(1) Zavezanec za davek, ki za izdajanje računov pri go-
tovinskem poslovanju uporablja elektronske naprave, ki zaradi 
tehničnih lastnosti ne omogočajo izdelave izpisa podatkov v 
vsebini, obliki in na način, določen v Prilogi (npr. klasične ele-
ktronske registrske blagajne), mora v rokih iz prejšnjega člena 
davčnemu organu predložiti izpis podatkov o izdanih računih, 
ki vsebuje vse podatke, ki so navedeni na izvorno izdanih ra-
čunih, in vse poznejše spremembe teh podatkov.

(2) Podatki se zapišejo v strukturirane računalniške da-
toteke v standardni obliki z imenom IZPIS_REG_BLAG.TXT. 
Podatki se zapišejo v formatu ASCII. Podatki se pripravijo in 
predložijo davčnemu organu na nosilcu podatkov na način, ki 
je določen v točki 1.2 Priloge.

(3) Če elektronska naprava zaradi tehničnih lastnosti ne 
omogoča oblike izpisa podatkov, ki je določena v prejšnjem 
odstavku, se podatki predložijo v obliki izpisa kontrolnega traku 
registrske blagajne na papirju.

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.

Št. 007-122/2013
Ljubljana, dne 16. aprila 2013
EVA 2013-1611-0031

dr. Uroš Čufer l.r.
Minister 

za finance

Priloga
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Priloga 
 
 
VSEBINA, OBLIKA IN NAČIN IZPISA PODATKOV IZ ELEKTRONSKO VODENIH EVIDENC O 
IZDANIH RAČUNIH PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU ZAVEZANCA ZA DAVEK 
 
1. Vrsta izpisa podatkov v urejenih strukturiranih računalniških datotekah v standardni obliki 
 
Podatki iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih zavezanca za davek se zapišejo v naslednje 
strukturirane računalniške datoteke v standardni obliki, z naslednjimi imeni: 
IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT – zbirni podatki o izdanih računih  
IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT – podatki o postavkah na izdanih računih 
 
Podatki se zapišejo v formatu ASCII. Uporabi se kodna stran CP 1250. 
 
Vsak zapis je podrobno opisan v nadaljevanju v tabelarične prikazu za posamezno datoteko. Ločilo 
med posameznimi polji (stolpci) je podpičje. Prazno polje ne vsebuje nobenega znaka. Zadnje polje 
(stolpec) je zaključeno s podpičjem. Vsak zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF. 
 
1.2  Priprava in predložitev podatkov na nosilcu podatkov 
 
Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5in (1,44 MB) ali na standardne 
zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) kapacitete 4,7 GB. Ne glede 
na navedeno lahko zavezanec za davek posreduje podatke tudi na drugih nosilcih podatkov, pri čemer 
morajo biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem pravilnikom. 
 
Na ovojnici nosilca podatkov je čitljivo izpisano: 

- naziv in davčna številka zavezanca za davek; 
- vrsta izpisa podatkov; 
- obdobje izpisa podatkov; 
- število zapisov v vsaki datoteki. 

 
Nosilcu podatkov se priloži papirni izpis prvih deset in zadnjih deset zapisov posameznih datotek na 
tem nosilcu. Navedeni izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, zapisanih na tem nosilcu, 
brez posebnih oblikovanih dodatkov. 
 
Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor. 
 
2. Podrobna vsebina in oblika izpisov podatkov v datoteke 
 
2.1  Izpis zbirnih podatkov o izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT) 
 
V datoteko se vpisujejo zbirni podatki o izdanih računih za prodajo blaga ali storitev in njihovih 
poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih zajema 
posamezno koledarsko leto. Če zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa predlaga izpis 
zbirnih podatkov o izdanih računih v tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov do 
dneva, ko je bila podana zahteva. V prvi vrstici izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih so navedena 
imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja). 
 
Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa zbirnih podatkov o izdanih računih: 
 
Ločilo med posameznimi polji je podpičje. 
 
 
 
Zap.  
št. 

 
Tip 
polja 

 
Ime polja z opisom 

 
Krajše ime polja 

 
1 
 

 
AN 

 
Davčna številka zavezanca za davek 

 
Dav št 
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2 

 
AN 

 
Številka računa 
 

 
Rac st 

 
3 

 
N 

 
Datum računa (v obliki DDMMLLLL) 
 

 
Rac dat 

 
4 

 
AN 

 
Ura izdaje računa (v obliki UU:MM) 
 

 
Rac ura 

 
5 

 
AN 

 
Oznaka poslovne enote 
 

 
PE id 

 
6 

 
AN 

 
Oznaka elektronske naprave (blagajne) 
 

 
Blag id 

 
7 

 
AN 

 
Firma/ime in sedež kupca (prvih 50 znakov, leva 
poravnava) 
 

 
Kupec 

 
8 

 
AN 

 
Kupčeva identifikacijska številka za DDV (prvih 20 
znakov, leva poravnava) 
 

 
IŠ za DDV 

 
9 

 
N 

 
Znesek računa skupaj z DDV (desna poravnava, v 
obliki -999999,99) 
 

 
Rac znesek 

 
10 

 
N 

 
Obračunan DDV po stopnji 8,5 % (desna poravnava, v 
obliki -999999,99) 
 

 
Rac 8,5 % DDV 

 
11 

 
N 

 
Obračunan DDV po stopnji 20 % (desna poravnava, v 
obliki -999999,99) 
 

 
Rac 20 % DDV 

 
12 

 
N 

 
Znesek plačila z gotovino skupaj z DDV (desna 
poravnava, v obliki -999999,99) 
 

 
Plac got 

 
13 

 
N 

 
Znesek plačila s plačilno kartico skupaj z DDV (desna 
poravnava, v obliki -999999,99) 
 

 
Plac kart 

 
14 

 
N 

 
Znesek plačila na drug način skupaj z DDV (desna 
poravnava, v obliki -999999,99) 
 

 
Plac ostalo 

 
15 

 
N 

 
Datum spremembe računa (v obliki DDMMLLLL) 
 

 
Sprem dat 

 
16 

 
AN 

 
Ura spremembe (v obliki UU:MM) 
 

 
Sprem ura 

 
17 

 
N 

 
Zaporedna številka spremembe 
 

 
Sprem st 

 
18 

 
AN 

 
Oznaka razloga spremembe računa (enomestna 
oznaka: S-Storno, D-Dobropis, O-Ostalo) 
 

 
Sprem id 
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19 

 
AN 

 
Opis razloga spremembe računa (prvih 50 znakov, leva 
poravnava) 
 

 
Sprem razlog 

 
20 
 

 
AN 

 
Uporabniško ime osebe, ki je spremenila račun 

 
Sprem upor 

 
21 

 
AN 

 
Ime in priimek osebe, ki je spremenila račun (prvih 30 
znakov) 
 

 
Sprem oseba 

 
22 

 
AN 

 
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – 
zavezanec se sam odloči, ali bo kaj vpisal v to polje, 
sicer ostane prazno. Vpisujejo se morebitne druge 
oznake, ki podrobneje pojasnjujejo zapise v zvezi z 
vsebino izdanih računov in njihove spremembe. V tem 
polju se lahko oblikuje več podpolj. Če jih je več, je 
treba pojasniti začetek in konec posameznega 
podpolja ter njegovo vsebino. Ločilo med podpolji je 
podpičje.  
 

 
Rac opombe 

 
 
 
Pojasnilo: 
 
V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki: 
 
Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčna številka zavezanca za davek – izdajatelja računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se številka računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se datum izdaje računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se čas izdaje računa v urah in minutah. 
 
Zap. št. (stolpec) 5: Vpiše se oznaka poslovne enote. Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. 
Če zavezanec za davek nima poslovnih enot, se v polje ne vpisuje ničesar.  
 
Zap. št. (stolpec) 6: Vpiše se oznaka elektronske naprave (blagajne) preko katere je bil izdan račun. 
Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. Če ima zavezanec za davek eno blagajno, se lahko 
polje pusti prazno. 
 
Zap. št. (stolpec) 7: Vpišejo se podatki o kupcu – davčnem zavezancu, ki je identificiran za DDV, ime 
in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče. Podatki se vpišejo, če so navedeni na izdanem 
računu. 
 
Zap. št. (stolpec) 8: Vpiše se identifikacijska številka za DDV kupca iz zap. št. 7. Podatek se vpiše, če 
je naveden na izdanem računu. 
 
Zap. št. (stolpec) 9: Vpiše se znesek računa skupaj z DDV. Znesek predstavlja končno vrednost 
računa, po zmanjšanju računa za zneske popustov, rabatov, ipd.  
 
Zap. št. (stolpec) 10: Vpiše se vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5 %.   
 
Zap. št. (stolpec) 11: Vpiše se vrednost obračunanega DDV po stopnji 20 %.   
 
Zap. št. (stolpec) 12: Vpiše se znesek plačila računa z gotovino skupaj z DDV. 
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Zap. št. (stolpec) 13: Vpiše se znesek plačila računa s plačilno kartico skupaj z DDV. 
 
Zap. št. (stolpec) 14: Vpiše se znesek plačila računa na drug način skupaj z DDV (če račun ni bil 
plačan z gotovino ali s plačilno kartico). 
 
Zap. št. (stolpec) 15: Vpiše se datum spremembe izdanega računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 16: Vpiše se čas spremembe računa – ure in minute. 
 
Zap. št. (stolpec) 17: Vpiše se zaporedna številka spremembe računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 18: Vpiše se enomestna oznaka razloga spremembe računa, in sicer: 

S – Storno 
D – Dobropis 
O – Ostalo 

 
 
Zap. št. (stolpec) 19: Vpiše se opis razloga spremembe računa. Vpis je obvezen, če ima oznaka 
razloga spremembe izdanega računa vrednost »O« (Ostalo). 
 
Zap. št. (stolpec) 20: Vpiše se uporabniško ime osebe, ki je spremenila račun. 
 
Zap. št. (stolpec) 21: Vpišeta se ime in priimek osebe, ki je spremenila račun. 
 
 
Za spremembo se šteje, če se je spremenila vsebina že izdanega računa. Spremembe računa pred 
njegovo izdajo niso predmet vpisa v datoteko. 
 
Vsaka sprememba izvornega izdanega računa, se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri 
spremembi za zmanjšanje vrednosti izdanega računa, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče 
negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega računa. Če sprememba ne vpliva na 
vrednost izdanega računa, se v polja z vrednostmi ne vpisuje ničesar. 
 
 
 
2.2  Izpis podatkov o postavkah na izdanih računih (datoteka IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT) 
 
V datoteko se vpisujejo podatki o količini, vrsti in vrednosti posameznih postavk na izdanih računih in 
njihovih poznejših spremembah. Posamezna datoteka izpisa postavk na izdanih računih zajema 
posamezno koledarsko leto. Če zavezanec za davek na zahtevo davčnega organa predlaga izpis 
podatkov o postavkah na računih v tekočem koledarskem letu, datoteka zajema izpis podatkov do 
dneva, ko je bila podana zahteva. V prvi vrstici izpisa postavk na izdanih računih morajo biti navedena 
imena posameznih polj (razvidna iz tabelaričnega prikaza – krajše ime polja). 
 
Tabelarični prikaz vsebine in oblike datoteke izpisa postavk na izdanih računih: 
 
Ločilo med posameznimi polji je podpičje. 
 
 
 
Zap.  
št. 

 
Tip 
polja 

 
Ime polja z opisom 

 
Krajše ime polja 

 
1 

 
AN 

 
Davčna številka zavezanca za davek 

 
Dav št 
 

 
2 

 
AN 

 
Številka računa 
 

 
Rac st 

 
3 

 
N 

 
Datum računa (v obliki DDMMLLLL) 

 
Rac dat 
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4 

 
AN 

 
Oznaka poslovne enote 
 

 
PE id 

 
5 

 
AN 

 
Oznaka elektronske naprave (blagajne) 
 

 
Blag id 

 
6 

 
N 

 
Zaporedna številka postavke na računu 
 

 
Post st 

 
7 

 
AN 

 
Oznaka (šifra) blaga oziroma storitve 
 

 
Post id 

 
8 

 
AN 

 
Naziv blaga oziroma storitve (prvih 50 znakov, leva 
poravnava) 
 

 
Post opis 

 
9 

 
N 

 
Količina blaga oziroma storitve (desna poravnava, v obliki  
-999999,99) 
 

 
Post kol 

 
10 

 
AN 

 
Enota mere blaga oziroma storitve 
 

 
Post em 

 
11 

 
N 

 
Cena blaga oziroma storitve na enoto mere skupaj z DDV 
(desna poravnava, v obliki -999999,99) 
 

 
Post znesek 

 
12 

 
N 

 
Obračunan DDV po stopnji 8,5 % (desna poravnava, v 
obliki -999999,99) 
 

 
Post 8,5 % DDV 

 
13 

 
N 

 
Obračunan DDV po stopnji 20 % (desna poravnava, v 
obliki -999999,99) 
 

 
Post 20 % DDV  

 
14 

 
N 

 
Zaporedna številka spremembe (enaka vrednost kot v 
istoimenskem polju v datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT) 
 

 
Sprem st 

 
15 

 
AN 

 
Opombe (leva poravnava); neobvezno polje – zavezanec 
se sam odloči, ali bo kaj vpisal v to polje, sicer ostane 
prazno. Vpisujejo se morebitne druge oznake, ki 
podrobneje pojasnjujejo zapise v zvezi z vsebino postavk 
na izdanih računih in njihove spremembe. V tem polju se 
lahko oblikuje več podpolj. Če jih je več, je treba pojasniti 
začetek in konec posameznega podpolja ter njegovo 
vsebino. Ločilo med podpolji je podpičje.  
 

 
Post opombe 

 
 
 
Pojasnilo: 
 
V posamezna polja (stolpce) se zapisujejo naslednji podatki: 
 
Zap. št. (stolpec) 1: Vpiše se davčna številka zavezanca za davek – izdajatelja računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 2: Vpiše se številka računa. 
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Zap. št. (stolpec) 3: Vpiše se datum izdaje računa. 
 
Zap. št. (stolpec) 4: Vpiše se oznaka poslovne enote. Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. 
Če zavezanec za davek nima poslovnih enot, se v polje ne vpisuje ničesar.  
 
Zap. št. (stolpec) 5: Vpiše se oznaka elektronske naprave (blagajne) preko katere je bil izdan račun. 
Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. Če ima zavezanec za davek eno blagajno, se lahko 
polje pusti prazno. 
 
Zap. št. (stolpec) 6: Vpiše se zaporedna številka postavke na računu. 
 
Zap. št. (stolpec) 7: Vpiše se oznaka (šifra) blaga oziroma storitve. 
 
Zap. št. (stolpec) 8: Vpiše se naziv blaga oziroma storitve. 
 
Zap. št. (stolpec) 9: Vpiše se količina blaga oziroma storitve. 
 
Zap. št. (stolpec) 10: Vpiše se enota mere blaga oziroma storitve. 
 
Zap. št. (stolpec) 11: Vpiše se cena blaga oziroma storitve na enoto mere, skupaj z DDV. Znesek 
predstavlja končno vrednost postavke, po zmanjšanju za zneske popustov, ipd.  
 
Zap. št. (stolpec) 12: Vpiše se vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5 %.   
 
Zap. št. (stolpec) 13: Vpiše se vrednost obračunanega DDV po stopnji 20 %.   
 
Zap. št. (stolpec) 14: Vpiše se zaporedna številka spremembe izdanega računa. Polje ima enako 
vrednost kot istoimensko polje v datoteki z zbirnimi podatki o izdanih računih. 
 
Za spremembo se šteje, če se je spremenila vsebina že izdanega računa. Spremembe računa pred 
njegovo izdajo niso predmet vpisa v datoteko. 
 
Vsaka sprememba postavke izvornega izdanega računa, se v datoteko vpiše v novo vrstico. Če gre pri 
spremembi za zmanjšanje vrednosti postavke, se v ustrezna polja vpišejo pripadajoče negativne 
vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti postavke. Če sprememba ne vpliva na vrednost postavke, 
se v polja, ki se nanašajo na vrednost postavke, ne vpisuje ničesar. 
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1313. Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih 
podjetij

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o social-
nem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) izdaja ministrica za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

P R A V I L N I K
o spremljanju poslovanja socialnih podjetij

1. člen
(področje urejanja)

Ta pravilnik ureja:
– način spremljanja poslovanja socialnih podjetij in na-

čin ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, določenih v Zakonu o 
socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11; v nadaljnjem 
besedilu: zakon);

– vsebino prilog k vlogi za registracijo nepridobitne pravne 
osebe, ki namerava poslovati kot socialno podjetje, določenih 
v 14. členu zakona;

– dokazila o pričetku opravljanja dejavnosti glede števila 
in strukture zaposlenih in dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za ohranitev statusa socialnega podjetja, poročanje in roke 
poročanja;

– pogoje po katerih so upravičenci iz 35. člena zakona 
upravičeni do spodbud iz posameznega ukrepa spodbujanja 
razvoja socialnega podjetništva;

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati socialna podjetja za pri-
dobitev posebnih spodbud za zaposlovanje drugih najbolj ranlji-
vih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za poslovodenje;

– spremljanje upravičenosti in poročanje socialnih pod-
jetij, ki so upravičena do spodbud za zaposlovanje drugih 
najbolj ranljivih skupin na trgu dela in posebnih spodbud za 
poslovodenje;

– način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev 
iz naslova spodbud in oprostitev ter način vrnitve neupravičeno 
pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud ali neizkorišče-
nih sredstev s pripadajočimi obrestmi;

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe javnega 
ali zasebnega prava za izvajanje posameznih ukrepov oziroma 
za izvajanje storitev iz ukrepov (v nadaljnjem besedilu: izvajal-
ske organizacije).

2. člen
(način spremljanja poslovanja socialnih podjetij  
in izpolnjevanja pogojev za ohranitev statusa  

socialnega podjetja)
Ministrstvo, pristojno za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pričetek po-
slovanja, poslovanje socialnih podjetij ter izpolnjevanje pogojev 
za ohranitev statusa socialnega podjetja spremlja na podlagi:

– akta o ustanovitvi ali temeljnega akta socialnega pod-
jetja;

– vpogleda v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agen-
cija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v 
nadaljnjem besedilu: AJPES);

– letnih poročil;
– ocene nadzornih organov socialnih podjetij;
– poročil z dokazili, ki so jih socialna podjetja dolžna 

posredovati v obliki in rokih, kot jih določa 19. člen zakona 
in 4., 5. in 6. člen tega pravilnika;

– poročil z dokazili izvajalcev posameznih ukrepov (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec ukrepa) programa ukrepov za 
izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva (v nadalj-
njem besedilu: program);

– seznama socialnih podjetij, ki AJPES-u ne predložijo 
letnega poročila v rokih, določenih z zakoni, ki urejajo roke 
predložitve letnih poročil za posamezno pravno organizacijsko 
obliko;

– obvestil Davčne uprave Republike Slovenije o ugoto-
vljeni odgovornosti socialnega podjetja za posebno hud davčni 
prekršek;

– revizijskih poročil;
– prejetega pisnega dokumenta s strani nadzornega orga-

na socialnega podjetja o odpovedi statusu socialnega podjetja;
– drugih prejetih poročil izvajalcev ukrepov programa in 

izvajalskih organizacij.

3. člen
(vloga)

(1) K vlogi za registracijo nepridobitne pravne osebe, ki 
namerava poslovati kot socialno podjetje ali k vlogi za regi-
stracijo spremembe akta o ustanovitvi ali temeljnega akta, s 
katerim se nepridobitna pravna oseba preoblikuje v socialno 
podjetje, mora ustanovitelj ali pristojni organ nepridobitne prav-
ne osebe priložiti še Sklep ustanoviteljev ali pristojnega organa 
nepridobitne pravne osebe, da namerava poslovati kot socialno 
podjetje, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka ustanovitelj kot dokazilo 
o višini morebitnih sredstev za začetek dela oziroma vrednosti 
premoženja društva priloži tudi kopijo potrdila o vplačilu usta-
novnega kapitala na začasni račun nepridobitne pravne osebe, 
ki namerava poslovati kot socialno podjetje, s pripisom »kopija 
enaka originalu« ali popis premoženja društva.

4. člen
(dokazila o pričetku opravljanja dejavnosti)

(1) Socialno podjetje tipa A posreduje ministrstvu dokazilo 
o zaposlitvi vsaj enega delavca v roku 30 dni po preteku ene-
ga leta od pridobitve statusa socialnega podjetja in dokazila 
o zaposlitvi najmanj dveh delavcev v roku 30 dni po preteku 
dveh let od pridobitve statusa socialnega podjetja in vsakega 
naslednjega leta.

(2) Socialno podjetje tipa B posreduje ministrstvu v roku 
30 dni po preteku dveh let od pridobitve statusa socialnega 
podjetja dokazila o zaposlitvi delavcev in njihovi strukturi na 
letni ravni. Struktura zaposlenih delavcev mora izkazovati za-
poslitev vsaj ene tretjine delavcev od vseh zaposlenih, ki sodijo 
na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 
2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim 
trgom z uporabo členov 87. in 88. Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES), med prikrajšane 
delavce, resno prikrajšane delavce in invalide.

(3) Kot dokazilo o zaposlitvi delavca socialno podjetje 
tipa A ali tipa B predloži kopijo potrdila o prijavi, pripadajočega 
obrazcu o prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter 
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo 
in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: 
Obrazec M-1), s pripisom »kopija enaka originalu«, z navedbo 
imena in priimka odgovorne osebe, s podpisom odgovorne 
osebe in žigom ali z navedbo »ne poslujemo z žigom«, če 
socialno podjetje ne posluje z žigom.

(4) Socialno podjetje tipa B, v okviru dokazil o zaposlitvi 
delavcev iz prejšnjega odstavka, navede za vsakega delavca, 
ki sodi na podlagi Uredbe 800/2008/ES med najbolj ranljive 
skupine ljudi na trgu dela, še v katero skupino posamezni 
zaposleni sodi na podlagi prvega odstavka 6. člena zakona.

(5) Ministrstvo lahko od socialnega podjetja zahteva do-
datna pojasnila k priloženim dokazilom o zaposlitvi delavcev 
oziroma strukturi zaposlenih delavcev. Dodatna pojasnila so-
cialno podjetje posreduje ministrstvu v roku 15 dni od datuma 
prejetja zahteve.

5. člen
(nedoseganje predpisanega števila ali strukture zaposlenih 

delavcev v socialnem podjetju)
(1) V primeru, da ministrstvo na podlagi poročila, dolo-

čenega v drugem odstavku 19. člena zakona in kadrovskega 
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načrta oceni, da socialno podjetje tipa A ali tipa B, v šestih me-
secih ne bo doseglo z zakonom predpisanega števila delavcev 
ali strukture zaposlenih, pisno pozove socialno podjetje k uskla-
jevanju kadrovskega načrta. Usklajevanje mora biti končano v 
roku 15 dni od prejema poziva ministrstva.

(2) Socialno podjetje tipa A ali B v sedmih dneh po po-
novni izpolnitvi z zakonom predpisanega pogoja glede števila 
zaposlenih oziroma strukture zaposlenih posreduje ministrstvu 
dokazilo. Kot dokazilo socialno podjetje priloži ministrstvu za 
vsakega zaposlenega delavca kopijo Obrazca M-1, ki jo opremi 
na način, kot to določa tretji odstavek 4. člena tega pravilnika. 
Socialno podjetje tipa B posebej izkaže zaposlene delavce, ki 
sodijo na podlagi določb Uredbe 800/2008/ES med prikrajšane 
delavce, resno prikrajšane delavce in invalide ter pri teh za-
poslenih delavcih navede še v katero ciljno skupino sodijo na 
podlagi določb prvega odstavka 6. člena zakona.

(3) Ne glede na določbo o šestmesečnem premostitve-
nem obdobju za izpolnjevanje ustreznega števila ali strukture 
zaposlenih mora socialno podjetje v rokih iz 4. člena tega 
pravilnika izkazovati pogoje za ohranitev statusa socialnega 
podjetja za posamezni tip, kot je to določeno v drugem odstav-
ku 8. člena zakona.

6. člen
(določitev pogojev za upravičence do spodbud  

iz posameznega ukrepa spodbujanja razvoja socialnega 
podjetništva)

(1) Izvajalec ukrepa, ki za spodbude iz posameznega 
ukrepa spodbujanja razvoja socialnega podjetništva zagotavlja 
proračunska sredstva oziroma sredstva iz evropskih virov, dolo-
či v programu za posamezni ukrep splošne pogoje, na podlagi 
katerih so upravičenci upravičeni do teh spodbud.

(2) Dodatne pogoje po katerih so upravičenci upravičeni 
do spodbud iz prejšnjega odstavka določi izvajalec ukrepa ter 
jih objavi v okviru javnega povabila, javnega razpisa ali javnega 
naročila.

7. člen
(določitev pogojev, na podlagi katerih so socialna podjetja 

upravičena do posebnih spodbud)
(1) Izvajalec ukrepa, ki za posebne spodbude iz 37. in 

38. člena zakona zagotavlja proračunska sredstva oziroma 
sredstva iz evropskih virov, določi v programu za posamezni 
ukrep splošne pogoje, na podlagi katerih so socialna podjetja 
upravičena do teh spodbud.

(2) Dodatne pogoje po katerih so socialna podjetja upra-
vičena do spodbud iz prejšnjega odstavka določi izvajalec 
ukrepa ter jih objavi v okviru javnega povabila, javnega razpisa 
ali javnega naročila.

8. člen
(spremljanje upravičenosti in poročanja socialnih podjetij,  

ki so upravičena do posebnih spodbud  
iz 37. in 38. člena zakona)

(1) Spremljanje upravičenosti in poročanja socialnih pod-
jetij, ki prejmejo posebne spodbude iz 37. in 38. člena zakona 
izvaja izvajalec ukrepa na podlagi pisnih poročil nosilca projek-
ta. Vsebina in roki poročanja se določijo s pogodbo o izvedbi 
projekta, ki jo skleneta izvajalec ukrepa ter nosilec projekta. 
Nosilec projekta je socialno podjetje, ki prejme posebne spod-
bude iz 37. in 38. člena zakona na podlagi javnega povabila, 
javnega razpisa ali javnega naročila.

(2) Izvajalec ukrepa o višini danih posebnih spodbud 
iz 37. in 38. člena zakona na nivoju posameznega nosilca 
projekta poroča ministrstvu, ki je upravljavec sheme državne 
pomoči, v skladu z uredbo, ki ureja posredovanje podatkov 
in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po 
pravilu »de minimis«. Izvajalec ukrepa poroča o višini danih 
posebnih spodbud iz 37. in 38. člena zakona tudi za morebitne 

izvajalske organizacije iz 10. člena tega pravilnika, in sicer na 
nivoju posameznega nosilca projekta.

9. člen
(način izvajanja nadzora nad porabo finančnih sredstev  

iz naslova spodbud in oprostitev ter način vrnitve 
neupravičeno pridobljenih ali nepravilno porabljenih spodbud 

ali neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi obrestmi)
(1) Izvajalec ukrepa opredeli način izvajanja nadzora nad 

porabo finančnih sredstev iz naslova spodbud in oprostitev 
ter način vrnitve neupravičeno pridobljenih ali nepravilno po-
rabljenih spodbud ali neizkoriščenih sredstev s pripadajočimi 
obrestmi v pogodbi o izvedbi projekta, ki jo skleneta izvajalec 
ukrepa ter nosilec projekta.

(2) Izvajalec ukrepa je dolžan poročati ministrstvu o vrsti 
in namenu dodeljenih sredstev socialnim podjetjem do 31. mar-
ca tekočega leta za preteklo leto.

(3) Izvajalec ukrepa je dolžan poročati ministrstvu o ne-
namenski porabi javnih sredstev iz naslova spodbud oziroma 
sredstev iz naslova oprostitev in olajšav v roku 30 dni od da-
tuma, ko je bila pogodba o izvedbi projekta razvezana zaradi 
ugotovitve nenamenske porabe sredstev. K poročilu izvajalec 
ukrepa priloži kopijo pogodbe o izvedbi projekta, ki je bila 
razvezana, obvestilo, s katerim je seznanil nosilca projekta o 
ugotovitvah, na podlagi katerih so nastopili pogoji za razvezo 
pogodbe ter kopijo zahtevka za vračilo sredstev s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi.

(4) Izvajalec ukrepa v okviru poročanja iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena izkaže tudi podatke in predloži 
dokazila na ravni morebitnih izvajalskih organizacij.

10. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalske organizacije)

(1) Izvajalec ukrepa lahko izvajanje posameznega ukrepa 
in izvajanje storitve iz ukrepa odda izvajalskim organizacijam 
na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.

(2) Splošne, posebne ter dodatne pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalske organizacije določi izvajalec ukrepa ter 
jih objavi v okviru javnega naročila.

11. člen
(nadzor nad socialnimi podjetji, zavezanimi  

k reviziji poslovanja)
Ministrstvo skladno z drugim odstavkom 43. člena zako-

na za nadzor nad izvajanjem določb 11. in 26. člena zakona 
izbere izvajalce revizije na podlagi predpisov, ki urejajo javno 
naročanje. Obseg nadzora določi ministrstvo v okviru javnega 
naročila za izbor izvajalca revizije.

12. člen
(izredno poročanje)

(1) Izvajalci ukrepov, ki socialnim podjetjem dodeljujejo 
sredstva proračuna ali sredstva iz evropskih virov po zakonu ali 
drugih predpisih, ki določajo spodbude za poslovanje socialnih 
podjetij, so dolžni na zahtevo ministrstva posredovati izredna 
poročila o vrsti in namenu dodeljenih sredstev socialnim pod-
jetjem ter kadarkoli posredovati druge zahtevane podatke in 
pojasnila, vezana na dodeljena sredstva socialnim podjetjem. 
Izredna poročila izvajalcev ukrepov morajo izkazovati tudi vse 
zgoraj zahtevane podatke in pojasnila za morebitne izvajalske 
organizacije. Roke posredovanja izrednih poročil, podatkov in 
pojasnil določi ministrstvo v svoji zahtevi.

(2) Socialno podjetje na vsako zahtevo ministrstva posre-
duje izredna poročila in mu omogoči vpogled v poslovanje, ki 
je povezano z opravljanjem dejavnosti socialnega podjetništva 
ter kadarkoli posreduje zahtevane podatke in pojasnila. Roke 
posredovanja izrednih poročil, podatkov in pojasnil določi mi-
nistrstvo v svoji zahtevi.
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(3) Izvajalci ukrepov lahko za namen priprave izrednih 
poročil iz prvega odstavka tega člena opravijo na podlagi 
predhodnega obvestila tudi kontrolo na kraju samem pri nosil-
cu projekta, kar se dogovori s pogodbo o izvedbi projekta. V 
primerih kontrole na kraju samem bo nosilec projekta omogočil 
vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi 
z izvajanjem projekta. Nosilec projekta se obvezuje, da bo 
sodeloval pri izvedbi teh kontrol ter se nanje ustrezno pripravil.

13. člen
(poročanje AJPES)

AJPES posreduje ministrstvu seznam socialnih podjetij, 
ki niso predložila letnega poročila za preteklo poslovno leto v 
rokih predpisanih z zakoni, ki urejajo roke predložitve letnih 
poročil za posamezno pravno organizacijsko obliko, do:

– 15. aprila tekočega leta za nepridobitne organizacije – 
pravne osebe zasebnega prava;

– 15. maja tekočega leta za gospodarske družbe in dru-
štva, nezavezana k reviziji in

– 15. oktobra tekočega leta za gospodarske družbe in 
društva, zavezana k reviziji ter za zadruge.

14. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-26/2012/15
Ljubljana, dne 10. aprila 2013
EVA 2012-2611-0074

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Priloga
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PRILOGA 1  
 
 

___________________ (ime, priimek in naslov),1 kot ustanovitelj-i/član-i pristojnega organa 
nepridobitne pravne osebe _________________________, s sedežem v 
___________________________,  

 

sprejemam/sprejemamo naslednji: 

 

SKLEP 

ustanoviteljev ali pristojnega organa nepridobitne pravne osebe 

 

 

Nepridobitna pravna oseba _________________________, s sedežem v 
___________________________, namerava poslovati kot socialno podjetje.  

 

 

V______, dne _________ 

 

Ustanovitelj-i/člani pristojnega organa nepridobitne pravne osebe:2 

 

Ime in priimek: 

__________________ 

Lastnoročni podpis: 

__________________ 

Ime in priimek: 

__________________ 

Lastnoročni podpis: 

__________________ 

Ime in priimek: 

__________________ 

Lastnoročni podpis: 

__________________ 
 

                                                            
1 Ustrezno dopolniti, če je ustanoviteljev več. 
2 Ustrezno urediti besedilo glede na število ustanoviteljev ali članov pristojnega organa nepridobitne pravne osebe. 
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1314. Pravilnik o službeni izkaznici državnega 
nadzornika za varstvo osebnih podatkov

Na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
no besedilo) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o službeni izkaznici državnega nadzornika  

za varstvo osebnih podatkov

1. člen
(vsebina)

S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina službene 
izkaznice državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov 
(v nadaljnjem besedilu: izkaznica), postopek za njeno izdajo 
in veljavnost.

2. člen
(namen izdaje izkaznice)

Izkaznica se izdaja državnemu nadzorniku za varstvo 
osebnih podatkov in se z njo izkazuje pooblaščenost za ne-
posredno izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

3. člen
(oblika in vsebina izkaznice)

(1) Izkaznica je izdelana v obliki plastificirane identifi-
kacijske kartice velikosti 85 x 55 mm s posebnimi zaščitnimi 
elementi.

(2) Izkaznica je svetlo zelene barve in ima:
1. na sprednji strani:
– zgoraj vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, desno 

od njega napis »REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI 
POOBLAŠČENEC«,

– pod grbom je glede na spol državnega nadzornika 
za varstvo osebnih podatkov navedba »državni nadzornik za 
varstvo osebnih podatkov« oziroma »državna nadzornica za 
varstvo osebnih podatkov«,

– pod navedbo iz prejšnje alineje je prostor za vpis oseb-
nega imena in strokovnega ali znanstvenega naslova imetnika 
izkaznice, registrske številke izkaznice, datuma veljavnosti iz-
kaznice in prostor za podpis imetnika izkaznice,

– v spodnjem desnem kotu je prostor za fotografijo ime-
tnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;

2. na hrbtni strani:
– vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim pa 

napis »REPUBLIKA SLOVENIJA INFORMACIJSKI POOBLA-
ŠČENEC«,

– pod nazivom je prostor za besedilo pooblastila, ki se 
glasi: »Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njena imetnica 
oziroma imetnik pooblaščen za opravljanje nalog inšpekcij-
skega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov.«,

– v spodnjem levem kotu je prostor za kraj in datum izdaje 
izkaznice,

– v spodnjem desnem kotu je prostor za žig in podpis 
Informacijskega pooblaščenca, ki je kartico izdal.

(3) Vzorec izkaznice je določen v prilogi, ki je sestavni del 
tega pravilnika.

4. člen
(izdajatelj)

Izkaznico izda Informacijski pooblaščenec.

5. člen
(izdaja oziroma zamenjava)

(1) Nova izkaznica se izda oziroma obstoječa zamenja, če:
1. imetnik izkaznice izgubi izkaznico in jo prekliče v Uradnem 

listu Republike Slovenije,
2. je izkaznica deloma ali v celoti uničena ali poškodovana,
3. je imetnik izkaznice spremenil osebno ime.
(2) Pred zamenjavo imetnik izkaznice vrne obstoječo izka-

znico.

6. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice pri 

Informacijskem pooblaščencu,
2. premestitve imetnika izkaznice na delovno mesto, za 

katero niso predpisana inšpektorska pooblastila,
3. premestitve imetnika izkaznice v drug državni organ 

na delovno mesto, za katero so predpisana inšpektorska po-
oblastila.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka imetnik izkaznice 
takoj vrne izkaznico Informacijskemu pooblaščencu.

7. člen
(odvzem)

Izkaznica se državnemu nadzorniku za varstvo osebnih 
podatkov odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplin-
ski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme 
opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.

8. člen
(uničenje)

(1) Izkaznice, vrnjene v skladu z drugim odstavkom 5. 
in drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika, se komisijsko 
uničijo. O uničenju se sestavi zapisnik.

(2) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice 
oziroma drugačno dejanje, ki jo naredi nerabno.

(3) Komisijo za uničenje izkaznic določi Informacijski po-
oblaščenec.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Izkaznice, ki jih v skladu s Pravilnikom o službeni izkaznici 

državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 12/06) uporabljajo državni nadzorniki za varstvo oseb-
nih podatkov do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi 
in uporabi za namen iz 2. člena tega pravilnika.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o službeni izkaznici državnega nadzornika za varstvo 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 12/06).

11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-93/2013
Ljubljana, dne 3. aprila 2013
EVA 2013-2030-0002

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

Priloga
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PRILOGA 
VZOREC SLUŽBENE 

IZKAZNICE 
 

SPREDNJA STRAN 
 
  

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

INFORMACIJSKI 
POOBLAŠČENEC 

slika imetnika 
izkaznice 

DRŽAVNI NADZORNIK ZA 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

_________________________ 
(osebno ime in strokovni ali znanstveni 
naslov) 
_________________    ____________ 
(Reg. št. izkaznice)         (velja do) 
_________________     
 (podpis imetnika) 

PRILOGA 
VZOREC SLUŽBENE 

IZKAZNICE 
 

HRBTNA STRAN 
 
 
 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC 

Ta službena izkaznica je dokazilo, da je njena imetnica 
oziroma imetnik pooblaščen za opravljanje nalog 
inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov. 
 
 _____________       ____________________________ 
 (kraj in datum izdaje)     (žig in podpis Informacijskega pooblaščenca) 
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1315. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo 
vročanje v kazenskem in pravdnem postopku

Na podlagi četrtega odstavka 117. člena Zakona o kazen-
skem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) in devetega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem 
postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 
12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. 
US in 76/12 – popr.) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje  

v kazenskem in pravdnem postopku

1. člen
V Pravilniku o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v 

kazenskem in pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 104/10) 
se v prvem stavku 3. člena besedilo "Ministrstvo za pravosodje" 
nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za pravosodje 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)", v drugem stavku pa se 
besedilo "Ministrstvo za pravosodje" nadomesti z besedo "mi-
nistrstvo".

2. člen
V 5. členu se besedilo "ministra za pravosodje" nadomesti 

z besedilom "ministra, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem 
besedilu: minister)".

3. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo "Ministrstvo za 

pravosodje" oziroma "Ministrstvu za pravosodje" nadomesti z 
besedo "ministrstvo" oziroma "ministrstvu", besedilo "minister 
za pravosodje" pa z besedo "minister".

4. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo "minister za pra-

vosodje" nadomesti z besedo "minister".
V drugem odstavku se besedilo "minister za pravosodje" 

nadomesti z besedo "minister", besedilo "Ministrstvu za pravo-
sodje" pa z besedo "ministrstvu".

5. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedilo "do povrnitve 

potnih stroškov (kilometrina) za uporabo lastnega motornega 
vozila, za vsak prevožen kilometer" nadomesti z besedilom "do 
povračila izdatkov za prevozne stroške,".

6. člen
Drugi in tretji odstavek 18. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
"(2) Sodišče odloči o zahtevi pooblaščenega vročevalca 

najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Priznana nagrada 
in odmerjeni stroški se izplačajo iz proračuna, v skladu s plačil-
nimi roki, določenimi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije.

(3) Prevozni stroški se obračunavajo v višini stroškov pre-
voza z javnim prevoznim sredstvom. Če pooblaščeni vročevalec 
uporablja lastno motorno vozilo, se mu prizna kilometrina v višini 
8 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Stro-
ški prevoza se povrnejo za potovanje po najkrajši poti."

7. člen
V prvem odstavku 19. člena se prva alinea spremeni tako, 

da se glasi:
"– na lastno zahtevo – z dnem, ko minister izda odločbo 

o izbrisu,".
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

"(2) Pooblaščeni vročevalec, ki je bil izbrisan iz registra 
pooblaščenih vročevalcev na lastno zahtevo, mora ministr-
stvu v 15 dneh po izbrisu predložiti vse izkaznice, ki so bile 
izdane osebam, ki so pri pooblaščenem vročevalcu opravljale 
vročanje, ter evidenco, ki jo je pooblaščeni vročevalec vodil v 
skladu z 8. členom tega pravilnika in evidenco, ki jo je vodil na 
podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za 
opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni 
list RS, št. 32/00)."

V drugi alinei prvega odstavka in v tretjem odstavku se 
besedilo "minister za pravosodje" nadomesti z besedo "mini-
ster", v tretjem in četrtem odstavku pa se besedilo "Ministrstvu 
za pravosodje" oziroma "Ministrstvo za pravosodje" nadomesti 
z besedo "ministrstvu" oziroma "ministrstvo".

8. člen
V 20. členu se besedilo "Ministrstvo za pravosodje" ozi-

roma "Ministrstvu za pravosodje" nadomesti z besedo "ministr-
stvo" oziroma "ministrstvu", besedilo "minister za pravosodje" 
pa z besedo "minister".

9. člen
Za obračun in plačilo stroškov, ki so nastali pred uveljavi-

tvijo tega pravilnika, se uporablja Pravilnik o delovanju oseb, ki 
opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Uradni 
list RS, št. 104/10).

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-67/2013
Ljubljana, dne 5. aprila 2013
EVA 2013-2030-0007

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

1316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi 
za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu 
stroškov v zvezi z njihovim delom

Na podlagi prvega odstavka 292. člena Zakona o izvršbi 
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 
26/11 in 14/12) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o tarifi za plačilo  

dela izvršiteljev in o povračilu stroškov  
v zvezi z njihovim delom

1. člen
V Pravilniku o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povrači-

lu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/03) 
se v tretjem odstavku 6. člena znesek »50 SIT« nadomesti z 
zneskom »0,21 eurov«.

2. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dnevnica za odsotnost izvršitelja izven območja okro-

žnega sodišča, za katerega je imenovan, znaša za čas odso-
tnosti nad 12 ur 16 eurov.«.

V šestem odstavku se beseda »okrajnega« nadomesti z 
besedo »okrožnega«.
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3. člen
V prvem odstavku Tar. št. 1 se besedilo »naprej pa 1 % 

od tolarske vrednosti terjatve, vendar največ v tolarski protivre-
dnosti 2500 točk« nadomesti z besedilom »naprej pa 1 % od 
vrednosti terjatve, vendar največ 2500 točk«.

4. člen
Tar. št. 13 se spremeni tako, da se glasi:

»Tar. št. 13
Popis premoženja

Za popis in cenitev premoženja pripada izvršitelju glede 
na vrednost popisanega premoženja naslednje plačilo:

Vrednost popisanega 
premoženja  v točkah

Vrednost plačila  
za popis in cenitev  

v točkah
nad do

10000 320
10000 20000 400
20000 40000 480
40000 70000 600
70000 100000 720

100000 130000 840
130000 160000 960
160000 200000 1080
200000 240000 1200
240000 320000 1320
320000 400000 1440
400000 500000 1560
500000 600000 1680
600000 700000 1880
700000 800000 1920

Poleg plačila po prejšnjem odstavku pripada izvršitelju še 
plačilo po porabljenem času, če traja popis in cenitev skupaj 
več kot eno uro.«.

5. člen
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uve-

ljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o 
tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z 
njihovim delom (Uradni list RS, št. 18/03).

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-68/2013
Ljubljana, dne 22. aprila 2013
EVA 2013-2030-0009

dr. Senko Pličanič l.r. 
Minister

za pravosodje

1317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč

Na podlagi prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 
8. člena in četrtega odstavka 10. člena Zakona o alternativnem 
reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – 
ZUJF) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o mediatorjih v programih sodišč

1. člen
V Pravilniku o mediatorjih v programih sodišč (Uradni list 

RS, št. 22/10) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»(2) Za potrebe tega pravilnika družinsko področje vklju-
čuje zakonske spore in spore iz razmerij med starši in otroki.«

2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se četrta alinea spremeni 

tako, da se glasi:
»– mediacijo v sporih iz razmerij med starši in otroki lahko 

vodita dva mediatorja, pri čemer ima eden opravljen pravniški 
državni izpit, drugi pa izkazuje strokovno znanje in izkušnje s 
področja psihologije ali drugega podobnega področja.«

3. člen
Za 2. členom se doda novo II.A poglavje in nov 2.a in 

2.b člen, ki se glasijo:

»II.A IMENOVANJE MEDIATORJA

2.a člen
(dodelitev zadeve v mediacijo)

Mediatorju se zadeva v mediacijo dodeli s pisnim obve-
stilom o dodelitvi.

2.b člen
(imenovanje komediatorja)

(1) Komediator se v mediacijo imenuje na obrazložen 
predlog mediatorja iz prejšnjega člena.

4. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(nadaljnje izobraževanje)

(1) Mediatorji so se dolžni strokovno izpopolnjevati in 
sproti seznanjati zlasti z novimi dognanji in metodami v stroki 
ter aktivno sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraže-
vanjih, ki jih organizirajo Center za izobraževanje v pravosodju 
in drugi ponudniki izobraževanj.

(2) Mediator, uvrščen na seznam, se mora v vsakem ko-
ledarskem letu udeležiti nadaljnjega izobraževanja s področja 
mediacije v trajanju najmanj 12 pedagoških ur, ki ga zagotavlja 
Center za izobraževanje v pravosodju.

(3) Kot enakovredno izobraževanju iz prejšnjega odstav-
ka, se šteje tudi nadaljnje izobraževanje v enakem obsegu, 
ki ga s področja mediacije organizirajo drugi domači ali tuji 
ponudniki ter udeležba na domačih ali tujih seminarjih in kon-
ferencah s področja mediacije.

(4) Mediator predloži potrdila o udeležbi na izobraževanju 
iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena do konca vsa-
kega koledarskega leta vodji sodišču pridruženega programa, 
v programu, ki je s sodiščem povezan, pa osebi, ki je pri izva-
jalcu alternativnega reševanja sporov zadolžena za vodenje 
programa mediacije (v nadaljnjem besedilu: vodja pri izvajalcu).

(5) O ustreznosti vsebine in programov iz tretjega odstav-
ka tega člena odloča vodja sodišču pridruženega programa v 
sodelovanju s sodnikom iz drugega odstavka 11. člena zakona 
ali vodja pri izvajalcu.«

5. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:

»24.a člen
(stroški izobraževanja)

(1) Kandidat nosi stroške izobraževanja po 22. členu tega 
pravilnika.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima sodnik pravico do 
udeležbe na izobraževanju za mediatorja po 22. členu tega pra-
vilnika, pod pogoji iz 64. člena Zakona o sodniški službi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – odl.
US, 91/09 in 33/11), razen povračila stroškov izobraževanja in 
usposabljanja ter s tem povezanih potnih stroškov.

(3) Mediator, vpisan v seznam, nosi stroške nadaljnjega 
izobraževanja po prejšnjem členu.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek ima sodnik, ki je po 
petem odstavku 7. člena zakona uvrščen na seznam enega od 
sodišč, pod pogoji iz 64. člena Zakona o sodniški službi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 120/08 – Odl.
US, 91/09 in 33/11), razen povračila stroškov izobraževanja in 
usposabljanja ter s tem povezanih potnih stroškov, pravico do 
udeležbe na nadaljnjem izobraževanju v minimalnem trajanju 
po drugem odstavku prejšnjega člena.«

6. člen
33. člen se črta.

7. člen
Drugi in tretji odstavek 36. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(2) V kategoriji 1 se po posameznih področjih iz prvega 

odstavka 2. člena tega pravilnika spremljajo naslednji podatki:
– število zadev, v katerih je bila mediacija ponujena,
– število zadev, v katerih sta obe stranki podali soglasje 

za mediacijo,
– število uspešno zaključenih postopkov mediacije (spor 

med strankama je bil v celoti rešen s sodno poravnavo ali umi-
kom tožbe ali pritožbe),

– število rešenih pridruženih zadev,
– število postopkov, v katerih je bilo soglasje za mediacijo 

umaknjeno pred prvim srečanjem,
– skupni znesek izplačane nagrade in potnih stroškov, 

vključujoč davke in prispevke,
– znesek nagrade in potnih stroškov, vključujoč davke in 

prispevke, ki so ga plačale stranke.
(3) V kategoriji 2 se po posameznih področjih iz prvega 

odstavka 2. člena tega pravilnika spremljajo naslednji podatki:
– število izdanih sklepov o obvezni napotitvi,
– število zadev, v katerih je bil vložen pravočasen ugovor 

zoper sklep o obvezni napotitvi in je bil sklep razveljavljen,
– število uspešno zaključenih postopkov mediacije (spor 

med strankama je bil v celoti rešen s sodno poravnavo ali umi-
kom tožbe ali pritožbe),

– število rešenih pridruženih zadev,
– skupni znesek izplačane nagrade in potnih stroškov, 

vključujoč davke in prispevke,
– znesek nagrade in potnih stroškov, vključujoč davke in 

prispevke, ki so ga plačale stranke.«

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-76/2013
Ljubljana, dne 23. aprila 2013
EVA 2013-2030-0010

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o nagradi in povračilu potnih 
stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih 
sodišč

Na podlagi 17. člena Zakona o alternativnem reševanju 
sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 40/12 – ZUJF) izdaja 
minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o nagradi in povračilu potnih stroškov 

mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč

1. člen
V Pravilniku o nagradi in povračilu potnih stroškov media-

torjem, ki delujejo v programih sodišč (Uradni list RS, št. 22/10) 
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja način odmerjanja, višino in plačilo na-
grade in potnih stroškov mediatorjev, ki delujejo v programih 
sodišč (v nadaljnjem besedilu: mediatorji) po Zakonu o alter-
nativnem reševanju sodnih sporov (Uradni list RS, št. 97/09 in 
40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: zakon).«

2. člen
Drugi odstavek 3. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odsta-

vek, se besedilo »30 %« nadomesti z besedilom »8 odstotkov«.

3. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Specificiran predlog mora za vsako zaključeno zade-

vo obsegati naslednje podatke:
– opravilno številko mediacijskega spisa,
– ali je v postopku mediacije sodelovalo več mediatorjev 

in kateri mediatorji so sodelovali,
– datumi srečanj s strankami in trajanje srečanj,
– datum zaključka mediacije,
– način zaključka mediacije (vrnitev zadeve v sodni po-

stopek, poravnava, umik tožbe, umik pritožbe ali opredelitev 
drugačnega načina uspešnega zaključka),

– opravilne številke pridruženih zadev, če so bile te v 
istem postopku mediacije uspešno rešene,

– navedbo zneskov nagrade in tarifnih številk, na podlagi 
katerih mediator predlaga izplačilo nagrade ter navedbo strank, 
če delno ali v celoti nosijo stroške mediacije,

– v primeru iz četrtega odstavka 16. člena zakona naved-
bo zneska nagrade in navedbo stranke, ki je mediatorju dolžna 
plačati navedeni znesek,

– podrobno opredelitev nastalih potnih stroškov (na pri-
mer: relacija in število prevoženih kilometrov, število voženj, vr-
sta javnega prevoznega sredstva, cena posameznega prevoza 
z javnim prevoznim sredstvom).«

4. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V odmeri nagrade sodišče določi, kdo in do kakšne 

višine nosi nagrado in potne stroške. Če nagrado in potne stro-
ške delno ali v celoti nosijo stranke, sodišče v odmeri nagrade 
strankam naloži, da odmerjeni znesek v 15 dneh vplačajo na 
račun sodišča.«

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se odmera 
nagrade strankam ne vroči, če nobeni od strank ne nalaga 
plačila nagrade mediatorja in njegovih potnih stroškov.

(5) V zadevi, v kateri specificiran predlog ni vložen, 
ker stroški mediacije, v celoti izvedene po drugem odstavku 
17. člena zakona, niso nastali, sodišče v mediacijski spis vpiše 
zaznamek, da stroški mediacije niso nastali.«

5. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zoper odmero nagrade lahko v 8 dneh po prejemu 

ugovarjajo:
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– v sodišču pridruženem programu: mediator in stranka, 
ki ji je v odmeri nagrade naloženo plačilo;

– v programu, ki je s sodiščem povezan: izvajalec in stran-
ka, ki ji je v odmeri nagrade naloženo plačilo.«

Četrti odstavek se črta.

6. člen
V 12. členu se besedilo »četrtega odstavka 8. člena« 

nadomesti z besedilom »drugega odstavka 7. člena«.

7. člen
V prilogi »Tarifa« se pod tabelo Tarifne številke 1 dodata 

nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi:
– triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po 

četrtem odstavku 16. člena zakona,
– nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po 

drugem odstavku 22. člena zakona krije sodišče.
(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več me-

diacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih mediacijskih 
srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega 
seštevka porabljenega časa, preračunanega v porabljene ure 
in ostanek minut.«

Pod tabelo Tarifne številke 2 se dodata nova drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita:

»(2) Po postavki iz prejšnjega odstavka se odmeri tudi:
– triurna nagrada za pripravo na mediacijsko srečanje po 

četrtem odstavku 16. člena zakona,
– nagrada mediatorja za prve tri ure mediacije, ki jo po 

drugem odstavku 22. člena zakona krije sodišče.
(3) Če je tekom postopka mediacije opravljenih več me-

diacijskih srečanj, se čas trajanja posameznih mediacijskih 
srečanj sešteje in obračuna na podlagi končnega skupnega 
seštevka porabljenega časa, preračunanega v porabljene ure 
in ostanek minut.«

V Tarifni številki 3 se v prvem odstavku za besedama 
»umikom tožbe« doda vejica in besedi »umikom pritožbe«.

Tarifna številka 4 se spremeni tako, da se glasi: 
»Tarifna številka 4

Nagrada za rešeno drugo sodno zadevo
Kadar se poleg zadeve, ki je bila mediatorju dodeljena v 

reševanje, v istem postopku mediacije v celoti reši še ena ali 
več drugih sodnih zadev, se nagrada za rešeno drugo sodno 
zadevo odmeri po naslednji postavki:

postavka opis postavke nagrada
1. za vsako dodatno 

rešeno sodno  
zadevo

70,00 EUR

«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
Za obračun in povračilo stroškov mediatorjev v zade-

vah, ki so bile mediatorjem dodeljene pred uveljavitvijo tega 
pravilnika, se uporablja Pravilnik o nagradi in povračilu potnih 
stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Uradni 
list RS, št. 22/10).

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-80/2013
Ljubljana, dne 23. aprila 2013
EVA 2013-2030-0011

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

1319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih 
cenilcih

Na podlagi sedmega odstavka 87. člena ter 91. in 92. čle-
na Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11 in 75/12 
– ZSPDSLS-A) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih 

izvedencih in sodnih cenilcih

1. člen
V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih 

(Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12) se 11. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»11. člen
Objava imenovanja

Imenovanje izvedenca oziroma cenilca se vpiše v imenik 
izvedencev oziroma cenilcev, ki ga vodi ministrstvo v skladu z 
določili zakona. Javni del imenika je objavljen tudi na spletnih 
straneh ministrstva.«

2. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Razrešitev se vpiše v imenik izvedencev in cenilcev 

ter objavi na spletnih straneh ministrstva.«

3. člen
V prvem odstavku 41. člena se na koncu prvega stavka 

piko nadomesti z vejico in doda besedilo »če ta razdalja znaša 
več kot dva kilometra.«

V petem odstavku se besedilo »15 %« nadomesti z bese-
dama »osmih odstotkov«.

4. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dnevnica za sodelovanje izvedenca oziroma cenilca 

na naroku se prizna, če je moral biti izvedenec oziroma cenilec 
zaradi sodelovanja na naroku odsoten iz kraja svojega prebi-
vališča več kot 12 ur.«

5. člen
V tretjem odstavku 53. člena se 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v 

veljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije.«

6. člen
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uve-

ljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o 
sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10 
in 1/12).

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-78/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2013-2030-0012

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje
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1320. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o sodnih tolmačih

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega od-
stavka 93. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 
33/11 in 75/12 – ZSPDSLS-A) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o sodnih 

tolmačih

1. člen
V Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 in 

1/12) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
Objava imenovanja

Imenovanje tolmača se vpiše v imenik tolmačev, ki ga 
vodi ministrstvo v skladu z določili zakona. Javni del imenika je 
objavljen tudi na spletnih straneh ministrstva.«

2. člen
Četrti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Razrešitev se vpiše v imenik tolmačev ter objavi na 

spletnih straneh ministrstva.«

3. člen
V prvem odstavku 42. člena se na koncu prvega stavka 

piko nadomesti z vejico in doda besedilo »če ta razdalja znaša 
več kot dva kilometra.«

V petem odstavku se besedilo »15 %« nadomesti z bese-
dama »osmih odstotkov«.

4. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dnevnica za sodelovanje tolmača na naroku se pri-

zna, če je moral biti tolmač zaradi sodelovanja na naroku od-
soten iz kraja svojega prebivališča več kot 12 ur.«

5. člen
V tretjem odstavku 51. člena se 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. iz proračuna, v skladu s plačilnimi roki, določenimi v ve-

ljavnem Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.«

6. člen
Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred uve-

ljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo določbe Pravilnika o 
sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 in 1/12).

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-77/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2013-2030-0013

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje

1321. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi 
delovnih mest direktorjev s področja visokega 
šolstva, znanosti in tehnologije v plačne 
razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Ura-
dni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 

– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 21/13 
– ZVRS-G) za izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečišče-
no besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 
110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 104/12 – ZIPRS1314) in 3. in 
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 
53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13) izdaja minister za 
izobraževanje, znanost in šport

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih 
mest direktorjev s področja visokega šolstva, 

znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj 
razponov plačnih razredov

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podro-

čja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede 
znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 
20/06, 65/06, 43/07, 28/09 in 10/12) se v naslovu in v prvem 
odstavku 1. člena za besedo »šolstva« črta vejica, besedilo 
»znanosti in tehnologije« pa se nadomesti z besedama »in 
znanosti«.

2. člen
V drugem odstavku 2. člena se v drugi tabeli Tip osebe 

javnega prava: javni raziskovalni zavod/javni infrastrukturni 
zavod, Razpon plačnega razreda: 50–57 črta vrstica »72591 
DOM PODIPLOMCEV IN GOSTUJOČIH PROFESORJEV 
LJUBLJANA, B017370, Direktor JRZ/JIZ, 50«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-40/2013
Ljubljana, dne 18. aprila 2013
EVA 2013-3330-0040

dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister

za izobraževanje, znanost in šport

USTAVNO SODIŠČE
1322. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 

prvega, drugega in tretjega odstavka 
ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o prostorskem načrtovanju

Številka: U-I-43/13-8
Datum: 11. 4. 2013

S K L E P

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Prav-
no-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, Ljublja-
na, in drugih, na seji 11. aprila 2013
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s k l e n i l o:

1. Izvrševanje prvega, drugega in tretjega odstavka ter 
drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) se do končne odločitve 
Ustavnega sodišča zadrži.

2. Predlog za zadržanje izvrševanja prvega stavka četrte-
ga odstavka ter petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 
29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki izpodbijajo 29. člen Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 57/12 – v nadaljevanju ZPNačrt-B) in 1. člen Zako-
na o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 109/12 – v nadaljevanju ZPNačrt-C). Menijo, da je 
izpodbijana zakonska ureditev v neskladju z 2., 8., 71., 72. 
in 153. členom Ustave, Konvencijo o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva 
v okoljskih zadevah (Uradni list RS, št. 62/04 in 11/10, MP, 
št. 17/04 in 1/10 – MKDIOZ, v nadaljevanju Aarhuška konven-
cija), Evropsko konvencijo o krajini (Uradni list RS, št. 74/03, 
MP, št. 19/03 – MEKK), Konvencijo o varstvu Alp – Alpsko 
konvencijo (Uradni list RS, št. 19/95, MP, št. 5/95 – MKVA) 
in s Protokoli o izvajanju Alpske konvencije (Uradni list RS, 
št. 123/03, MP, št. 28/03 – MPIAK). Izpodbijajo tudi Poslovnik 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečišče-
no besedilo in 105/10 – PoDZ-1), ki naj bi bil v neskladju z 2., 
8. in 153. členom Ustave ter z 8. členom Aarhuške konvencije.

2. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče do končne 
odločitve zadrži izvrševanje 29. člena ZPNačrt-B in 1. člena 
ZPNačrt-C, ker naj bi z izvrševanjem teh določb nastale težko 
popravljive škodljive posledice. Zatrjujejo, da bodo občine na 
podlagi izpodbijanih določb sprejemale sklepe o dopustnosti 
širitve območij stavbnih zemljišč brez upoštevanja veljavnih 
občinskih prostorskih načrtov. Na podlagi takšnih odločitev 
občin bo omogočena gradnja objektov, ki bo po zatrjevanju 
pobudnikov imela nepovraten in nepopravljiv učinek na okolje, 
prostor, kmetijska zemljišča oziroma druga varovana območja.

3. Državni zbor Republike Slovenije na predlog za zadr-
žanje izvrševanja izpodbijanih zakonskih določb ni odgovoril.

B.
4. Pobudniki izpodbijajo 29. člen ZPNačrt-B, ki je preho-

dna določba tega predpisa, in 1. člen ZPNačrt-C, ki spreminja 
oziroma dopolnjuje navedeno prehodno določbo. Ustavno so-
dišče šteje, da je izpodbijan 29. člen ZPNačrt-B, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 57/12 in 109/12.

5. Po prvem odstavku 39. člena Zakona o Ustavnem so-
dišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme Ustavno sodišče do 
končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev predpisa, 
če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko po-
pravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča 
o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta 
med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje 
morebiti protiustavnega predpisa, in škodljivimi posledicami, ki 
bi nastale, če se izpodbijane določbe ne bi izvrševale, pa bi se 
izkazalo, da so očitki predlagateljice neutemeljeni.

6. Izpodbijani 29. člen ZPNačrt-B ureja možnost izjemne 
širitve območij stavbnih zemljišč. Prvi, drugi in tretji odstavek 
ter drugi stavek četrtega odstavka navedenega člena ZPNačrt-
-B urejajo poseben postopek za takšno določanje namenske 
rabe prostora. Po prvem odstavku 29. člena ZPNačrt-B lahko 
občine do 1. 1. 2015 izjemoma dopustijo manjšo širitev stavb-

nih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki pomeni 
funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, namenjene opra-
vljanju industrijskih, proizvodnih, kmetijskih, storitvenih, obrtnih, 
turističnih ali športnih dejavnosti. Takšna širitev je dopuščena, 
če so objekti, zaradi gradnje katerih se dopusti širitev, name-
njeni opravljanju navedenih dejavnosti, če širitev bistveno ne 
posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in 
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen 
poseben pravni režim (razen v primerih, ko predvideni posegi 
niso v nasprotju s temi režimi), če površina območja posamične 
širitve ne presega 5000 m2 površin in če širitev območja stavb-
nih zemljišč ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami občine. 
Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč sprejme 
občinski svet na pobudo zainteresiranega investitorja gradnje 
(drugi odstavek 29. člena ZPNačrt-B). O skladnosti takšnega 
sklepa z navedenimi pogoji se morata izreči tudi ministrstvi, 
pristojni za kmetijstvo in okolje oziroma za prostor. Če mini-
strstvi občine v predpisanem roku ne obvestita o morebitni 
neskladnosti sklepa o širitvi, se šteje, da nanj nimata pripomb 
(tretji odstavek 29. člena ZPNačrt-B). Drugi stavek četrtega 
odstavka 29. člena ZPNačrt-B določa, da občina objavi sklep 
o širitvi na svojih spletnih straneh in v uradnem glasilu občine.

7. Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka ter 
drugega stavka četrtega odstavka 29. člena ZPNačrt-B lah-
ko občinski sveti sprejemajo odločitve o prostorskem razvoju 
občine oziroma spreminjajo namensko rabo občinskega pro-
stora. Izpodbijane določbe omogočajo sprejem in uveljavitev 
odločitve o širitvi stavbnih zemljišč po postopku, ki se razlikuje 
od običajnega postopka za pripravo in sprejem občinskih pro-
storskih načrtov. Določitev stavbnih zemljišč v prostorskih aktih 
občine omogoča investitorjem, da v skladu z zakonom zahteva-
jo izdajo gradbenega dovoljenja. Gradnja objektov povzroča za 
okolje oziroma prostor težko popravljive škodljive posledice. Že 
sama sprememba rabe tal, ki jo prinese gradnja, je praviloma 
nepovratna sprememba, ki zmanjša ali onemogoči drugačno 
prihodnjo rabo takšnih zemljišč. Posledice gradnje vplivajo tudi 
na druge dele prostora in okolja (npr. obremenitev okolja, okr-
nitev narave, obremenjevanje voda) ter praviloma povzročajo 
spremembe, ki jih je težko oziroma nemogoče odpraviti.

8. Z začasnim zadržanjem izvrševanja prvega, drugega 
in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 
29. člena ZPNačrt-B je nastop težko popravljivih škodljivih po-
sledic mogoče preprečiti. Zadržanje izpodbijanih določb ZPNa-
črt-B sicer pomeni, da občine do končne odločitve Ustavnega 
sodišča ne bodo mogle širiti območij stavbnih zemljišč po 
posebnem postopku. Vendar Ustavno sodišče ocenjuje, da so 
te škodljive posledice manjšega pomena od tistih, ki bi nastale, 
če bi se izvrševanje izpodbijane zakonske ureditve kljub mo-
rebitni protiustavnosti izpodbijanih določb nadaljevalo. Pri tem 
je Ustavno sodišče upoštevalo tudi, da ni ovir, da občine v tem 
času ne bi pripravile in sprejele občinskih prostorskih načrtov 
po postopku, kot ga za pripravo in sprejem občinskega prostor-
skega načrta določa Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12 – ZPNačrt), ter na ta 
način urejale namenske rabe občinskega prostora.

9. Glede na navedeno je Ustavno sodišče zadržalo iz-
vrševanje prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega 
stavka četrtega odstavka 29. člena ZPNačrt-B (1. točka izreka). 
V skladu s petim odstavkom 39. člena ZUstS začne ta sklep 
učinkovati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

10. Pobudniki predlagajo zadržanje izvrševanja celotnega 
29. člena ZPNačrt-B. Prvi stavek četrtega odstavka 29. člena 
ZPNačrt-B določa, da sklep o širitvi nadomešča občinski pro-
storski načrt, ki določa območja namenske rabe prostora v 
delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Peti odstavek 
29. člena ZPNačrt-B ureja časovno veljavnost sklepov o širitvi. 
Šesti odstavek navedenega člena določa, kateri prostorski iz-
vedbeni pogoji se upoštevajo pri pripravi projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo na območjih širitve stavbnih 
zemljišč, v sedmem odstavku istega člena pa je določeno, da 
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sta sklep o širitvi in presoja sprejemljivosti posega v naravo 
po predpisih o ohranjanju narave sestavni del investitorjeve 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja. Po osmem odstavku 
29. člena ZPNačrt-B območja stavbnih zemljišč, ki je nastalo 
kot posledica uporabe 29. člena ZPNačrt-B, na enak način 
ni mogoče ponovno širiti. Navedene določbe se nanašajo na 
položaje, ko sklepi o širitvi območij stavbnih zemljišč že ve-
ljajo. Zadržanje izvrševanja prvega stavka četrtega odstavka 
ter petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 29. člena 
ZPNačrt-B pa nima vpliva na morebitne posege v prostor, ki 
nastajajo oziroma bodo nastali na podlagi že veljavnih sklepov. 
Teh zadržanje izvrševanja prvega stavka četrtega odstavka 
ter petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 29. člena 
ZPNačrt-B tako ne more preprečiti. Tudi ob morebitni ugotovitvi 
protiustavnosti 29. člena ZPNačrt-B bodo veljavni sklepi o širitvi 
območij stavbnih zemljišč ostali podlaga za izdajo gradbenih 
dovoljenj za gradnjo na teh območjih. Ustavno sodišče je 
predlog za zadržanje izvrševanja 29. člena ZPNačrt-B v nave-
denem delu zato zavrnilo (2. točka izreka).

11. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo 
absolutno prednostno.

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega 

in drugega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega 
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest 
Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Ja-
dek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, 
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in 
Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1323. Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo

Na podlagi desetega in enajstega odstavka 23.c člena 
ter 26. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08 in 62/10 – ZUPJS, 87/11 
in 40/12 – ZUJF), 1. točke prvega odstavka 70. člena in prvega 
odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na13. seji dne 
3. 4. 2013 sprejela

P R A V I L N I K
o razvrščanju zdravil na listo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(področja, ki jih ureja pravilnik)

(1) Ta pravilnik določa:
1. natančnejši postopek in podrobnejša merila za razvr-

ščanje zdravil na listo zdravil,
2. natančnejši postopek in podrobnejša merila za izločitev 

zdravil z liste zdravil,
3. pogoje in postopek za določanje omejitev predpisova-

nja ali izdajanja posameznega zdravila,
4. stroške postopka,

5. način, postopek in merila ter roke za določanje naj-
višjih priznanih vrednosti za posamezne skupine medsebojno 
zamenljivih zdravil,

6. natančnejši postopek in natančnejše pogoje za dolo-
čanje terapevtskih skupin zdravil ter njihovih najvišjih priznanih 
vrednosti,

7. merila ter pogoje in postopek za sklenitev dogovora o 
ceni zdravil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: Zavod) in

8. evidence o zdravilih, ki so razvrščena na listo zdravil, 
najvišjih priznanih vrednostih za posamezne skupine med-
sebojno zamenljivih zdravil, terapevtskih skupinah zdravil in 
njihovih najvišjih priznanih vrednosti.

(2) Zavod razvršča zdravila na listo zdravil, prerazvršča 
zdravila z ene liste zdravil na drugo listo, izloča zdravila z liste 
zdravil, določa omejitev predpisovanja ali izdajanja posame-
znega zdravila in določa terapevtske skupine zdravil na podlagi 
strokovnega mnenja komisije za razvrščanje zdravil na listo 
zdravil iz 32. člena tega pravilnika.

2. člen
(izrazi)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji 
pomen:

1. "Analiza finančnih učinkov (Budget Impact Analysis)" 
je analiza, katere cilj je natančna ocena finančnih posledic no-
vega načina zdravljenja v breme zdravstvenega zavarovanja.

2. "Analiza občutljivosti" je ocena posledic nezanesljivosti 
pri parametrih vrednotenja in pri predpostavkah, na katerih 
temelji farmakoekonomski model v analizi stroškovne učinko-
vitosti in analizi stroškovne koristnosti.

3. "Analiza stroškov (Cost Analysis)" je vrsta ekonomske 
analize, ki upošteva le stroške zdravljenja ne glede na izide 
zdravljenja.

4. "Analiza stroškovne učinkovitosti (Cost-Effectiveness 
Analysis)" je vrsta ekonomske analize, ki primerja stroške 
zdravljenja, izražene v monetarnih enotah, in izide zdravljenja, 
izražene v enotah kliničnih izidov, kot so dodatno leto življenja.

5. "Analiza stroškovne koristnosti (Cost-Utility Analysis)" 
je podvrsta analize stroškovne učinkovitosti, kjer je izid zdra-
vljenja izražen v enotah humanističnih izidov, kot so leta zdra-
vstveno kakovostnega življenja (QALY), ki temelji na pacientovi 
subjektivni oceni kakovosti njegovega zdravstvenega stanja.

6. "Analiza zmanjševanja stroškov (Cost-Minimization 
Analysis)" je vrsta ekonomske analize, ki primerja le stroške 
zdravljenja, ker med izidi zdravljenj ni razlik.

7. "Bolnišnica" je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki 
opravlja specialistično bolnišnično dejavnost ali specialistično 
ambulantno dejavnost na sekundarni ali terciarni ravni zdra-
vstvene dejavnosti.

8. "Bolnišnično zdravilo" je zdravilo, ki ga je zaradi njego-
vih lastnosti mogoče dajati le v bolnišnici.

9. "Cena zdravila" je veljavna cena zdravila, dogovorjena 
ali določena v skladu z zakonom, ki ureja zdravila, in je podlaga 
za obračun zdravila zdravstvenemu zavarovanju ali izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti.

10. "Definirani dnevni odmerek" je enota Svetovne zdra-
vstvene organizacije za porabo zdravil.

11. "Diskontna stopnja" je stopnja, s katero se izračuna 
sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov.

12. "Dodana vrednost zdravila" je vrednost zdravila, ki se 
izrazi z relativno terapevtsko vrednostjo ali ekonomsko pred-
nostjo glede na primerjalno zdravilo.

13. "Galensko zdravilo" je zdravilo za uporabo v humani 
medicini, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja zdravila.

14. "Generično zdravilo" je zdravilo, kakor je opredeljeno 
v zakonu, ki ureja zdravila.

15. "Imetnik dovoljenja" je skupni izraz za imetnika do-
voljenja za promet z zdravilom oziroma njegovega zastopnika 
v Republiki Sloveniji, imetnika dovoljenja za promet s paralel-
no uvoženim zdravilom, imetnika dovoljenja za vnos ali uvoz 



Stran 4188 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

zdravila, razvrščenega na seznam nujno potrebnih zdravil za 
uporabo v humani medicini, ter imetnika pozitivnega mnenja 
Evropske agencije za zdravila za paralelno distribucijo zdravila.

16. "Izločitev z liste zdravil" pomeni ukinitev kritja obve-
znega zdravstvenega zavarovanja za zdravilo, ker ni več pred-
met razvrščanja iz 3. člena tega pravilnika ali ker ne izpolnjuje 
več meril iz 5. člena tega pravilnika ali ker je prišlo do izpolnitve 
enega od meril iz 16. člena tega pravilnika.

17. "Izredna višja dovoljena cena" je cena, kakor je opre-
deljena v zakonu, ki ureja zdravila.

18. "Izvajalec zdravstvene dejavnosti" je fizična ali pravna 
oseba, ki ima z Zavodom sklenjeno pogodbo za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti.

19. "Javna agencija" je Javna agencija Republike Slove-
nije za zdravila in medicinske pripomočke.

20. "Končni izid zdravljenja" je izid, ki se nanaša na čas 
podaljšanja življenja za zdravljeno bolezen ali čas do njene 
ponovitve.

21. "Lista zdravil" je skupni izraz za pozitivno in vmesno 
listo zdravil na recept ter seznam bolnišničnih zdravil.

22. "Magistralno zdravilo" je zdravilo za uporabo v humani 
medicini, kakor je opredeljeno v zakonu, ki ureja zdravila.

23. "Nadomestno zdravilo" je zdravilo, ki nima dovoljenja 
za promet v Republiki Sloveniji, ima pa posebno dovoljenje za 
vnos ali uvoz, in lahko v primeru motnje v preskrbi z razvršče-
nim zdravilom, ki ima enako učinkovino, tega nadomesti.

24. "Nadomestni izid zdravljenja" je rezultat kliničnega 
izida (vrednost krvnega tlaka, holesterola, glikiranega hemo-
globina, hospitalizacije in podobno), na podlagi katerega je 
mogoče sklepati na učinkovitost zdravljenja.

25. "Najvišja dovoljena cena" je cena, kakor je opredelje-
na v zakonu, ki ureja zdravila.

26. "Najvišja priznana vrednost (NPV)" je cenovni stan-
dard, ki ga Zavod določi za posamezno zdravilo v skupini 
medsebojno zamenljivih zdravil in v terapevtski skupini zdravil, 
ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti 
ali v ustreznem odstotnem deležu na podlagi zakona, ki ureja 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem 
besedilu: zakon) in glede na razvrstitev zdravila na listo zdravil.

27. "Novo zdravilo" pomeni, da zdravilo z enako učinko-
vino še ni razvrščena na listo zdravil.

28. "Omejitev izdajanja" pomeni, da farmacevt v lekarni 
lahko izda zdravilo v breme obveznega zdravstvenega zava-
rovanja le v okviru določene omejitve.

29. "Omejitev predpisovanja" pomeni, da zdravnik lahko 
predpiše zdravilo v breme obveznega zdravstvenega zavaro-
vanja le v okviru določene omejitve.

30. "Oznaka razvrščenega zdravila" je sestavljena ozna-
ka, ki poleg oznake liste zdravil in odstotnega deleža, ki se krije 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko vsebuje ozna-
ko za zdravilo z določeno omejitvijo predpisovanja ali izdajanja 
in oznako za zdravilo z določeno najvišjo priznano vrednostjo.

31. "Oznaka zdravila iz seznama bolnišničnih zdravil" je 
sestavljena oznaka, ki poleg oznake seznama lahko vsebuje 
oznako za zdravilo z določeno omejitvijo predpisovanja in 
oznako za zdravilo z določeno najvišjo priznano vrednostjo.

32. "Podobno biološko zdravilo" je zdravilo, kakor je opre-
deljeno v zakonu, ki ureja zdravila.

33. "Postopek" je skupni izraz za postopek razvrščanja, 
prerazvrščanja, izločitve z liste zdravil ter postopek določitve ali 
spremembe omejitve predpisovanja ali izdajanja, ki se vodijo 
na podlagi tega pravilnika.

34. "Prerazvrščanje" je sprememba razvrstitve zdravila z 
ene liste zdravil na drugo listo zdravil.

35. "Prilagoditev farmakoekonomske analize" pomeni za 
slovenski prostor s slovenskimi vhodnimi podatki metodološko 
prilagoditev analize, narejene za eno od držav članic Evropske-
ga gospodarskega prostora.

36. "Primerjalno zdravilo" je zdravilo, ki je osnova za 
primerjavo zdravila v postopku pri ugotavljanju relativne tera-
pevtske vrednosti in v farmakoekonomskih analizah.

37. "Primerljiva oblika zdravila" je različna farmacevtska 
oblika zdravila s primerljivim sproščanjem in enako uporabo.

38. "Primerljivi odmerek" je odmerek zdravila, ki, glede na 
podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila in strokovne 
literature, daje primerljiv klinični učinek glede na primerjalno 
zdravilo.

39. "Priporočeni odmerek" je vzdrževalni odmerek zdra-
vila za 70 kilogramov težko odraslo osebo za določeno tera-
pevtsko indikacijo.

40. "Razmerje stroškovne učinkovitosti (Incremental Cost-
-Effectiveness Ratio – ICER)" je razmerje prirastka stroškov 
in prirastka učinkovitosti ali koristnosti novega zdravljenja v 
primerjavi s standardnim zdravljenjem v Republiki Sloveniji.

41. "Razvrščanje" je odločanje o razvrstitvi zdravila na 
listo zdravil.

42. "Relativna terapevtska vrednost" je razlika med učin-
kovitostjo dveh ali več zdravil ali terapevtskih postopkov, ki 
predstavljajo primerljive alternative za doseganje želenega izi-
da zdravljenja v običajni klinični praksi. Za ugotavljanje relativ-
ne terapevtske vrednosti se uporabi zdravilo z isto terapevtsko 
indikacijo, v primerjavo pa se vključijo tudi ostala zdravila v 
farmakološko-terapevtski skupini, zlasti zdravila izbora iz tera-
pevtskih smernic in ostala najpogosteje uporabljana zdravila.

43. "Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z NPV" je 
seznam Zavoda, ki vsebuje najvišje priznane vrednosti za raz-
vrščena zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki 
ga objavlja Javna agencija.

44. "Terapevtska indikacija zdravila" je v povzetku glavnih 
značilnosti zdravila navedena bolezen ali motnja, pri kateri lah-
ko zdravilo učinkuje v smislu ozdravitve ali izboljšanja.

45. "Terapevtska skupina zdravil" je skupina zdravil, razvr-
ščenih na pozitivno in vmesno listo zdravil z enako terapevtsko 
indikacijo, ki lahko vključuje posamezna zdravila, kombinirana 
zdravila in različne farmacevtske oblike zdravila, ki jo določi 
Zavod.

46. "Zdravila na recept" so zdravila, ki jih Zavod razvrsti 
na pozitivno ali vmesno listo zdravil in jih osebni ali napotni 
zdravnik predpiše na recept ter se jih izda v lekarnah.

47. "Zdravilo sirota" je zdravilo za zdravljenje redkih bole-
zni, ki je pridobilo ta status od Evropske agencije za zdravila.

48. "Zdravljenje" je zdravstvena storitev, ki vključuje tudi 
zdravila.

49. "Zdravstvena institucija" je izvajalec zdravstvene de-
javnosti.

50. "Zdravstveno zavarovanje" je skupni izraz za obvezno 
in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

(2) V tem pravilniku imajo oznake in kratice naslednji 
pomen:

1. "ATC" pomeni anatomsko-terapevtsko-kemijsko klasi-
fikacijo zdravil,

2. "B" pomeni zdravilo s seznama bolnišničnih zdravil,
3. "C" ob oznaki liste zdravil pomeni zdravilo z določeno 

najvišjo priznano vrednostjo,
4. "IVDC" pomeni izredno višjo dovoljeno ceno,
5. "N" je oznaka za zdravilo, ki je izločeno z liste zdravil,
6. "NDC" pomeni najvišjo dovoljeno ceno,
7. "NPV" pomeni najvišjo priznano vrednost,
8. "P" pomeni pozitivno listo zdravil na recept,
9. "V" pomeni vmesno listo zdravil na recept,
10. "*" zvezdica ob razvrstitvi pomeni zdravilo z omejitvijo 

predpisovanja ali izdajanja.

3. člen
(predmet razvrščanja)

(1) Na listo zdravil se razvrščajo:
1. zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki 

Sloveniji,
2. zdravila z dovoljenjem za promet za paralelni uvoz,
3. zdravila s pozitivnim mnenjem Evropske agencije za 

zdravila za paralelno distribucijo,
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4. zdravila s seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo 
v humani medicini, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa 
posebno dovoljenje za vnos ali uvoz,

5. nadomestna zdravila,
6. galenska zdravila za uporabo v humani medicini, in
7. magistralna zdravila.
(2) Bolnišnično zdravilo se razvršča, če njegova cena v 

priporočenem odmerku presega vrednost 5.000 eurov na ose-
bo v enem letu v breme zdravstvenega zavarovanja.

4. člen
(lista zdravil)

(1) Zdravila na recept se razvrstijo na pozitivno listo zdra-
vil ali na vmesno listo zdravil.

(2) Bolnišnična zdravila se razvrstijo na seznam bolni-
šničnih zdravil.

(3) Zdravila se razvrstijo z lastniškimi imeni, razen magi-
stralnih zdravil.

II. MERILA ZA RAZVRŠČANJE IN PRERAZVRŠČANJE

5. člen
(merila)

V postopku razvrščanja in prerazvrščanja se zdravila oce-
njuje na podlagi naslednjih meril:

1. pomen zdravila z vidika javnega zdravja,
2. prednostne naloge izvajanja programa zdravstvenega 

varstva,
3. terapevtski pomen zdravila,
4. relativna terapevtska vrednost zdravila,
5. ocena farmakoekonomskih podatkov za zdravilo,
6. ocena etičnih vidikov,
7. prioritete programov zdravstvenega varstva ter
8. podatki in ocene iz referenčnih virov.

6. člen
(pomen za javno zdravje in prioritete programov 

zdravstvenega varstva)
(1) Za oceno pomena posameznega zdravila z vidika jav-

nega zdravja, prednostnih nalog izvajanja programa zdravstve-
nega varstva in prioritete programov zdravstvenega varstva se 
upoštevajo prednostna področja preprečevanja in zdravljenja 
oseb in stanj, ki so:

1. določena v 23. členu zakona,
2. opredeljena v resoluciji, ki se nanaša na nacionalni plan 

zdravstvenega varstva, ali
3. opredeljena v dokumentih Svetovne zdravstvene or-

ganizacije o prioritetnih programih zdravstvenega varstva v 
Evropi.

(2) Pri oceni iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi 
pomen področij, ki niso posebej našteta v dokumentih iz prej-
šnjega odstavka, kadar imajo velik javno zdravstven pomen.

7. člen
(terapevtski pomen zdravila)

(1) Zdravilo se opredeli glede na terapevtski pomen kot:
1. zdravilo z dokazanim pozitivnim vplivom na končne 

izide zdravljenja,
2. zdravilo z dokazanim pozitivnim vplivom na nadome-

stne izide zdravljenja ali
3. zdravilo s pozitivnim vplivom na kakovost življenja.
(2) Pri oceni terapevtskega pomena zdravila se upošteva 

stopnja priporočila za zdravila v terapevtskih smernicah sloven-
skih in evropskih strokovnih združenj:

1. razred I: zdravilo je prepričljivo in nedvomno učinkovito, 
zato ga je treba obvezno uporabljati,

2. razred IIa: dokazi o učinkovitosti zdravila niso enotni, 
vendar prevladujejo dokazi, da je zdravilo učinkovito, zato 
priporočajo uporabo,

3. razred IIb: obstaja premalo dokazov o učinkovitosti, 
zato ne priporočajo uporabe zdravila, razen v izjemnih prime-
rih, ali

4. razred III: zdravilo nima dokazov o klinični učinkovitosti, 
zato uporabo odsvetujejo.

8. člen
(relativna terapevtska vrednost zdravila)

Zdravilo se opredeli glede na relativno terapevtsko vre-
dnost kot:

1. zdravilo z novo terapevtsko vrednostjo, kadar gre za 
zdravilo za zdravljenje ali preprečevanje bolezni, za katero 
doslej ni bilo učinkovitega zdravljenja ali

2. zdravilo z dodano terapevtsko vrednostjo, kadar gre v 
primerjavi s primerjalnim zdravilom za:

a) ugodnejši vpliv na končni izid zdravljenja,
b) ugodnejši vpliv na nadomestni izid zdravljenja,
c) učinkovitejše zdravljenje simptomov bolezni,
d) izboljšan varnostni profil zdravila ali
e) pacientu prijaznejšo uporabo zdravila.

9. člen
(ocena farmakoekonomskih podatkov za zdravilo)

(1) Zavod ocenjuje zdravilo na podlagi rezultatov farma-
koekonomske analize in analize finančnih učinkov, ki mora 
biti prikazana za obdobje prvih treh let kritja zdravstvenega 
zavarovanja.

(2) V primeru analize stroškovne učinkovitosti oziroma 
koristnosti, narejene ali prilagojene za slovenski prostor, se 
kot podlaga za oceno zdravila upošteva tudi mejno razmerje 
stroškovne učinkovitosti, kot razmerje prirastka stroškov in 
prirastka učinkovitosti ali koristnosti med novim in standardnim 
zdravljenjem, ki ga s sklepom določi upravni odbor Zavoda na 
podlagi načrtovanih sredstev obveznega zdravstvenega zava-
rovanja za zdravila, določenih s finančnim načrtom Zavoda.

(3) V primeru analize finančnih učinkov se kot podlaga za 
oceno zdravila upošteva vidik načrtovanih sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za zdravila, določenih s finančnim 
načrtom Zavoda.

10. člen
(vrste in rezultati farmakoekonomskih analiz)

(1) Pri pripravi farmakoekonomskih analiz iz prejšnjega 
člena se lahko uporabi:

1. celostno vrednotenje z analizo stroškov in izidov zdra-
vljenja, ali

2. delno vrednotenje z analizo stroškov.
(2) Farmakoekonomske analize, ki se lahko uporabijo kot 

temelj za oceno farmakoekonomskih podatkov, so:
1. analiza stroškovne učinkovitosti,
2. analiza stroškovne koristnosti,
3. analiza zmanjševanja stroškov ali
4. analiza stroškov.
(3) Rezultati farmakoekonomske analize se praviloma 

izražajo kot:
1. razmerje prirastka stroškov in prirastka učinkovitosti ali 

koristnosti med novim in standardnim zdravljenjem za dodatno 
leto zdravstveno kakovostnega življenja ali

2. razmerje prirastka stroškov in prirastka učinkovitosti ali 
koristnosti med novim in standardnim zdravljenjem za dodatno 
leto življenja, za čas do napredovanja bolezni, ali za število 
preprečenih bolezenskih stanj ali

3. primerjava stroškov med novim in standardnim zdra-
vljenjem na letni ravni.

11. člen
(vidik farmakoekonomskih podatkov)

(1) Farmakoekonomska analiza se izvaja z vidika zdra-
vstvenega zavarovanja. Analiza se lahko izvede tudi z družbe-
nega vidika, zlasti kadar se lahko pričakuje pomembna razlika 
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med družbenim vidikom in vidikom zdravstvenega zavarovanja. 
V tem primeru morata biti oba vidika prikazana ločeno.

(2) Analiza finančnih učinkov se izvaja z vidika zdravstve-
nega zavarovanja.

12. člen
(vsebina farmakoekonomskih podatkov)

(1) Farmakoekonomska analiza mora vsebovati naslednje 
postavke:

1. osnovne informacije o analizi:
a) naročnika analize,
b) izvajalca analize,
c) razkritje potencialnih navzkrižnih interesov izvajalca,
2. ključna izhodišča analize, ki vključujejo:
a) namen analize,
b) vidik,
c) terapevtsko indikacijo,
d) ciljno populacijo,
e) običajno ali standardno zdravljenje,
f) zdravljenje z novim zdravilom,
g) navedba primerjalnih zdravil,
h) primerjava varnostnega vidika novega in običajnega 

zdravljenja,
i) obdobje, na katerega se analiza nanaša,
j) opis vhodnih podatkov (stroški, epidemiološki podatki, 

podatki o učinkovitosti),
k) vire vhodnih podatkov skupaj s prednostmi, slabostmi, 

zanesljivostjo virov ter merili izbire raziskav in datotek,
l) postopek pridobivanja vhodnih podatkov,
3. vrsto analize,
4. opis modela in njegove validacije, če je modelna ana-

liza,
5. jasen zapis izidov zdravljenja, ki so klinični in humani-

stični (kakovost življenja),
6. vir informacij o izidih zdravljenja (sistematični pregled 

literature ali meta-analizo),
7. diskontiranje stroškov oziroma izidov zdravljenja,
8. predpostavke analize,
9. analizo občutljivosti,
10. rezultate s komentarjem,
11. metodologijo prenosa v slovenski prostor, kadar gre 

za tuje analize,
12. povzetek analize in
13. v primeru modelne analize, računalniški model v ele-

ktronski preglednici z nezaščiteno vsebino.
(2) Priporočena fiksna diskontna stopnja iz 7. točke prej-

šnjega odstavka znaša tri do pet odstotkov, v analizi občutlji-
vosti pa variira od nič do osem odstotkov.

(3) Analiza finančnih učinkov mora vsebovati naslednje 
postavke:

1. uvodne informacije:
a) epidemiološke podatke (prevalenca in incidenca bole-

zni, starost, spol in dejavniki tveganja) za Slovenijo, če zanjo 
podatki obstajajo, sicer iz tujih virov,

b) klinične podatke (opis patologije, napredovanja bolezni 
in obstoječih možnosti zdravljenja),

c) ekonomske podatke (upoštevane farmakoekonomske 
analize),

2. opis novega zdravljenja v primerjavi s standardnim, 
vključno z morebitnimi spremembami izvajanja zdravljenja,

3. cilj analize finančnih učinkov (upoštevati je treba vidik 
zdravstvenega zavarovanja),

4. metode in obliko analize:
a) določitev populacije (po letih, z upoštevanjem vseh 

znanih ukrepov, kot so omejitve predpisovanja, spodbujeno 
povpraševanje, neželeni učinki),

b) umestitev novega zdravila v postopke zdravljenja,
c) obdobje, na katerega se analiza nanaša,
d) opis modela,
e) opis vhodnih podatkov,
f) vire podatkov, skupaj s prednostmi, slabostmi, zaneslji-

vostjo virov ter merili izbire, raziskav in datotek,

g) postopek pridobivanja podatkov,
h) opis metod(e) za izdelavo analize ter
5. rezultate:
a) prikaz vpliva uvedbe novega zdravila v breme zdra-

vstvenega zavarovanja za vsako posamezno leto za pesimi-
stično, optimistično in srednjo varianto,

b) prikaz vsakoletnih stroškov uvedbe novega zdravila 
(skupni stroški in stroški po posameznih postavkah) za pesimi-
stično, optimistično in srednjo varianto,

c) analizo občutljivosti, če je narejena,
d) grafično predstavitev modela, če je uporabljen,
e) navedbo uporabljenih predpostavk modela, če je upo-

rabljen, in
f) računalniški model v obliki preglednih listov v elektron-

ski preglednici z nezaščiteno vsebino, če je uporabljen.
(4) Za prikaz rezultatov analize zmanjševanja stroškov 

ali analize stroškov se lahko uporabi obrazec E iz Priloge 1 
tega pravilnika.

13. člen
(obveznost farmakoekonomskih podatkov)

(1) Farmakoekonomski podatki z analizo stroškovne učin-
kovitosti ali analizo stroškovne koristnosti in analizo finančnih 
učinkov, narejeni ali prilagojeni za slovenski prostor, so obve-
zna priloga vloge, kadar gre za:

1. novo zdravilo,
2. novo terapevtsko indikacijo razvrščenega zdravila,
3. prerazvrščanje ali
4. določitev ali spremembo omejitve predpisovanja ali 

izdajanja.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka, ko gre za prilagodi-

tev farmakoekonomske analize, je obvezna priloga vloge tudi 
izvorna analiza ali njen prevod v slovenskem jeziku ali jeziku, 
ki je Zavodu razumljiv.

(3) Za zdravilo iz prvega odstavka tega člena, ki ima v 
vseh jakostih in oblikah v analizi finančnih učinkov v prvih treh 
letih kritja predvideni skupni promet v breme zdravstvenega 
zavarovanja do vključno 500.000 eurov, zadostuje, da je vlogi 
iz prvega odstavka tega člena, namesto farmakoekonomske 
analize, priložena izvorna analiza ali njen prevod v slovenskem 
jeziku ali jeziku, ki je Zavodu razumljiv in ki je bila opravljena 
za eno od držav članic Evropskega gospodarskega prostora.

(4) Če zdravilo iz prejšnjega odstavka po preteku tretje-
ga leta kritja ali prej preseže skupni znesek 500.000 eurov v 
breme zdravstvenega zavarovanja, mora imetnik dovoljenja v 
šestih mesecih od prejema poziva Zavoda predložiti farmako-
ekonomsko analizo v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če 
imetnik dovoljenja v tem roku analize ne predloži, Zavod začne 
postopek za izločitev zdravila z liste zdravil.

(5) Za zdravilo iz prvega odstavka tega člena, pri katerem 
ni klinično pomembnih razlik v učinkovitosti in varnosti glede 
na primerjalno zdravilo, se vlogi iz prvega odstavka tega člena 
predloži analiza zmanjševanja stroškov ali analiza stroškov.

(6) Vse zahtevane analize za zdravila iz tega člena mora-
jo temeljiti na rezultatih javno dostopnih metaanaliz ali visoko 
kakovostnih randomiziranih raziskav. Dopolnilne podatke, če 
so potrebni, se lahko povzame iz opazovalnih raziskav. Če ni 
na voljo dovolj realnih podatkov, se za analizo lahko uporabijo 
metode modeliranja.

14. člen
(ocena etičnih vidikov)

Etični vidik se kot merilo upošteva zlasti pri oceni zdravil 
za zdravljenje hudih ali redkih bolezni.

15. člen
(podatki in ocene iz referenčnih virov)

V okviru merila podatkov in ocen iz referenčnih virov 
se upoštevajo podatki iz strokovnih in znanstvenih publikacij, 
terapevtskih smernic, izsledkov in ocen referenčnih strokovnih 
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združenj, podatki in smernice Svetovne zdravstvene organi-
zacije in drugih ustanov ter organov, pristojnih za cene zdravil 
in kritje iz javnih sredstev, kot tudi podatki iz drugih javno 
dostopnih virov.

16. člen
(merila za nerazvrščanje)

Ne glede na 5. člen tega pravilnika na listo zdravil ne 
morejo biti razvrščena zdravila, ki:

1. ne izkazujejo enake ali dodane vrednosti v terapev-
tskem ali ekonomskem smislu v primerjavi z zdravili v isti tera-
pevtski skupini, ki so že razvrščena na listo zdravil, ali

2. se uporabljajo za blažitev simptomov oziroma zdravlje-
nje stanj, ki so z javnozdravstvenega vidika manj pomembna, ali

3. se uporabljajo pri obravnavi stanj, ki jih je mogoče 
urediti ali pozdraviti zgolj s spremenjenim načinom življenja.

III. IZLOČITEV Z LISTE ZDRAVIL

17. člen
(izločitev z liste zdravil)

(1) Zdravilo se izloči z liste zdravil, če ni več predmet 
razvrščanja iz 3. člena tega pravilnika ali če ne izpolnjuje več 
meril iz 5. člena tega pravilnika ali ko pride do izpolnitve enega 
od meril iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko zdravilo izloči z 
liste zdravil po predhodnem pisnem soglasju imetnika dovoljenja, 
če zdravilo ni prisotno na trgu v Republiki Sloveniji več kot leto 
dni, kar Zavod preverja na podlagi podatkov o njegovi porabi 
in podatkov, ki jih mora imetnik dovoljenja posredovati Zavodu.

IV. OMEJITVE PREDPISOVANJA IN OMEJITVE IZDAJANJA

18. člen
(omejitve predpisovanja in omejitve izdajanja)

(1) Zavod lahko za zdravilo v postopku razvrščanja ali 
prerazvrščanja in za razvrščeno zdravilo določi ali spremeni 
omejitev predpisovanja ali omejitev izdajanja ali obe omejitvi 
hkrati. Omejitev se lahko nanaša na:

1. populacijsko skupino, ki lahko zdravilo prejema, določe-
no s starostjo ali drugimi populacijskimi značilnostmi,

2. indikacijsko področje, za katero se zdravilo lahko pred-
piše; izbere se lahko ena ali več odobrenih terapevtskih indika-
cij iz povzetka glavnih značilnosti zdravila; v okviru indikacijske-
ga področja se lahko omeji tudi čas zdravljenja,

3. stopnjo izraženosti bolezni, za katero se zdravilo lahko 
predpiše,

4. vrsto specializacije zdravnika, ki zdravilo lahko predpi-
še, to je klinično specialnost ali skupino pooblaščenih zdravni-
kov, ki lahko predpišejo zdravila,

5. obveznost predhodne odobritve strokovne komisije, ki 
odloča o predpisovanju določenih zdravil, pridobljenih z bioteh-
nološkimi postopki,

6. časovno ali količinsko omejitev izdajanja,
7. bolnišnico, ki v skladu z dovoljenjem ministrstva, pristoj-

nega za zdravje, izvaja zdravstveni program s tem zdravilom.
(2) Besedilo omejitve predpisovanja ali izdajanja se objavi 

na spletni strani Zavoda skupaj z razvrstitvijo oziroma prera-
zvrstitvijo. Zdravilo z omejitvijo predpisovanja ali izdajanja se 
označi z zvezdico ob oznaki liste zdravil.

V. POSTOPEK

19. člen
(začetek postopka)

(1) Imetnik dovoljenja lahko vloži pri Zavodu vlogo za raz-
vrščanje, prerazvrščanje in za določitev ali spremembo omeji-
tve predpisovanja ali izdajanja.

(2) Zdravstvena institucija lahko na Zavod naslovi pobudo za 
začetek postopka. Zavod pisno obvesti zdravstveno institucijo o 
sprejetju ali zavrnitvi pobude. V primeru sprejete pobude postopek 
nadaljuje kot z vlogo in izda odločbo iz 34. člena tega pravilnika.

(3) Zavod lahko začne postopek na lastno pobudo.
(4) Zavod o pobudi iz drugega in tretjega odstavka tega 

člena obvesti imetnika dovoljenja za zdravilo, na katerega se 
pobuda nanaša, ali lekarno, ki izdeluje galensko zdravilo. Ime-
tnik dovoljenja oziroma lekarna posredujeta Zavodu na njegovo 
pisno zahtevo dokumentacijo, potrebno za odločitev Zavoda. 
V nasprotnem primeru Zavod odloči na podlagi dokazov, s 
katerimi razpolaga.

20. člen
(vrste vlog in pobud)

(1) Vloga oziroma pobuda za razvrščanje zdravila na listo 
zdravil se lahko nanaša na:

1. novo zdravilo,
2. novo terapevtsko indikacijo razvrščenega zdravila,
3. novo kombinacijo zdravil,
4. podobno biološko zdravilo,
5. generično zdravilo in zdravilo z dovoljenjem za paralelni 

uvoz ali paralelno distribucijo,
6. novo obliko, jakost ali pakiranje razvrščenega zdravila,
7. zdravilo s seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo 

v humani medicini,
8. nadomestno zdravilo,
9. galensko zdravilo ali
10. magistralno zdravilo.
(2) Vloga se lahko nanaša tudi na:
1. prerazvrščanje in
2. določitev ali spremembo omejitve predpisovanja ali 

izdajanja.
(3) Pobuda se lahko nanaša tudi na:
1. prerazvrščanje,
2. določitev ali spremembo omejitve predpisovanja ali 

izdajanja in
3. izločitev z liste zdravil.

21. člen
(vloga)

(1) Vloga mora vsebovati podatke o imetniku dovoljenja, 
tehnične in strokovne podatke o zdravilu, navedene v tem 
pravilniku, in odločbo o najvišji dovoljeni ceni ali izredni višji 
dovoljeni ceni.

(2) Vloga se pošlje Zavodu v tiskani obliki in na elektron-
skem nosilcu podatkov.

(3) Če se v času postopkov spremeni imetnik dovoljenja 
ali njegov zastopnik, se v osmih dneh od spremembe vloga do-
polni s podatki o novem imetniku dovoljenja oziroma njegovem 
zastopniku in z dokazilom o tej spremembi.

(4) Podatki in dokumenti v vlogi se pošljejo Zavodu zloženi 
po vrstnem redu, kot je določen za posamezno vrsto vloge s tem 
pravilnikom, in na način, kot je določen v posamezni vrsti vloge.

22. člen
(pobuda)

(1) Pobuda mora vsebovati podatke o zdravstveni insti-
tuciji, ki naslovi pobudo na Zavod, podatke o zdravilu, na ka-
terega se pobuda nanaša, in strokovno obrazložitev predloga.

(2) Pobudo se pošlje Zavodu v pisni ali elektronski obliki.
(3) Če ni s tem pravilnikom drugače določeno glede posa-

meznih vprašanj v zvezi s pobudo, veljajo zanjo določbe tega 
pravilnika, ki veljajo za vlogo.

23. člen
(vloga za novo zdravilo, novo terapevtsko indikacijo, 
prerazvrščanje in določitev ali spremembo omejitve 

predpisovanja ali izdajanja)
(1) Vloga za razvrščanje novega zdravila ali nove terapev-

tske indikacije razvrščenega zdravila, vloga za prerazvrščanje 
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in vloga za določitev ali spremembo omejitve predpisovanja 
ali izdajanja mora vsebovati naslednje podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila (B.1.),
b) informacije o zdravljenju (B.2.),
c) strokovno obrazložitev (B.3.),
d) morebitno vključitev v strokovne smernice in stopnjo 

priporočila (B.4.),
e) raven kritja iz javnih sredstev v državah članicah Evrop-

ske unije in drugod in morebitne omejitve predpisovanja ali 
izdajanja (B.5.),

f) podatke o trženju (B.6.),
g) podatke o ceni (B.7.),
h) podatke o stroških za zdravilo (B.8.),
i) podatke o vplivu na zdravstvene storitve (B.9.),
j) podatke o farmakoekonomski raziskavi (B.10.),
k) podatke o analizi finančnih učinkov (B.11.),
l) morebitni predlog imetnika dovoljenja (B.12.),
m) podatke in ocene referenčnih virov (B.13),
3. listine (obrazec C v Prilogi 1 tega pravilnika):
a) dovoljenje (C.1.),
b) odločbo o NDC oziroma IVDC (C.2.),
c) dokazilo o morebitnem statusu zdravila sirote (C.3.),
d) izjavo o plačilu stroškov (C.4.),
e) pooblastilo, ko je vlagatelj vloge oziroma pobude prav-

na ali fizična oseba, ki daje vlogo za razvrščanje v imenu ime-
tnika dovoljenja (C.5.), ter

4. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Prilogi 1 
tega pravilnika):

a) povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga je potrdila 
Javna agencija ali Evropska agencija za zdravila (D.1.),

b) evropsko javno poročilo o oceni zdravila, če je zdravilo 
registrirano po centraliziranem postopku (D.2.),

c) klinične raziskave, na katere je v povzetku vloge sklic 
(D.3.),

d) farmakoekonomsko analizo (D.4.),
e) analizo finančnih učinkov (D.5.).
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi 

protokol zdravljenja, vključitvena in izključitvena klinična merila 
in navedbo zdravil ali zdravljenj, ki se že uporabljajo za isto 
terapevtsko indikacijo, in podatke o učinkovitosti novega zdra-
vljenja v primerjavi z dosedanjim zdravljenjem.

24. člen
(vloga za novo kombinacijo zdravil)

Vloga za razvrščanje nove kombinacije zdravil mora vse-
bovati naslednje podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila (B.1.),
b) informacije o zdravljenju (B.2.),
c) strokovno obrazložitev (B.3.),
d) raven kritja iz javnih sredstev v državah članicah Evrop-

ske unije in drugod in morebitne omejitve predpisovanja ali 
izdajanja (B.5.),

e) podatke o trženju (B.6.),
f) podatke o ceni (B.7.),
g) podatke o stroških za zdravilo (B.8.),
h) farmakoekonomske podatke (B.10.3)
i) morebitni predlog imetnika dovoljenja (B.12.),
j) podatke in ocene referenčnih virov (B.13),
3. listine (obrazec C v Prilogi 1 tega pravilnika):
a) dovoljenje (C.1.),
b) odločbo o NDC oziroma IVDC (C.2.),
c) dokazilo o morebitnem statusu zdravila sirote (C.3.),
d) izjavo o plačilu stroškov (C.4.),

e) pooblastilo, ko je vlagatelj vloge oziroma pobude prav-
na ali fizična oseba, ki daje vlogo za razvrščanje v imenu ime-
tnika dovoljenja (C.5.), ter

4. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Prilogi 1 
tega pravilnika):

a) povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga je potrdila 
Javna agencija ali Evropska agencija za zdravila (D.1.),

b) evropsko javno poročilo o oceni zdravila, če je zdravilo 
registrirano po centraliziranem postopku (D.2.),

c) klinične raziskave, na katere je v povzetku vloge sklic 
(D.3.).

25. člen
(vloga za podobno biološko zdravilo)

Vloga za razvrščanje podobnega biološkega zdravila 
mora vsebovati naslednje podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila (B.1.),
b) strokovno obrazložitev (B.3.),
c) raven kritja iz javnih sredstev v državah članicah Evrop-

ske unije in drugod in morebitne omejitve predpisovanja ali 
izdajanja (B.5.),

d) podatke o trženju (B.6.),
e) podatke o ceni (B.7.),
f) podatke o stroških za zdravilo (B.8.),
g) morebitni predlog imetnika dovoljenja (B.12.),
h) podatke in ocene referenčnih virov (B.13),
3. listine (obrazec C v Prilogi 1 tega pravilnika):
a) dovoljenje (C.1.),
b) odločbo o NDC oziroma IVDC (C.2.),
c) dokazilo o morebitnem statusu zdravila sirote (C.3.),
d) izjavo o plačilu stroškov (C.4.),
e) pooblastilo, ko je vlagatelj vloge oziroma pobude prav-

na ali fizična oseba, ki daje vlogo za razvrščanje v imenu ime-
tnika dovoljenja (C.5.), ter

4. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Prilogi 1 
tega pravilnika):

a) povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga je potrdila 
Javna agencija ali Evropska agencija za zdravila (D.1.),

b) evropsko javno poročilo o oceni zdravila, če je zdravilo 
registrirano po centraliziranem postopku (D.2.),

c) klinične raziskave, na katere je v povzetku vloge sklic 
(D.3.).

26. člen
(vloga za generično zdravilo in za zdravilo z dovoljenjem  

za paralelni uvoz ali paralelno distribucijo)
(1) Vloga za razvrščanje generičnega zdravila, generič-

nega kombiniranega zdravila in zdravila z dovoljenjem za pa-
ralelni uvoz ali paralelno distribucijo mora vsebovati naslednje 
podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila (B.1.),
b) strokovno obrazložitev (B.3),
c) podatke o trženju (B.6.),
d) podatke o ceni (B.7.),
e) podatke o stroških za zdravilo (B.8.),
f) morebitni predlog imetnika dovoljenja (B.12.),
3. listine (obrazec C v Prilogi 1 tega pravilnika):
a) dovoljenje (C.1.),
b) odločbo o NDC oziroma IVDC (C.2.),
c) izjavo o plačilu stroškov (C.4.),
d) pooblastilo, ko je vlagatelj vloge oziroma pobude prav-

na ali fizična oseba, ki daje vlogo za razvrščanje v imenu ime-
tnika dovoljenja (C.5.), ter
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4. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Prilogi 1 
tega pravilnika):

a) povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga je potrdila 
Javna agencija ali Evropska agencija za zdravila (D.1.),

b) evropsko javno poročilo o oceni zdravila, če je zdravilo 
registrirano po centraliziranem postopku (D.2.).

(2) Glede vloge za razvrščanje zdravila z dovoljenjem za 
paralelni uvoz ali s pozitivnim mnenjem Evropske agencije za 
zdravila za paralelno distribucijo se uporablja prejšnji odstavek, 
razen glede 3.a) točke, kjer se priloži odločba o dovoljenju za 
paralelni uvoz oziroma pozitivno mnenje Evropske agencije za 
zdravila za paralelno distribucijo.

27. člen
(vloga za novo obliko, jakost ali pakiranje  

razvrščenega zdravila)
(1) Vloga za razvrščanje nove oblike, jakosti ali pakiranje 

razvrščenega zdravila mora vsebovati:
1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila (B.1.),
b) strokovno obrazložitev (B.3.),
c) raven kritja iz javnih sredstev v državah članicah Evrop-

ske unije in drugod in morebitne omejitve predpisovanja ali 
izdajanja (B.5.),

d) podatke o trženju (B.6.),
e) podatke o ceni (B.7.),
f) podatke o stroških za zdravilo (B.8.),
3. listine (obrazec C v Prilogi 1 tega pravilnika):
a) dovoljenje (C.1.),
b) odločbo o NDC oziroma IVDC (C.2.),
c) dokazilo o morebitnem statusu zdravila sirote (C.3.),
d) izjavo o plačilu stroškov (C.4.),
e) pooblastilo, ko je vlagatelj vloge oziroma pobude prav-

na ali fizična oseba, ki daje vlogo za razvrščanje v imenu ime-
tnika dovoljenja (C.5.), ter

4. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Prilogi 1 
tega pravilnika):

a) povzetek glavnih značilnosti zdravila, ki ga je potrdila 
Javna agencija ali Evropska agencija za zdravila (D.1.),

b) klinične raziskave, na katere je v povzetku vloge sklic 
(D.3.).

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi 
farmakoekonomske podatke iz rubrike B.10.3. v Prilogi 1 tega 
pravilnika, če nova oblika zdravila vpliva na stroške zdravljenja 
v primerjavi z razvrščeno obliko.

28. člen
(vloga za zdravilo s seznama nujno potrebnih zdravil  

in za nadomestno zdravilo)
Vloga za razvrščanje zdravila s seznama nujno potrebnih 

zdravil za uporabo v humani medicini in nadomestnega zdravila 
mora vsebovati naslednje podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz povzetka glavnih značilnosti zdravila (B.1.),
b) strokovno obrazložitev (B.3),
c) podatke o trženju (B.6.),
d) podatke o ceni (B.7.),
3. listine (obrazec C v Prilogi 1 tega pravilnika):
a) dovoljenje (C.1.),
b) odločbo o NDC oziroma IVDC (C.2.), za nadomestno 

zdravilo pa ceno na debelo,
c) dokazilo o morebitnem statusu zdravila sirote (C.3.),
d) pooblastilo, ko je vlagatelj vloge oziroma pobude prav-

na ali fizična oseba, ki daje vlogo za razvrščanje v imenu ime-
tnika dovoljenja (C.5.), ter

4. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Pri-
logi 1 tega pravilnika), ki vključuje povzetek glavnih značil-
nosti zdravila v slovenskem jeziku ali jeziku, ki je Zavodu 
razumljiv.

29. člen
(pobuda za galensko zdravilo)

Pobuda za razvrščanje galenskega zdravila mora vsebo-
vati naslednje podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika),
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) podatke iz navodila o uporabi (B.1.),
b) strokovno obrazložitev (B.3.),
c) podatke o trženju (B.6.),
d) podatke o ceni (B.7.),
e) podatke o stroških za zdravilo (B.8.),
f) morebitni predlog zdravstvene institucije (B.12.), ter
3. dodatno strokovno dokumentacijo (obrazec D v Prilogi 1 

tega pravilnika), ki vključuje navodilo za uporabo.

30. člen
(pobuda za magistralno zdravilo)

Pobuda za razvrščanje magistralnega zdravila mora vse-
bovati naslednje podatke in dokumente:

1. spremni dopis (obrazec A v Prilogi 1 tega pravilnika) in
2. povzetek vloge (obrazec B v Prilogi 1 tega pravilnika), 

ki vsebuje:
a) strokovno obrazložitev zdravstvene institucije, z naved-

bo terapevtske indikacije in recepture (B.3.1., B.3.12.),
b) podatek o ceni: okviren izračun cene, skupaj z lekar-

niško storitvijo,
c) morebitni predlog zdravstvene institucije (B.12.).

31. člen
(obravnava vlog oziroma pobud)

(1) Zavod obravnava popolne vloge oziroma pobude. 
Vloga oziroma pobuda je popolna, če vsebuje vse podatke in 
listine, določene s tem pravilnikom. Če vloga oziroma pobuda 
ni popolna, Zavod v petih dneh po njenem prejemu pozove 
imetnika dovoljenja oziroma zdravstveno institucijo k njeni do-
polnitvi.

(2) Zavod lahko na podlagi posredovanih in pridobljenih 
podatkov od imetnika dovoljenja oziroma zdravstvene instituci-
je zahteva dodatne podatke in analize, pomembne za nadaljnje 
odločanje.

32. člen
(komisija za razvrščanje zdravil na listo zdravil)

(1) Zavod v postopkih iz drugega odstavka 1. člena tega 
pravilnika odloča na podlagi strokovnega mnenja komisije za 
razvrščanje zdravil na listo zdravil (v nadaljnjem besedilu: komi-
sija). Člane komisije imenuje upravni odbor Zavoda za obdobje 
štirih let.

(2) Komisija je strokovno in neodvisno telo, ki ga sesta-
vljajo strokovnjaki s področja medicine in farmacije, z znanji 
s področja klinične farmakologije ter drugi strokovnjaki s 
sistemskimi znanji s področja zdravil. Člani komisije svoje 
delo opravljajo v skladu z etičnimi pravili stroke in veljavnimi 
predpisi.

(3) Komisija sprejme poslovnik o svojem delu.

33. člen
(dodatna strokovna mnenja)

Zavod lahko v postopku in ko določa terapevtske skupine 
zdravil pridobi mnenja strokovnih združenj, klinik ali posame-
znih strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali z drugih 
področij.
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34. člen
(odločba)

(1) Zavod izda odločbo o razvrstitvi oziroma odločbo o 
nerazvrstitvi najpozneje v 90 dneh od prejema popolne vloge. 
Ta rok se lahko podaljša le, če je Javna agencija določila naj-
višjo dovoljeno ceno pred iztekom 90 dni. Postopek določanja 
najvišje dovoljene cene v skladu s predpisi, ki urejajo cene 
zdravil, in postopek razvrščanja zdravila na listo zdravil, vključ-
no z uveljavitvijo razvrstitve, ne smeta skupaj presegati 180 dni.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, Zavod izda odločbo 
o razvrstitvi galenskega zdravila najpozneje v 180 dneh od 
prejema popolne pobude.

(3) Zavod izda odločbo o prerazvrstitvi oziroma odločbo 
o zavrnitvi prerazvrstitve, odločbo o izločitvi z liste zdravil ter 
odločbo o določitvi ali spremembi omejitve predpisovanja ali 
izdajanja, oziroma odločbo o zavrnitvi določitve ali spremembe 
omejitve predpisovanja ali izdajanja najpozneje v 180 dneh od 
prejema popolne vloge oziroma pobude.

35. člen
(obrazložitev)

Odločba iz prejšnjega člena mora biti obrazložena z na-
vedbo, da gre za predmet razvrščanja iz 3. člena tega pravilni-
ka in z navedbo razlogov, ki temeljijo na merilih iz 5. in 16. člena 
tega pravilnika, vključno s strokovnimi mnenji, na katerih temelji 
odločitev.

36. člen
(pritožba in sodno varstvo)

(1) Zoper odločbo iz 34. člena tega pravilnika ima imetnik 
dovoljenja oziroma lekarna pravico do pritožbe. Pritožba se 
vloži v 30 dneh od dneva vročitve odločbe iz 34. člena tega 
pravilnika. Pritožba se vloži na Zavod, ki jo v petih dneh po 
prejemu posreduje na ministrstvo, pristojno za zdravje. Pritožba 
ne zadrži izvršitve odločbe.

(2) O pritožbi iz prejšnjega odstavka odloči minister, pri-
stojen za zdravje, v 60 dneh od vložitve pritožbe na Zavod.

(3) Odločitev ministra, pristojnega za zdravje, iz prej-
šnjega odstavka lahko imetnik dovoljenja oziroma lekarna v 
30 dneh od prejema odločbe izpodbija s tožbo v upravnem 
sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.

VI. STROŠKI POSTOPKA

37. člen
(stroški postopka)

(1) V postopku plača imetnik dovoljenja stroške postopka 
v skladu s tem pravilnikom. Stroške postopka je treba plačati 
ob vložitvi vloge na račun Zavoda.

(2) Glede na vrsto vloge stroški postopka znašajo:
1. za razvrščanje novega zdravila: 2.000 eurov,
2. za razvrščanje nove terapevtske indikacije razvrščene-

ga zdravila: 1.500 eurov,
3. za razvrščanje nove kombinacije zdravil: 1.000 eurov,
4. za razvrščanje podobnega biološkega zdravila: 

500 eurov,
5. za razvrščanje generičnega zdravila, generičnega kom-

biniranega zdravila in zdravila z dovoljenjem za paralelni uvoz 
ali paralelno distribucijo: 300 eurov,

6. za razvrščanje novih oblik in jakosti razvrščenih zdravil: 
500 eurov,

7. za razvrščanje novih pakiranj razvrščenih zdravil: 
300 eurov,

8. za prerazvrščanje: 1.000 eurov in
9. za določitev in spremembo omejitve predpisovanja ali 

izdajanja: 1.500 eurov.
(3) Stroški postopka iz prejšnjega odstavka se nanašajo 

na eno zdravilo z eno delovno šifro zdravila. Za vsako dodatno 
delovno šifro se stroški postopka zvišajo za 25 eurov.

(4) Stroški postopka se ne plačajo, če gre za razvrščanje:
1. zdravila s seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo 

v humani medicini,
2. nadomestnega zdravila,
3. galenskega zdravila in
4. magistralnega zdravila.

VII. TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL

38. člen
(določanje terapevtskih skupin zdravil)

(1) Zavod na lastno pobudo določa terapevtske skupine 
zdravil med zdravili, razvrščenimi na pozitivno in vmesno listo 
zdravil. Podlaga za vključitev zdravila v terapevtsko skupino 
zdravil so terapevtska indikacija in merila iz 5. člena tega 
pravilnika.

(2) V vsaki terapevtski skupini zdravil se določi zdravilo z 
najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja na 
podlagi cen primerljivih odmerkov zdravil, vključenih v terapev-
tsko skupino zdravil.

(3) Pri določanju zdravila iz prejšnjega odstavka se upo-
števajo le učinkovine zdravila oziroma kombinacije učinkovin 
zdravila, ki dosegajo tržni delež, izračunan z enačbo:

najmanjši tržni delež = 100 % / (n + 1),

kjer pomeni:
n – število učinkovin oziroma kombinacij v terapevtski 

skupini zdravil.

Tržni delež učinkovin zdravila oziroma kombinacij učinkovin 
se izračuna iz podatkov Zavoda o izdanih zdravilih, izraženih v 
definiranih dnevnih odmerkih, dostopnih v zadnjih 12 mesecih.

(4) Terapevtsko skupino zdravil se lahko razdeli na razre-
de primerljivih odmerkov glede na jakost zdravil (v nadaljnjem 
besedilu: razredi). Če zdravilo iz drugega odstavka tega člena 
ni zastopano v vseh razredih, se določi še druga zdravila, tako 
da so vsa določena zdravila v vseh jakostih znotraj NPV.

(5) Če med zdravili v terapevtski skupini zdravil ali v 
posameznem razredu ni pomembnih razlik v učinkovitosti, 
varnosti, farmacevtskih oblikah ali načinu uporabe, je zdravilo 
z najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja 
tisto z najnižjo ceno primerljivega odmerka v času vsakokra-
tne določitve NPV za terapevtsko skupino zdravil oziroma 
NPV za razrede.

(6) Če je v terapevtski skupini zdravilo, ki ima zaradi far-
macevtske oblike v smislu načina uporabe ali kliničnih lastnosti 
v smislu učinkovitosti in varnosti prednost za zavarovano ose-
bo, se mu določi dodana vrednost, izražena v odstotku cene 
primerljivega odmerka. Dodana vrednost ne sme presegati od-
stotka, ki bi na podlagi podatkov, veljavnih ob pripravi sklepa iz 
osmega odstavka tega člena o terapevtski skupini po postopku 
za določanje NPV iz 39. do 43. člena tega pravilnika, določil 
višjo NPV, kot je cena zdravila.

(7) Kombiniranemu zdravilu, ki je vključeno v terapevtsko 
skupino zdravil, se določi dodana vrednost kot razlika med vso-
to NPV posameznih učinkovin ter NPV kombiniranega zdravila 
brez dodane vrednosti, določenih na podlagi podatkov, veljav-
nih ob pripravi sklepa iz osmega odstavka tega člena o terapev-
tski skupini po postopku za določanje NPV iz 39. do 43. člena 
tega pravilnika. Dodana vrednost je izražena v odstotku cene 
primerljivega odmerka. Če NPV kombiniranega zdravila brez 
dodane vrednosti presega vsoto NPV posameznih učinkovin, 
se dodana vrednost ne določi. Če za posamezno učinkovino 
ni mogoče izračunati NPV, se upošteva cena zdravila. Če ni 
razvrščenega zdravila z učinkovino kombiniranega zdravila, 
se njena cena določi na podlagi cene primerljivega zdravila v 
Republiki Sloveniji ali Evropski uniji.
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(8) Terapevtske skupine zdravil in njihove spremembe s 
sklepom določi upravni odbor Zavoda.

VIII. NPV

39. člen
(podatki za določanje NPV)

(1) Pri določanju NPV iz 40. in 41. člena tega pravilnika 
se upoštevajo podatki, veljavni na prvi delovni dan v mesecu, 
v katerem se določa NPV.

(2) Podlaga za določitev NPV so le zdravila na recept gle-
de na nacionalno šifro, katerih delež izdanih pakiranj v zadnjem 
mesecu dosega v skupini medsebojno zamenljivih zdravil, te-
rapevtski skupini zdravil ali njenem razredu vsaj 0,5 %. Zavod 
upošteva zadnje dostopne mesečne podatke o izdanih zdravilih 
iz prejšnjega stavka.

40. člen
(določanje NPV za skupine medsebojno zamenljivih zdravil)

(1) Zavod določa NPV za skupine medsebojno zamen-
ljivih zdravil, razvrščenih na pozitivno in vmesno listo zdravil, 
na ravni najcenejšega zdravila glede na primerljivi odmerek v 
skupini medsebojno zamenljivih zdravil.

(2) Podlaga za določitev NPV iz prejšnjega odstavka so se-
znam medsebojno zamenljivih zdravil, lista zdravil in cene zdravil.

(3) Skupino medsebojno zamenljivih zdravil iz prvega od-
stavka tega člena sestavljata najmanj dve zdravili z lastniškim 
imenom glede na delovno šifro in jo opredeljujejo učinkovina, 
ATC oznaka, jakost in primerljiva oblika zdravila.

(4) NPV iz prvega odstavka tega člena se določijo tako, 
da se najnižja cena primerljivega odmerka, izračunana na 
štiri decimalna mesta natančno, pomnoži s številom odmernih 
enot posameznega zdravila in zaokroži na dve decimalni mesti 
tako, da če je tretje decimalno mesto enako ali večje od 5, se 
zaokroži navzgor, sicer navzdol.

41. člen
(določanje NPV za terapevtske skupine zdravil)

(1) Zavod določa NPV za terapevtsko skupino zdravil na 
ravni cene zdravila z najugodnejšim razmerjem med stroški 
in učinki zdravljenja, tako, da krije vse odmerke vsaj enega 
zdravila v tej terapevtski skupini zdravil.

(2) NPV iz prejšnjega odstavka se določijo tako, da se 
cena primerljivega odmerka zdravila z najugodnejšim razmer-
jem med stroški in učinki zdravljenja, izračunana na štiri de-
cimalna mesta natančno, pomnoži s številom odmernih enot 
posameznega zdravila in zaokroži na dve decimalni mesti tako, 
da če je tretje decimalno mesto enako ali večje od 5, se zao-
kroži navzgor, sicer navzdol. Na podlagi primerljivih odmerkov 
se določijo NPV za vsa zdravila v terapevtski skupini zdravil, 
upoštevajoč morebitno dodano vrednost iz četrtega odstavka 
38. člena tega pravilnika.

42. člen
(pravilo nižje NPV)

Če ima zdravilo določen NPV v skladu s postopkom iz 
40. in 41. člena tega pravilnika, se kot njegova NPV določi nižja 
NPV med obema.

43. člen
(sklep o določitvi NPV in oznaka zdravila)

(1) NPV iz 40. in 41. člena tega pravilnika in njihove 
spremembe praviloma enkrat na dva meseca s sklepom določi 
upravni odbor Zavoda ali po njegovem pooblastilu generalni 
direktor Zavoda.

(2) Vsa zdravila z NPV iz 40. in 41. člena tega pravilnika 
dobijo poleg oznake liste zdravil še oznako C.

IX. DOGOVOR O CENI ZDRAVILA

44. člen
(dogovor o ceni zdravila)

(1) Dogovor o ceni zdravila se lahko nanaša na naslednje 
načine financiranja zdravila:

1. dogovorjeno ceno zdravila,
2. popust ali rabat,
3. razmerje cena zdravila – obseg prodaje zdravila,
4. povračilo prekoračenih izdatkov za zdravilo,
5. delitev tveganja.
(2) Dogovor o ceni zdravila se lahko nanaša na eno ali 

več zdravil. Sklenitev dogovora o ceni zdravila lahko predlaga 
Zavod ali imetnik dovoljenja oziroma lekarna, ko je predmet 
dogovora o ceni zdravila galensko zdravilo. Sestavni del do-
govora o ceni zdravil je obrazec Dogovor o ceni zdravila, ki je 
v Prilogi 2 tega pravilnika. Dogovor o ceni zdravila mora biti 
sklenjen v pisni obliki in v slovenskem jeziku, sicer ni veljaven. 
Če je dogovor o ceni zdravila sklenjen v slovenskem in tujem 
jeziku, se za presojo spornih vprašanj vedno uporablja dogovor 
o ceni zdravila v slovenskem jeziku.

(3) Imetniki dovoljenja oziroma lekarne, ko so predmet do-
govora o ceni zdravila galenska zdravila, Zavodu posredujejo 
dogovor o ceni zdravila oziroma njegov dodatek najmanj pet 
delovnih dni pred dnem uveljavitve cene, navedene v obrazcu 
Dogovor o ceni zdravila, pri čemer slednjega posredujejo tudi 
v elektronski obliki v obliki excel preglednice na elektronski 
naslov zdravila.cene@zzzs.si.

(4) Dogovorjena cena zdravila je cena zdravila, ki jo Za-
vod dogovori na podlagi zakona, ki ureja zdravila.

(5) Popust na ceno zdravila pomeni, da imetnik dovoljenja 
zniža ceno zdravila pod pogoji, dogovorjenimi v dogovoru o 
ceni zdravila.

(6) Rabat pomeni finančni ali količinski popust za zdravilo, 
ki ga imetnik dovoljenja izvede po določenem obdobju in pod 
pogoji, dogovorjenimi v dogovoru o ceni zdravila.

(7) Dogovor o razmerju cena zdravila – obseg prodaje 
zdravila pomeni, da se cena zdravila s povečanjem obsega 
njegove prodaje zniža za delež, dogovorjen v dogovoru o ceni 
zdravila.

(8) Dogovor o povračilu prekoračenih izdatkov za zdra-
vilo pomeni, da imetnik dovoljenja po zaključku dogovor-
jenega obdobja povrne Zavodu dogovorjeno razliko med 
realiziranim in dogovorjenim zneskom za zdravilo, če je bil 
slednji presežen.

(9) Dogovor o delitvi tveganja pomeni delitev financira-
nja zdravila med imetnikom dovoljenja in Zavodom glede na 
doseganje kliničnih meril, določenih v dogovoru o ceni zdravila.

45. člen
(prenehanje dogovorjene cene zdravila)

Kadar se NDC zdravila zniža na dogovorjeno ceno tega 
zdravila ali pod njo, preneha veljati dogovor o ceni zdravila za 
to zdravilo v delu, ki se nanaša na njegovo dogovorjeno ceno, 
če imetnik dovoljenja in Zavod predhodno ne dogovorita nove 
dogovorjene cene za to zdravilo.

46. člen
(uveljavitev dogovorjenih cen zdravil)

Imetniki dovoljenja oziroma lekarne, ko so predmet dogo-
vora o ceni zdravila galenska zdravila, o dogovorjenih cenah 
svojega zdravila obvestijo pravne in fizične osebe, ki imajo do-
voljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili, 
oziroma imajo z njimi sklenjene pogodbe o sodelovanju, takoj 
po sklenitvi dogovora o ceni zdravila ali najpozneje v osmih 
dneh po datumu veljavnosti, navedenem na obrazcu Dogovor o 
ceni zdravila, oziroma najpozneje v osmih dneh pred prihodom 
zdravila na trg v Republiko Slovenijo.
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X. EVIDENCE O ZDRAVILIH

47. člen
(evidence)

Zavod vodi evidenco o zdravilih, ki so razvrščena na listo 
zdravil in o NPV za razvrščena zdravila ter evidenco o dogo-
vorjenih cenah zdravil.

48. člen
(objavljanje)

(1) Spremembe liste zdravil z datumom začetka veljavno-
sti spremembe Zavod objavi na svoji spletni strani najpozneje 
14 dni pred njihovo uveljavitvijo. Zavod objavlja na svoji spletni 
strani čistopis liste zdravil.

(2) Seznam zdravil z NPV oziroma njegove spremembe 
Zavod objavi na svoji spletni strani naslednji delovni dan po 
določitvi NPV. Zavod objavlja na svoji spletni strani prečiščeno 
besedilo seznama zdravil z NPV.

(3) Dogovorjene cene zdravil Zavod objavi na svoji spletni 
strani, če imetnik dovoljenja oziroma lekarna dovoli njihovo 
javno objavo, kar označi na obrazcu Dogovor o ceni zdravila. 
V nasprotnem primeru Zavod objavi dogovorjene cene zdravil 
le za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

(4) Zavod obvešča imetnike dovoljenj, zdravstvene insti-
tucije, ki naslovijo na Zavod pobudo, in izvajalce zdravstve-
ne dejavnosti o razvrstitvah, prerazvrstitvah, izločitvah z liste 
zdravil ter določitvah in spremembah omejitev predpisovanja in 
izdajanja ter o NPV tudi prek sistema Zavoda za avtomatsko 
elektronsko obveščanje, v katerega se imetniki dovoljenj, zdra-
vstvene institucije, ki naslovijo na Zavod pobudo, in izvajalci 
zdravstvene dejavnosti lahko vključijo prek spletne aplikacije, 
ki je javno objavljena na naslovu http://www.zzzs.si/egradiva.

XI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

49. člen
(vloge in pobude, prejete pred uveljavitvijo pravilnika)
Vloge za razvrščanje, prerazvrščanje, izločitev z liste 

zdravil in določitev ali spremembo omejitve predpisovanja ali 
izdajanja, ki jih je Zavod prejel pred uveljavitvijo tega pravilnika, 
se obravnavajo po določbah Pravilnika o razvrščanju zdravil na 
listo (Uradni list RS, št. 110/10).

50. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o razvrščanju zdravil na listo (Uradni list RS, št. 110/10).

51. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije, ko da nanj soglasje minister, pristojen za zdravje, in 
začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 9000-3/2013-DI/11
Ljubljana, dne 3. aprila 2013
EVA 2012-2711-0050

Predsednik skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije
Vladimir Tkalec l.r.

Priloga 1: Vsebina vlog
Priloga 2: Obrazec Dogovor o ceni zdravila

Priloga



Uradni list Republike Slovenije Št. 35 / 26. 4. 2013 / Stran 4197 

PRILOGA 1
A. SPREMNI DOPIS

UVOD s kratko obrazložitvijo 
A.1. PREDLAGATELJ/ POBUDNIK
A.1.1. ime
A.1.2. naslov
A.1.3. tip predlagatelja (izberi)

 imetnik dovoljenja za promet 
imetnik dovoljenja za promet s paralelno vnesenim ali uvoženim zdravilom

 imetnik dovoljenja za uvoz oziroma vnos zdravila s seznama nujno potrebnih zdravil 
 imetnik pozitivnega mnenja Evropske komisije za zdravila za paralelno distribucijo zdravila 
 zastopnik 

A.1.4. kontaktna oseba (ime, priimek, e-naslov, telefon)
A.1.5. zakoniti zastopnik predlagatelja (ime, priimek, delovno mesto)

A.2. PROIZVAJALEC
A.2.1. ime 
A.2.2. država

A.3. VRSTA VLOGE
A.3.1. razvrstitev zdravila na listo (izberi)

 novo zdravilo 
 nova indikacija razvrščenega zdravila 
 nova kombinacija 
 novo biološko podobno zdravilo 
 novi generik ali generično kombinirano zdravilo 
 paraleno uvoženo oz. distribuirano zdravilo 
 nova oblika 
 nova jakost 
 novo pakiranje 
 novo magistralno zdravilo 
 novo galensko zdravilo 
 zdravilo s seznama nujno potrebnih zdravil 
 nadomestno zdravilo 
 začasno razvrščeno novo zdravilo 

A.3.2. sprememba omejitve predpisovanja
A.3.3. prerazvrstitev
A.4. OSNOVNI PODATKI O ZDRAVILU
A.5.1. lastniško ime, jakost, oblika, pakiranje
A.5.2. splošno ime
A.5.6.  številka dovoljenja (izberi)

 za promet z zdravilom
 za promet s paralelno vnesenim oz. uvoženim zdravilom 
 za promet s paralelno vnesenim oz. uvoženim zdravilom 
 za uvoz oz. vnos zdravila  
 za paralelno distribucijo zdravila 

A.5.7. datum izdaje dovoljenja 
A.5.8. datum veljavnosti dovoljenja 
A.5.9. delovna šifra (identifikacijska številka)
A.5.10. ATC oznaka
A.5.11 režim izdaje

A.5. STATUS ZDRAVILA (izberi_lahko več opcij)
 originalno 
 biološko 
 generično 
 podobno biološko 
 zdravilo sirota 

A.6. PRIHOD ZDRAVILA NA TRG
A.6.1.  datum prihoda zdravila na trg 
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PRILOGA 1
C. OBVEZNE LISTINE
C.1. KOPIJE DOVOLJENJ
C.1.1.  dovoljenje za promet 
C.1.2. dovoljenje za promet s paralelno vnesenim ali uvoženim zdravilom
C.1.3.  dovoljenje za uvoz oziroma vnos zdravila s seznama nujno potrebnih zdravil 
C.1.4.  pozitivnego mnenje Evropske komisije za zdravila za paralelno distribucijo zdravila 

C.2. KOPIJA ODLOČBE O NDC OZ. IVDC
C.3. DOKAZILO O MOREBITNEM STATUSU ZDRAVILA SIROTE
C.4. KOPIJA DOKAZILA O PLAČANI PRISTOJBINI
C.5. POOBLASTILO O ZASTOPANJU PREDLAGATELJA
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PRILOGA 1
D. STROKOVNA DOKUMENTACIJA

D.1. SmPC

D.2. EPAR
D.3. KOPIJE KLINIČNIH RAZISKAV, CITIRANIH V POVZETKU VLOGE
D.4. FARMAKOEKONOMSKA ANALIZA (v celoti)
D.5. ANALIZA FINANČNIH UČINKOV (v celoti)
D.6. PROTOKOL ZDRAVLJENJA
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PRILOGA 1 
E. VPLIV ZDRAVILA NA IZDATKE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA*
2.6.1. število bolnikov v Sloveniji, primernih za zdravljenje 

VNOS PODATKOV
2.6.1.1. incidenca
2.6.1.2. prevalenca
2.6.2. število bolnikov, ki so za obravnavano indikacijo že zdravljeni z zdravili

2.6.3. število bolnikov, za katere se predvideva, da se bodo zdravili z novim zdravilom oziroma 
z novo indikacijo razvrščenega zdravila

začetno 
leto (N)

začetno leto 
na letni ravni 
(N - 100%)

(N + 1) (N + 2) … … leto dosega 
ciljne populacije 
(N + n)

2.6.4. ocena celotnega stroška za zdravljenje z novim zdravilom oz. z novo indikacijo 
razvrščenega zdravila po posameznih letih do leta, ko je predviden doseg ciljne 
populacije

2.6.4.1. predvideno število bolnikov
2.6.4.2. v povprečju na bolnika v EUR
2.6.4.3. za celotno predvideno število bolnikov v EUR
2.6.5. ocena porasta celotnega stroška (razlika med sedaj uporabljanim zdravljenjem in novim 

zdravljenjem samo z vidika sprememb v zdravilu) po posameznih letih do leta, ko je 
predviden doseg ciljne populacije

2.6.5.1. v povprečju na bolnika v EUR
2.6.5.2. za celotno predvideno število bolnikov v EUR
2.6.6. ocena porasta ostalih neposrednih stroškov kot posledica novega zdravljenja (na primer: 

dodatno število specialističnih ambulantnih obiskov in diagnostičnih preiskav, 
sprememba trajanja bolnišnične obravnave ter bolniškega staleža) po posameznih letih 
do leta, ko je predviden doseg ciljne populacije

2.6.6.1. v povprečju na bolnika v EUR
2.6.6.2. za celotno predvideno število bolnikov v EUR
2.6.7. ocena prihrankov (razlika med sedaj uporabljanim zdravljenjem in novim zdravljenjem 

samo z vidika sprememb v zdravilu) po posameznih letih do leta, ko je predviden doseg 
ciljne populacije

2.6.7.1. v povprečju na bolnika v EUR
2.6.7.2. za celotno predvideno število bolnikov v EUR
2.6.8. ocena ostalih prihrankov kot posledica novega zdravljenja (na primer: manjše število 

specialističnih ambulantnih obiskov in diagnostičnih preiskav, skrajšanje trajanja 
bolnišnične obravnave ter bolniškega staleža) po posameznih letih do leta, ko je 
predviden doseg ciljne populacije

2.6.8.1. v povprečju na bolnika v EUR
2.6.8.2. za celotno predvideno število bolnikov v EUR

začetno 
leto (N)

začetno leto 
na letni ravni 
(N - 100%)

(N + 1) (N + 2) … … leto dosega 
ciljne populacije 
(N + n)

2.6.9. neto učinek (stroški-prihranki) po posameznih letih do leta, ko je predviden doseg ciljne 
populacije

2.6.9.1. v povprečju na bolnika v EUR 0 0 0 0 0 0 0
2.6.9.2. za celotno predvideno število bolnikov v EUR 0 0 0 0 0 0 0

*Ta obrazec se lahko uporabi le v primeru, če je narejena analiza stroškov ali analiza zmanjševanja stroškov.
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1324. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
marec 2013

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N
v Republiki Sloveniji, marec 2013

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2013 v primerjavi 
s februarjem 2013 je bil 0,003.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 
2013 je bil 0,003.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka 
leta do konca marca 2013 je bil 0,001.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu marca 2013 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,011.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin 
marca 2013 v primerjavi s februarjem 2013 je bil 0,003.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka 
leta do marca 2013 je bil 0,004.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih 
potrebščin od začetka leta do marca 2013 je bil 0,001.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 
2013 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 
0,020.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin 
od začetka leta do marca 2013 v primerjavi s povprečjem 
leta 2012 je bil 0,007.

Št. 9621-102/2013/5
Ljubljana, dne 19. aprila 2013
EVA 2013-1522-0012

mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada 
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1325. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze 

v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter 
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list 
RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni 
list RS, št. 57 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12) in Odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, 
št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni 
list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; 
Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta 
Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 23. 4. 2013 in Upravni odbor 
Univerze v Ljubljani na seji dne 22. 4. 2013 sprejela naslednje

S P R E M E M B E    
I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Univerze v Ljubljani
1. člen

V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spre-
membami, dopolnitvami in popravki) se spremeni prvi odstavek 
38. člena, tako da se po novem glasi:

»Rektorja izvolijo za dobo štirih let visokošolski učitelji, znan-
stveni delavci in visokošolski sodelavci, zaposleni na univerzi. Vo-
lilno pravico imajo tudi študentje, ki jim pripada ena petina glasov 
od skupnega števila glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so na univerzi zaposleni. 
Za študenta-elektorja posamezne članice lahko kandidira vsak 
študent te članice. Podrobnejši postopek volitev študentov-elek-
torjev se določi z volilnim pravilnikom univerze.«

2. člen
(Končna in prehodna določba)

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Do uskladitve Pravilnika o volitvah organov Univerze v Lju-
bljani s to spremembo, se uporablja neposredno Statut.

Št. 014-1/2013-12
Ljubljana, dne 24. aprila 2013

Predsednik Upravnega odbora 
prof. dr. Janez Hribar l.r.

Predsednik Senata
prof. dr. Radovan  

Stanislav Pejovnik l.r.
Rektor
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BRASLOVČE

1326. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče 
(Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 
20. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Braslovče za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Braslovče za 
leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-
nih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrto-
vanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/01/2013
Braslovče, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Braslovče

Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA

1327. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica 
za leto 2012

Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, (14/13 – popr.), 110/11 – 
ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB-2, št. 14/10 – Odl. US: U-I-267/09-19, 
84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10) ter 7., 30. in 112. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet 
Občine Brezovica na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Brezovica za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2012 izka-

zuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 

2012 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev 
in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov (v EUR)

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 8.346.427,02
Tekoči prihodki (70+71) 7.503.338,68

70 Davčni prihodki 6.762.081,84
700 Davki na dohodek na dobiček 5.885.879,00
703 Davki na premoženje 626.060,73
704 Domači davki na blago in storitve 245.215,31

71 Nedavčni prihodki 741.256,84
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 343.669,63
711 Takse in pristojbine 4.833,56
712 Denarne kazni 82.713,96
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 28.613,49
714 Drugi nedavčni prihodki 281.426,20

72 Kapitalski prihodki 144.486,51
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 7.898,51

73 Prejete donacije 16.760,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 16.760,00

74 Transferni prihodki 681.841,83
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 384.841,83

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 8.536.353,03
40 Tekoči odhodki 1.641.369,02

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 319.499,64
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 57.912,17
402 Izdatki za blago in storitve 1.140.557,81
403 Plačila domačih obresti 54.355,49
409 Rezerve 69.043,91

41 Tekoči transferi 3.682.797,82
410 Subvencije 21.018,11
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 2.339.256,58
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 231.631,98
413 Drugi tekoči domači transferi 1.090.891,15

42 Investicijski odhodki 2.868.224,49
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.868.224,49

43 Investicijski transferi 343.961,70
431 Investic. transferi pravnim 
in fiz. os., ki niso prorač. upor. 276.253,12
432 Investic. transferi proračunskim 
uporabnikom 67.708,58
III. Proračunski presežek (I.-II.) 
(proračunski primanjkljaj) –189.926,01

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)

OBČINE
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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) 1.000.000,00
50 Zadolževanje 1.000.000,00

500 Domače zadolževanje 1.000.000,00
VIII. Odplačila dolga (550) 499.992,00
55 Odplačila dolga 499.992,00

550 Odplačila domačega dolga 499.992,00
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev 

na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 310.081,99
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 500.008,00
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX) =III. 189.926,01
XII. Stanje sredstev na računih 

dne 31. 12. 2011 158.399,62
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2012 

sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan po-
drobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhod-
kov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2012.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01/13-GŠ
Brezovica, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

1328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje 
Gorice

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP (106/10 popr.) in 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – 
ZPNačrt-C) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list 
RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 18. redni 
seji dne 11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice,  

Notranje Gorice

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 

Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, 
št. 87/06, 101/06 – popr., 15/09, 104/09, 58/11, 76/11 in 36/12).

2. člen
Dopolni se 8. člen, tako da se pod besedo »SK – površine 

za kmetijska gospodarstva« doda besedilo, ki se glasi:
– »VV – vodna zemljišča«.

3. člen
11. člen se spremeni, tako da se v celoti glasi:

»11. člen
(območja za gradnjo stanovanjskih objektov)

(1) V morfoloških enotah z oznako 2 so dovoljeni naslednji 
posegi:

– gradnja enostanovanjskih stavb,
– gradnja objektov zdravstva, šolstva in varstva,
– gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja orga-

nizacij in društev,
– gradnja objektov za šport in rekreacijo,
– gradnja sakralnih objektov,
– širitev pokopališč,
– gradnja kmetijskih gospodarskih objektov in hlevov v 

vaških naseljih oziroma zaselkih. Parcela mora zagotavljati za-
dostne odmike od sosednjih objektov in dovolj veliko zemljišče 
za dovoz in manipulacijo. Okna in ventilacijske odprtine hlevov 
in gnojišča ne smejo biti usmerjene proti bivalnim pogojem 
sosedov in proti sosednjim dvoriščem,

– gradnja trgovskih stavb in stavb za storitvene dejavno-
sti, poslovnih stavb, gostinskih stavb ter industrijskih stavb in 
skladišč, ko se v postopku izdelave projektne dokumentacije 
ugotovi, da nova dejavnost ne poslabšuje pogojev bivanja in 
ima na voljo dovolj veliko gradbeno parcelo, na kateri zagotovi 
potrebna parkirna mesta in ostale pogoje. Ne glede na odda-
ljenost predvidenega objekta, so mejaši stranski udeleženci pri 
pridobivanju gradbenega dovoljenja«.

4. člen
Spremeni se 19. člen – tretja alineja, tako da se glasi:
»gradnja pomožnih objektov in postavitev nezahtevnih 

in enostavnih objektov mora biti v skladu s predpisi o vrstah 
objektov. Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samo-
stojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke. Ograje 
so lahko samo lesene, žičnate ali kamnite z uporabo betona – 
betonski parapet do 30 cm višine nad terenom.«

5. člen
Spremeni se 27. člen odloka, tako, da se na novo glasi:
»(1) Za vse posege v gozd in gozdni prostor oziroma v 

25 m širok pas ob gozdnem robu, je treba pridobiti soglasje 
oziroma mnenje organa pristojnega za gozdove.

(2) Ob načrtovanju in gradnji objektov ali drugih del je tre-
ba omogočiti neoviran dostop in dovoz do posameznih gozdnih 
zemljišč po obstoječih poteh. V primeru ukinitve obstoječih poti 
je treba le-te nadomestiti z novimi.«

6. člen
Spremeni se 29. člen, tako da se v celoti glasi:

»29. člen
(začasni in pomožni objekti)

(1) Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski 
turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno po-
staviti v skladu s predpisi o vrstah objektov, na zemljiščih, ki so 
prometno dostopna za največ 90 dni.

(2) Pomožne, nezahtevne in enostavne objekte je dopu-
stno graditi v skladu s predpisi o vrstah objektov.

(3) Če se pomožni objekti nahajajo v varovalnem pasu 
infrastrukturnega objekta ali območju, ki je opredeljen z narav-



Stran 4208 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

no ali kulturno dediščino, je pred posegom v prostor obvezno 
pridobiti pogoje in soglasje pristojnega soglasodajalca.«

7. člen
Spremeni se 30. člen tako, da se na novo glasi:
(1) Način gradnje je treba prilagoditi projektnemu pospe-

šku tal, ki za Občino Brezovica znaša:
– 0,25 za naselje Brezovica
– 0,225 za naselja Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Je-

zero, Podpeč, Preserje, Kamnik pod Krimom in njihova bližnja 
naselja,

– 0,2 za naselje Rakitna.
(2) Pri projektiranju in gradnji je treba zagotoviti:
– Pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
– Potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno 

ločitev.
– Dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska 

vozila.
– Vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) V primeru obstoječega hidratnega omrežja se voda za 

gašenje zagotavlja iz hidratnega omrežja v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje; v nasprotnem primeru se voda za gašenje 
dovaža z gasilnimi vozili.

(4) Na območju Občine Brezovica ni erozijskih območij.
(5) Območja poplavne nevarnosti so prikazana v Prikazu 

stanja, in sicer v opozorilni karti poplavne nevarnosti.
(6) Vsakdo ki živi na območjih, izpostavljenih nevarnostim 

poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na pod-
lagi informacij o ogroženosti. Ti prebivalci naj samoiniciativno 
ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem 
osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja, 
kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin iz kletnih etaž, 
umik vozil ter večjega vrednejšega premičnega premoženja 
s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne 
zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, 
pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi 
(otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesre-
če (osebno in preko medijev) in priprava na poplave (napotki 
občanom, kako ravnati pred, med in po poplavi).

(7) Vse ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti se 
načrtujejo z državnim prostorskim načrtom (DPN) ali občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom.

(8) V poplavnem območju se prepove gradnja kleti ozi-
roma je gradnja kleti dovoljena če se s tehničnim načinom 
gradnje zagotovi varnost pred poplavitvijo kleti objekta.

(9) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavno-
sti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv 
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda.

8. člen
Spremeni se 31. člen, tako, da se na novo glasi:
»(1) Za varstvo pred požarom je treba upoštevati požar-

novarstvene predpise, zlasti pa je treba:
– Zagotoviti potrebne odmike med objekti oziroma izvesti 

ustrezno požarno ločitev objektov, pri čemer bodo zagotovljeni 
pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

– Zagotoviti dostop interventnih vozil najmanj s treh strani 
objekta ali naprave (minimalni radij 11,5 m, širina utrjenih poti 
3,5 m, ob objektih 5,0 m).

– Zagotoviti takojšnjo izvedbo cest, interventnih poti in 
dostopov, da bo omogočena vožnja interventnega vozila (vsaj 
3,5 m širina ter osni pritisk do 10 t).

– Zagotoviti zadostne količine požarne vode iz obstoječe-
ga oziroma predvidenega hidratnega omrežja.

– Zagotoviti ob objektih in napravah zadosten zunanji 
prostor, ki omogoča morebitno evakuacijo ljudi in dobrin iz 
objektov.

– Upoštevati razdalje, čas in oddaljenost najbližje gasilske 
enote.

(2) Na območjih brez hidratnega omrežja je treba zagoto-
viti bazene ali druge ureditve, ki zagotavljajo požarno varnost.

(3) Zagotoviti je potrebno protipožarne ločitve ali gradbe-
ne ukrepe z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte.

(4) Za objekte, ki so določeni v predpisu o študiji požarne 
varnosti, je treba v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja 
izdelati študijo požarne varnosti. Pri stavbah, za katere študija 
požarne varnosti ni zahtevana, pa mora doseganje predpisane 
ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »Zasnova požarne 
varnosti«.

9. člen
Spremeni in dopolni se 32. člen, tako da se na novo glasi:

»32. člen
(oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor)

(1) Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi 
pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor 
je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja 
ter se prilagajati ureditvam po:

– zasnovi izrabe zemljišč,
– odmiku od sosednjih objektov,
– sestavi stavbnih mas,
– višinskim gabaritom in gradbeni črti,
– razmerju dimenzij fasad in njihovi orientaciji,
– merilu in razporeditvi fasadnih elementov, zlasti oken 

in vrat,
– barvi in teksturi streh in fasad,
– načinu ureditve odprtega prostora,
– načinu izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
(2) Na fasadah objektov se dovoli uporaba svetlih barv 

v spektru sivih barv in v spektru različnih zemeljskih barv. 
Uporaba kričečih in neavtohtonih barv na fasadah objektov ni 
dovoljena. Barva fasade objekta mora biti usklajena z barvo 
strešne kritine objekta, čemur naj se prilagodi tudi barva stavb-
nega pohištva. Obenem se mora barva fasade prilagoditi barvi 
fasad obstoječih ohranjenih objektov v naselju. Poslikava fasad 
je dovoljena zgolj na objektih, ki so del družbene infrastrukture 
občine (objekti namenjeni za zdravstvo, izobraževanje, kultur-
no, športno in turistično dejavnost, gasilski domovi in sakralni 
objekti) ali drugih objektih, ki so za občino simbolnega ali ope-
rativnega pomena. Barva fasade mora biti določena v projektu 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Streha stavb mora biti dvokapnica s slemenom po 
dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne 
barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga 
temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so 
strešna okna in frčade. Naklon strešin frčade se ne pogojuje z 
osnovnim naklonom strehe. Štirideset odstotkov strehe stavbe 
je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, eno-
stavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunal-
nih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo 
predpisanega naklona in oblike strehe.

(4) V območju VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Pre-
valje, VS23 Dolenja in Gorenja Brezovica in V24 Rakitna, mora 
biti streha stavb dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, 
naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, 
betonska – sive ali opečne barve ali druga temna kritina, ki 
je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in 
dvokapne frčade; naklon strešin frčad mora biti enak osnovne-
mu naklonu strehe. Trideset odstotkov strehe stavbe je lahko 
drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, 
energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, 
objektov, ter objektov za potrebe obrambe in zaščite nimajo 
predpisanega naklona in oblike strehe.

(5) Pri legalizacijah obstoječih objektov in prizidavah k 
obstoječim objektom, višina ne sme presegati višine sosednjih 
objektov oziroma obstoječega objekta. Naklon strešine prizidka 
se prilagodi naklonu obstoječega objekta.
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(6) Pri novogradnjah, nadzidavah in prizidavah višina 
objektov ne sme presegati višine sosednjih objektov oziroma 
objekt lahko obsega največ 3 etaže.

(7) Sosednji objekti so objekti oddaljeni največ 30 m od 
predvidenega posega v prostor.«

10. člen
Spremeni se 33. člen odloka, tako da se na novo glasi:

»33. člen
(odmiki)

(1) Odmiki manj zahtevnih oziroma zahtevnih objektov 
od mej sosednjih zemljišč morajo biti najmanj štiri metre, 
razen za gradbeno inženirske objekte. Manjši odmiki stavb 
so dovoljeni le v soglasju z lastniki sosednjih zemljišč in ob 
pogoju, da so zagotovljeni požarno-varnostni odmiki od meje 
parcel.

(2) Gradnja novih gradbeno inženirskih objektov mora 
biti od meje sosednjih parcel oddaljena najmanj 0,5 m, ob 
soglasju mejaša pa izjemoma tudi manj.

(3) Enostavni in nezahtevni objekti morajo glede odmika 
od sosednjih zemljišč izpolnjevati naslednje zahteve:

pri objektih za lastne potrebe:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni naj-

manj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom 
gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov 
sosednjih zemljišč;

pri ograjah, škarpah in podpornih zidovih:
– ograja, škarpa in podporni zid je lahko postavljena 

največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar 
tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;

– ograja, škarpa in podporni zid, ki je medsosedska in 
označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se 
lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;

– objekte in naprave naj se na vodotokih, stoječih vodah 
in drugih hidroloških pojavih namešča oziroma njihovo delo-
vanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega 
toka, da se ne spreminja ali bistveno spreminja količine vode 
in hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve vode, 
smeri toka, oblike in dna struge vodotoka, da se bistveno ne 
spremenijo vodne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote;

pri pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektih:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni naj-

manj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom 
gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov 
sosednjih zemljišč;

pri spominskih obeležjih:
– od meje sosednjih zemljišč morajo biti oddaljeni naj-

manj 1,5 m; če je odmik manjši, je treba pred začetkom 
gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov 
sosednjih zemljišč;

pri urbani opremi:
– od meje sosednjih zemljišč, razen v primeru, ko je sose-

dnje zemljišče javna cesta, mora biti oddaljena najmanj 0,5 m; 
če je odmik manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti 
pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč;

– če je sosednje zemljišče javna cesta, je za postavitev 
urbane opreme potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne 
ceste.«

11. člen
Spremeni se prvi odstavek 34. člena odloka, tako da 

se glasi:
»(1) Ograje in oporne zidove je dopustno graditi v skladu 

s predpisi o vrstah objektov«.

12. člen
Doda se novi 43.a člen, tako da se glasi:

»43.a člen
(varovalni pas avtoceste)

Smernice in opozorila, ki jih je potrebno upoštevati:
– Upoštevati je potrebno obstoječo AC, vse spremljajoče 

prometnice in objekte ter komunalno, telekomunikacijsko in 
energetsko infrastrukturo

– Upoštevati je potrebno Uredbo o DPN za priključek 
Brezovica na AC odseku Ljubljana–Vrhnika, Uradni list RS, 
št. 102/10

– Državnim cestam je v skladu z Zakonom o cestah 
določen varovalni pas, ki meri za AC 40 m od roba cestnega 
sveta na vsako stran. Vse posege v varovalni pas AC je mo-
žno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma 
upravljavca ceste

– Posegi v varovalni pas AC ne smejo biti v nasprotju z 
njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste 
in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza

– Upoštevati je potrebno bodočo širitev AC za en vozni 
pas, to je min. 7 m od roba cestnega sveta obojestransko

– Skladno z Zakonom o cestah v varovalnem pasu AC 
ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali 
naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje

– V varovalnem pasu AC je potrebno načrtovati takšne 
dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na cesto. V varoval-
nem pasu naj se ne načrtuje objektov in dejavnosti, za katere 
bi bil vpliv ceste lahko moteč, pri tem izrecno opozarjamo na 
obremenitve s hrupom zaradi prometa

– V varovalnem pasu AC ni dopustna sprememba namen-
ske rabe prostora v stavbna zemljišča namenjena stanovanjski 
gradnji oziroma gradnji za hrup občutljivih objektov. Gradnja no-
vih stanovanjskih objektov v varovalnem pasu AC ni dovoljena

– Nove posege je potrebno načrtovati skladno z veljavnimi 
predpisi s področja varstva pred hrupom, ki določajo mejne 
vrednosti obremenitev s hrupom, glede na rabo prostora ter ob 
vedenju in poznavanju obstoječih in predvidenih obremenjeno-
sti okolja, da ne prihaja do nasprotja med rabami v prostoru. 
To pomeni, da je potrebno od AC načrtovati rabo prostora na 
način, da bodo upoštevane načrtovane obremenitve okolja 
zaradi predvidenega naraščanja prometa v dolgoročnem ob-
dobju (20-letno plansko obdobje). Kolikor se izkaže, da bodo 
obremenitve s hrupom presegale dovoljene ravni, je potreb-
no predvideti ustrezne protihrupne ukrepe. Kolikor za objekte 
oziroma območje ni mogoče zagotoviti ustreznih protihrupnih 
ukrepov, stanovanjska gradnja in gradnja za hrup občutljivih 
objektov na tem območju ni dovoljena

– Upravljavec AC ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov 
varstva pred hrupom, zaradi prometa na že zgrajenih infra-
strukturnih objektih, za nove objekte in njihove funkcionalne 
površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, 
ki so ali bodo posledica obratovanja AC, glede na že izvedene 
oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. 
Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov in njihovih 
funkcionalnih površin je obveznost investitorjev teh objektov.

13. člen
Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena tega odloka, se dovoli na zemljišču parc. št. 1123/8, 
1123/9 k.o. Brezovica pozidanost gradbene parcele največ 
60 % – za gradnjo gasilskega doma.

14. člen
Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena tega odloka, se dovoli gradnja dvo- ali večstanovanj-
skih objektov – legalizacija že zgrajenih stanovanjskih objektov, 
na naslednjih zemljiščih:

– parc. št. 1095/16, 1095/17, 1095/18, 1095/19, 371/76, 
371/77, 371/78, 2936/12, 215/4, 215/5, 369/52, 369/1, 266/1, 
3530/5, 3530/7, 759/4, 759/13, vse k.o. Brezovica.
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15. člen
(1) Ne glede na določbe prve alineje prvega odstavka 

11. člena tega odloka, se dovoli neskladna gradnja večstano-
vanjskih objektov, ki predstavlja že zgrajen večstanovanjski 
objekt s tremi zgradbami po tri stanovanja s skupno enotno 
kletjo na naslednjih zemljiščih 272/27, 272/28, 272/33, 272/34 
vse k.o. Brezovica, ki je bil zgrajen po gradbenem dovoljenju 
št. 351-281/2008-10, z dne 7. 4. 2008.

(2) Neskladnost gradnje po gradbenem dovoljenju 
št. 351-281/2008-10, z dne 7. 4. 2008, se nananša na:

– etažnost: K+P+N+M oziroma N + podstrešje – terasa
– največja višina objekta (od terena do slemena) je 

14,85 m
– streha je dvokapna z različnima naklonoma – min. na-

klon znaša 16 stopinj, max. pa 60 stopinj
– faktor zazidanosti je lahko večji od 40 %
– dovoljena je gradnja lomljenih opornih zidov.

16. člen
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravni 

enoti začeti pred uveljavitvijo tega odloka se nadaljujejo in 
končajo po določbah prejšnjih odlokov.

17. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. izv. 11/2013
Brezovica, dne 12. aprila 2013

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine 
Brezovica

Občinski svet Občine Brezovica je na podlagi 74. in 
79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list 
RS, št. 104/09) na 18. seji dne 11. 4. 2013 sprejel 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje  

Občine Brezovica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opre-
mo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 84/11).

2. člen
Spremeni se 16. člen, tako, da se glasi:
Glede na namembnost objektov, ki se razvrščajo z ozirom 

dejavnosti v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in 
objektih državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 109/11) 
so določeni naslednji faktorji dejavnosti (tabela):

Tabela: Faktorji dejavnosti za objekte glede na vrsto objekta

Šifra 
kategorije 
(CC-SI)

Tip objekta Faktor 
dejavnosti

11 Enostanovanjske stavbe 1,0
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,3
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 1,5
121 Gostinske stavbe 1,3
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,1

123 Trgovske in druge stavbe  
za storitvene dejavnosti 1,3

124 Stavbe za promet in stavbe  
za izvajanje elektronskih komunikacij 1,2

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,3

126 Stavbe splošnega družbenega 
pomena 0,9

127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7
23 Kompleksni industrijski objekti 1,3

Za preostale objekte, ki z ozirom na namembnost niso 
navedeni v tabeli 6, je faktor dejavnosti enak 1,00.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00713-03/2013
Brezovica, dne 18. aprila 2013

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

BREŽICE

1330. Odlok o razveljavitvi Odloka o tarifnem 
sistemu za obračun oskrbe z vodo 
iz vodovodnega sistema

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Skl. 
US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 21., 29., 61. in 
62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 21. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o razveljavitvi Odloka o tarifnem sistemu  

za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
1. člen

Razveljavi se Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe 
z vodo iz vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 17/04).

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2013
Brežice, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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1331. Odlok o razveljavitvi Odloka o taksi 
za obremenjevanje okolja s komunalnimi 
odpadki

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Skl. 
US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 21., 29., 61. in 
62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski 
svet Občine Brežice na 21. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenjevanje 

okolja s komunalnimi odpadki
1. člen

Razveljavi se Odlok o taksi za obremenjevanje okolja s 
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 65/97).

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2013
Brežice, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna 
Brežice

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 
19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 
8. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna 
Brežice

1. člen
Črta se 9. člen Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda 

Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno 
besedilo).

2. člen
V 10. členu se črta besedilo drugega in tretjega odstavka.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2013 
Brežice, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1333. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih 
stroškov

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – 
ZUJF), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list 
SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – sta-
ri, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni 
list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrI-A) 
in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 
in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 
15. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K 
o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov

1. člen
Ta pravilnik ureja sofinanciranje oziroma povrnitev po-

grebnih stroškov iz proračuna Občine Brežice (v nadaljnjem 
besedilu: Občina) v primerih, kot jih določa 20. člen Zakona 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč.

2. člen
(1) V skladu z določili tega pravilnika se iz sredstev prora-

čuna Občine financirajo pogrebni stroški za pokojnika:
– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine in je 

bil prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka 
po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali ni imel 
lastnih prihodkov ne premoženja in zavezancev, ki bi bili dolžni 
kriti pogrebne stroške;

– ki je imel stalno prebivališče na območju Občine in je 
bil prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka 
po predpisih, ki urejajo socialno varstvene prejemke, ali ni imel 
lastnih prihodkov, zavezanci oziroma dediči pa niso sposobni 
poravnati pogrebnih stroškov.

(2) Šteje se, da zavezanci oziroma dediči niso sposobni 
poravnati stroškov pokopa, kadar so tudi sami upravičeni do 
socialne pomoči ali varstvenega dodatka po predpisih, ki ure-
jajo socialno varstvene prejemke, ali nimajo lastnih prihodkov.

(3) V primeru, če je dedičev več, se iz proračuna Občine 
lahko sofinancirajo pogrebni stroški le v sorazmernem deležu, 
višina tega deleža pa se določi glede na število dedičev in gle-
de na njihovo sposobnost sofinanciranja predmetnih pogrebnih 
stroškov.

(4) Občina Brežice poravna oziroma sofinancira stroške 
pokopa tudi, kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebi-
vališča umrlega in je ta oseba umrla na ozemlju občine oziroma 
je bila tam najdena.

(5) Za dediče se štejejo osebe v vseh dednih redih po 
zakonu, ki ureja dedovanje.

3. člen
Kljub temu, da so izpolnjeni pogoji po prejšnjem členu 

tega pravilnika za financiranje pogrebnih stroškov iz proračuna 
Občine, lahko slednja zavrne plačilo pogrebnih stroškov na 
podlagi ocene dejanskega materialnega stanja dedičev oziro-
ma zavezancev.

4. člen
(1) Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, 

ki še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika ter 
morebitni prevoz pokojnika.

(2) Pokop na območju Občine Brežice, za katerega Obči-
na krije stroške v skladu s tem pravilnikom, organizira in izvede 
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o., kateremu se povrnejo 
stroški največ v višini 100 % nujnih stroškov žarnega ali klasič-
nega pogreba. Nujni stroški pogreba, ki jih financira oziroma 
sofinancira Občina so opredeljeni v prilogi B tega pravilnika.
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(3) Pokojniku, ki nima dedičev ali drugih zavezancev ozi-
roma nima zagotovljenega grobnega mesta za klasični pokop, 
Občina financira izključno žarni pogreb.

(4) Izjemoma se povrnejo višji stroški od 100 % nujnih 
stroškov pogreba, kadar so ti stroški nastali zaradi prevoza 
pokojnika ali postopkov, ki zagotavljajo pietetni pokop v skladu 
z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.

5. člen
(1) Pravica do kritja pogrebnih stroškov za pokojnega, ki 

nima dedičev, nastopi po samih predpisih, ki določajo pokopa-
liško in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.

(2) Pravico, do kritja oziroma sofinanciranja pogrebnih 
stroškov na podlagi tega pravilnika, uveljavlja dedič pri Občini s 
pisno vlogo na predpisanem obrazcu »Vloga za pomoč pri kritju 
pogrebnih stroškov«, ki je priloga A tega pravilnika. Vloga mora 
biti oddana najkasneje 30 dni od dneva pokopa.

(3) Za štetje rokov in druga vprašanja se smiselno upora-
bljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

6. člen
V primeru, da je bil pokojnik lastnik nepremičnega oziro-

ma premičnega premoženja in zanj Občina Brežice poravna 
pogrebne stroške v skladu s tem pravilnikom, Občina priglasi 
terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem 
postopku po pokojniku.

7. člen
Kolikor je pokojnik upravičen do pogrebnine iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, Občina sofinancira le razliko med 
višino pogrebnine ter skupno višino nujnih stroškov pogreba.

8. člen
O priznanju pravice do pogrebnih stroškov in o višini 

le-teh odloča na I. stopnji občinska uprava Občine Brežice. V 
zvezi z izdajo odločbe se smiselno uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja splošni upravni postopek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2013
Brežice, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Priloga
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PRILOGA A 
 

VLOGA ZA POMOČ PRI KRITJU POGREBNIH STROŠKOV  
 
1. PODATKI O VLAGATELJU/VLAGATELJICI 
 
   Vlagatelj/Vlagateljica: 
 
Ime in priimek_____________________________________________________________ 
 
EMŠO 
             
 
Davčna številka 
        
 
stalno prebivališče:_________________________________________________________ 
 
začasno 
prebivališče:_______________________________________________________________ 
 
sorodstveno 
razmerje:__________________________________________________________________ 
 
zavezanec iz naslova:_______________________________________________________ 
 
uveljavljam pravico do pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov ker (ustrezno obkroži): 
 
a.)  sem prejemnik denarne socialne pomoči 
 
b.)  sem prejemnik varstvenega dodatka 
 
c.) nisem prejemnik denarne socialne pomoči niti varstvenega dodatka in ne prejemam          
nobenih prihodkov  
 
Dodatna obrazložitev materialnega stanja (razpolaganje s premičninami, nepremičninami 
ipd.): 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. PODATKI O POKOJNIKU/POKOJNICI 
 
Ime in priimek 
pokojnika/pokojnice:________________________________________________________ 
 
Stalno oz. začasno bivališče 
pokojnika/pokojnice:________________________________________________________ 
 
Datum rojstva pokojnika: 
        
 
Datum smrti pokojnika: 
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3. PODATKI O OSTALIH DRUŽINSKIH ČLANIH OZ. ZAVEZANCIH ZA PLAČILO 
POGREBNIH STROŠKOV 
 
Ime in priimek 
družinskega člana/zavezanca:________________________________________________ 
 
Stalno oz. začasno bivališče  
družinskega člana/zavezanca:________________________________________________ 
 
Sorodstveno razmerje oz. 
temelj zaveze:______________________________________________________________ 
 
EMŠO 
             

 
Sposobnost plačila pogrebnih stroškov (obkroži): DA   NE 
 
 
Ime in priimek 
družinskega člana/zavezanca:________________________________________________ 
 
Stalno oz. začasno bivališče  
družinskega člana/zavezanca:________________________________________________ 
 
Sorodstveno razmerje oz. 
temelj zaveze:______________________________________________________________ 
 
EMŠO 
             

 
Sposobnost plačila pogrebnih stroškov (obkroži): DA   NE 
 
 
Ime in priimek 
družinskega člana/zavezanca:________________________________________________ 
 
Stalno oz. začasno bivališče  
družinskega člana/zavezanca:________________________________________________ 
 
Sorodstveno razmerje/ 
temelj zaveze:______________________________________________________________ 
 
EMŠO 
             

 
Sposobnost plačila pogrebnih stroškov (obkroži): DA   NE 
 
 
 
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja, da so podatki podani v vlogi točni in resnični, za kar 
prevzema materialno in kazensko odgovornost! 
 
 
Datum:__________________                                                Podpis vlagatelja/vlagateljice:  
 
         _____________________
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PRILOGA B 
 
Specifikacija nujnih stroškov pogreba, ki jih v skladu s Pravilnikom o pomoči pri kritju 
pogrebnih stroškov prizna in sofinancira Občina Brežice: 
 

1. ŽARNI POGREB 
• Obeležje (križ, piramida) z napisom 
• Osnovna žara 
• Plastična žarna niša 
• Kremacijska krsta 
• Vreča za pokojnika 
• Žarni venček (osnovni) 
• Ostale nujne storitve pogreba po ceniku, ki jih sprejme Občinski svet Občine 

Brežice: 
• prevzem pokojnika  
• uporaba transportne krste  
• uporaba hladilnika za pokojnika  
• urejanje pokojnika  
• uporaba prostora za preoblačenje  
• izdaja pokojnika  
• postavitev mrliškega odra  
• ureditev dokumentacije  
• izkop žarne niše 
• strošek pogrebcev (2)  
• stroški uporabe poslovilne dvorane 
• prevozni stroški 
 
 

2. KLASIČNI POGREB 
• Obeležje (križ, piramida) z napisom 
• Osnovna krsta 
• Tapeciranje krste 
• Vreča za pokojnika stroški uporabe poslovilne dvorane 
• Ostale nujne storitve pogreba po ceniku, ki jih sprejme Občinski svet Občine 

Brežice: 
• prevzem pokojnika  
• uporaba transportne krste  
• uporaba hladilnika za pokojnika  
• urejanje pokojnika  
• uporaba prostora za preoblačenje  
• izdaja pokojnika  
• postavitev mrliškega odra  
• ureditev dokumentacije  
• izkop groba  
• strošek pogrebcev (5)  
• stroški uporabe poslovilne dvorane 
• prevozni stroški 
 

 
Občina Brežice sofinancira posamezne postavke pogrebnih stroškov po tržnih cenah, ki 
veljajo pri izvajalcu pogrebne dejavnosti na dan opravljene storitve oziroma na dan izdaje 
blaga. Za pogrebne storitve, ki so po tej specifikaciji opredeljene kot ostale nujne storitve, 
veljajo cene, ki jih sprejme Občinski svet Občine Brežice. 
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1334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. 
US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 
popr.), 76/10 – Zrud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je 
Občinski svet Občine Brežice na 21. seji dne 15. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na parc. št. 810/10, dvorišče povr-

šine 399 m² v k.o. 1292 – Gabrje.

2.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3473/4 površine 759 m², 

na parc. št. 3461/411 površine 7110 m² in na parc. št. 3473/7 
površine 1123 m², vse v k.o. 1301 – Krška vas.

3.
Ukine se javno dobro na parc. št. 714/2, pašnik površine 

364 m², v k.o. 1279 – Artiče.

4.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1381/2 in na parc. 

št. 1381/1, v k.o. 1255 – Drenovec.

5.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1061/7, pot površine 

88 m², v k.o. 1305 – Globočice.

6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Brežice, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1335. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč 
za potrebe turistične dejavnosti na parc. 
št. 267/36 (del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del), 
vse k.o. Cerina

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 57/12) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. redni 
seji dne 21. 1. 2013 sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč  

za potrebe turistične dejavnosti na parc. 
št. 267/36 (del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del),  

vse k.o. Cerina

1.
Na podlagi »Elaborata za širitev funkcionalne zaokrožitve 

obstoječe pozidave za širitev obstoječe turistične dejavnosti: 
Pozidava ob penzionu Čateški dvorec« (št. proj. 12261-00, 
Savaprojekt d.d., december 2012) je za potrebe širitve turi-
stične dejavnosti dopustna širitev stavbnih zemljišč v velikosti 
5000 m2 ob izvedbi ukrepov varstva kulturne dediščine pod 
pogoji pristojnega zavoda.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 359-24/2012
Brežice, dne 21. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Priloga
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PRILOGA 1: prikaz območja za širitev
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1336. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč 
za enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve 
proizvodne dejavnosti na dele parc. št. 263/1, 
263/2 in 251/1, vse k.o. Brezina

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 57/12) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. redni 
seji dne 21. 1. 2013 sprejel

S K L E P
o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč  

za enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve proizvodne 
dejavnosti na dele parc. št. 263/1, 263/2 in 251/1, 

vse k.o. Brezina

1.
Na podlagi »Elaborata za posege na kmetijska zemljišča« 

(Mprojekt, Matjaž Avšič s.p., december 2012) je za potrebe širi-
tve gospodarske dejavnosti dopustna širitev stavbnih zemljišč 
v velikosti 4800 m2 ob izvedbi ukrepov zaradi varstvenega re-
žima (zajetje pitne vode Glogov Brod) in pod pogoji pristojnega 
nosilca urejanja prostora, dopustna.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 359-23/2012
Brežice, dne 21. januarja 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

Priloga
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CELJE

1337. Sklep o določitvi subvencioniranja cene 
storitev počitniških kolonij za zdravstveno 
in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni 
občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi 
osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Na podlagi 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospo-
darsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdra-
vstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s 
stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 25/13), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN, 57/11) 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, 70/106 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 
20. seji dne 23. aprila 2013 sprejel

S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitev 

počitniških kolonij za zdravstveno in socialno 
ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim 
prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve 
poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju 

Mestne občine Celje
1. člen

Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Za-
kona o gospodarskih javnih službah, 16. in 17. člena Odloka 
o koncesiji za gospodarsko javno službo izvajanje počitniških 
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni 
list RS, št. 25/13) subvencionirala cene storitev izvajanje poči-
tniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske 
otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Me-

stne občine Celje. Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
vključuje naslednje programe:

1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih 
otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij 
oziroma program A),

2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in 
učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma 
program B),

3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na ob-
močju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih 
šol v naravi oziroma program C).

2. člen
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2013 so 

polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe, 
zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in 
učencev po posameznih programih:

1. cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu 
izvajanja gospodarske javne službe za leto 2013, znaša za:

– programa A in B: 44,00 EUR na osebo na dan
– program C: 32,85 EUR na osebo na dan;
2. cena prevoza: 35,00 EUR/osebo (povratno 

potovanje);
3. trajanje posameznega programa za:
– programa A in B: 10 dni
– program C: 5 dni;
4. planirano število otrok in učencev:
– program A: 135 otrok in učencev
– program B: 228 otrok in učencev
– program C: 360 učencev.

3. člen
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2013 določene 

postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe, 
se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencio-
niranja, ki za leto 2013 znaša:

Programi Stroškovna 
cena

(v EUR)

Stroški prevoza  
(Celje–Baška 

–Celje)

Prihodki  
od izvajanja 
programov 

(starši, ZZZS 
in šole)

Višina 
subvencije 
cene MOC  

za programe 
in prevoz 

skupaj
(v EUR)

Planirano 
število otrok 
in učencev

Letna vrednost 
subvencije po 

proračunu MOC 
za leto 2013 

brez DDV
(v EUR)

Letna 
vrednost 

subvencije 
po proračunu 
MOC za leto 
2013 z DDV

(v EUR)
Program socialnih 
kolonij 440,00 35,00 0,00 475,00 135 57.712,50 64.125,00
Program 
zdravstvenih 
kolonij 440,00 35,00 164,20 310,80 228 63.776,16 70.862,40
Program poletnih 
šol v naravi 131,40 35,00 150,00 16,145 360 5.230,98 5.812,20
SKUPAJ 723 126.719,64 140.799,60

4. člen
(1) Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene na-

kazovala koncesionarju Celeia d.o.o. oziroma njegovi Poslovni 
enoti Celje na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:

– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolar-
jev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega 
programa;

– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev 
in navedba programa oziroma storitve;

– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (naved-
ba terminov oziroma obratov);

– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih 

programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesio-

narju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev, 
ki so za to namenjena v proračunu.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 603-12/2013
Celje, dne 23. aprila 2013

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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CERKNICA

1338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Notranjskem regijskem parku

Na podlagi 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 119/02, 22/03 – UPB1, 41/04 in 
96/04 – UPB2), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
– ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08) in 3. člena Zakona o prekr-
ških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 23/05 – UPB1, 44/05, 55/05 
– UPB2, 40/06, 51/06 – popr., 70/06 – UPB3, 115/06, 3/07 – 
UPB4, 17/08, 21/08 – popr., 108/09, 9/11 in 29/11 – UPB8), 
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) Občinski 
svet Občine Cerknica na 11. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Notranjskem regijskem parku
1. člen

V Odloku o Notranjskem regijskem parku (Uradni list RS, 
št. 75/02) se:

– poglavja od zaporedne številke VII. PRAVILA RAV-
NANJA do poglavja XII. NADZOR ustrezno preštevilčijo tako, 
da se »zaporedna številka pri poglavju PRAVILA RAVNANJA 
pravilno nadaljuje z zaporedno številko VIII., in tako vse do 
poglavja XIII. NADZOR«

– poglavje XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
ustrezno preštevilči pod zaporedno številko »XV. PREHODNE 
IN KONČNE DOLOČBE«.

2. člen
– za 54. členom se doda novo poglavje »XIV. KAZENSKE 

DOLOČBE« in nov 55. člen, ki se glasi:
»Z globo 40,00 EUR se za prekršek kaznuje posame-

znik, z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje samostojni 
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, z globo 150,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, če ravna v nasprotju:

– s 16. točko 14. člena tega odloka
– s 7. točko 24. člena tega odloka
– s 4. točko prvega odstavka 29. člena tega odloka«.

3. člen
Sedanja 55. in 56. člen se ustrezno preštevilčita v 56. in 

57. člen.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2012
Cerknica, dne 31. maja 2012

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

1339. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas 
- Poljane za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 110. člena Statuta Ob-
čine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in 
Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja 
vas - Poljane na 16. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane  

za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja 

vas - Poljane za leto 2012, ki zajema vse prihodke in odhodke 
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.

2. člen
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas - Poljane 

za leto 2012 obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Realizacija 

2012 v EUR 
brez centov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.162.321
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.226.697

70 DAVČNI PRIHODKI  6.187.499
700 Davki na dohodek in dobiček 5.613.413
703 Davki na premoženje 384.918
704 Domači davki na blago in storitve 189.168
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.039.198
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 190.273
711 Takse in pristojbine 1.869
712 Denarne kazni 1.744
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.050
714 Drugi nedavčni prihodki 827.262

72 KAPITALSKI PRIHODKI 567.267
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 567.267

73 PREJETE DONACIJE 1.100
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.100
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.367.257
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 581.690
741 Prejeta sredstva državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.785.567

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.937.826
40 TEKOČI ODHODKI 2.202.655

400 Plače in drugi izdatki zaposleni 414.138
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 67.542
402 Izdatki za blago in storitve 1.640.317
403 Plačila domačih obresti 5.658
409 Rezerve 75.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.480.125
410 Subvencije 55.636
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.889.648
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 203.088
413 Drugi tekoči domači transferi 331.753
414 Tekoči transferi v tujino 0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.974.052
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.974.052

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 280.994
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 202.757
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 78.237

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 224.495

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKI DELEŽEV 
(750+751+752) 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 27.156

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 27.156
440 Dana posojila 27.156
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) –27.156

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 112.669
55 ODPLAČILA DOLGA 112.669
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 84.670

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –112.669
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.–VIII.–IX.=–III.) –224.495
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 

31. 12. PRETEKLEGA LETA 619.412
D. PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE  

na dan 31. 12. 2012 znaša 89.134,14 

Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem ra-
čunu proračuna so prenesena v rezervni sklad.

Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih 
terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja 
so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni 
na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.

3. člen
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu prora-

čuna v višini 704.082,01 EUR je preneseno v proračun občine 
za leto 2013 kot sredstva na računih.

4. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki 

krajevnih skupnosti.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane 

za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-003/2011-022
Gorenja vas, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

1340. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet 
Občine Gorenja vas - Poljane na 15. seji dne 21. 2. 2013 sprejel

S K L E P 
o širitvi območja stavbnih zemljišč

I.
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je na podlagi 

29. člena Zakona s spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B in -C (Uradni list RS, 
št. 57/12, 109/12) obravnaval in sprejel pobudo za širitev obmo-
čja stavbnih zemljišč za potrebe turistične dejavnosti v okviru 
izgradnje toplic Kopačnica, in sicer za namen izgradnje kopa-
liškega kompleksa s spremljajočimi dejavnostmi, ki predstavlja 
funkcionalno zaokrožitev obstoječega območja stavbnih ze-
mljišč na način, da se ob upoštevanju geomorfoloških danosti 
območja omogoči celovita ureditev toplic za potrebe vseh ciljnih 
skupin turistov (enodnevni in večdnevni gosti), česar sedanje 
območje stavbnih zemljišč ne omogoča.

II.
V občinskem prostorskem načrtu se za namene iz prej-

šnjega odstavka razširi območje poselitve tako, da se v obmo-
čje stavbnih zemljišč z razširitvijo dodatno vključijo naslednja 
zemljišča:

– del parcele št. 2112, k.o. Hotavlje
– del parcele št. 2111, k.o. Hotavlje
– del parcele št. 2119, k.o. Hotavlje.
Skupna površina širitve stavbnih zemljišč po tem skle-

pu znaša 4990 m2 in je natančno razvidna iz grafične priloge 
k temu sklepu.

III.
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč po tem 

sklepu, se pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki se pridobi-
va neposredno na podlagi tega sklepa, upoštevajo prostorski 
izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe pozidave, s 
katerim je območje funkcionalno povezano, pri čemer je na 
območju širitve dopustna gradnja bazenov s spremljajočimi 
objekti, gostinskih objektov, objektov za šport in rekreacijo, 
kolesarskih poti in spremljajočih parkirišč.

Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in 
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v petnajstih 
dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstav-
ku 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju.

IV.
Po preveritvi skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, 

se sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na sple-
tnih straneh občine ter velja z dnem uveljavitve neskladnosti.

V.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega skle-
pa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.

Št. 3505-004/2013-002
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.
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1341. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč

Na podlagi 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ter 16. člena 
Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01 in 59/12) je Občinski svet 
Občine Gorenja vas - Poljane na 15. seji dne 21. 2. 2013 sprejel

S K L E P
o širitvi območja stavbnih zemljišč

I.
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je na pod-

lagi 29. člena Zakona s spremembah in dopolnitvah Zakona 
o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B in -C (Uradni list RS, 
št. 57/12, 109/12) obravnaval in sprejel pobudo za širitev obmo-
čja stavbnih zemljišč na celotni zemljiški parceli št. 31/1, v izmeri 
2100 m2, k. o. Gorenja vas, ter 30/2 v izmeri 1307 m2, k.o. Go-
renja vas za potrebe gradnje nastanitvenih turističnih kapacitet.

II.
Ta sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in 

ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v petnajstih 
dneh preverita skladnost s pogoji, določenimi v prvem odstav-
ku 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
prostorskem načrtovanju.

III.
Po preveritvi skladnosti iz prejšnje točke tega sklepa, 

se sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na sple-
tnih straneh občine ter velja z dnem uveljavitve neskladnosti.

IV.
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v dveh 

letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja za 
gradnjo na območju širitve. Prenehanje veljavnosti tega skle-
pa ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletnih straneh občine.

Št. 3505-002/2013-002
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

GROSUPLJE

1342. Odlok o začasnem zavarovanju območja 
naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak

Na podlagi 49. in 50. člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o začasnem zavarovanju območja naravne 

vrednote na območju Gajnič in Tlak

1. člen
(cilji in nameni)

(1) S ciljem, da se ohrani območje naravne vrednote iden-
tifikacijska številka 8036 Šmarje Sap – mokrotni travniki, košeni 
mokrotni travniki pri Puciharju, jugozahodno od Šmarja Sap, 
ekosistemska naravna vrednota, s statusom naravne vredno-

te lokalnega pomena njena biotska raznovrstnost ter krajinska 
pestrost, se širše območje potoka Graben zavaruje kot širše ob-
močje naravne vrednote na območju naselij Gajniče, Tlake in po-
nikalnice Brinovec (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).

(2) Varstveni cilji za ohranitev zavarovanega območja 
so: ohranitev naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ohra-
nitev ugodnega stanja ogroženih in varovanih prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske 
in živalske vrste) in njihovih habitatov (v nadaljnjem besedilu: 
habitatni tipi), geomorfoloških in hidroloških značilnosti obmo-
čja in ohranitev pestrosti krajine.

(3) Namen tega odloka je poleg doseganja varstvenih ci-
ljev tudi omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem naselij 
Gajniče in Tlake. V to se vključuje tudi izboljšanje gospodarske 
javne infrastrukture, zmanjševanje obstoječega in prepreče-
vanje dodatnega obremenjevanja okolja, ohranjanje kulturne 
dediščine in kulturnih vrednot ter omogočanje raziskovanja, 
izobraževanja, ozaveščanja, obiskovanja in celostnega doži-
vljanja zavarovanega območja.

2. člen
(vsebina)

Ta odlok določa širše območje naravne vrednote, ki je 
prikazano na topološki karti v merilu 1:25000 (TK25); vir GURS, 
in je sestavni del tega odloka, splošne varstvene usmeritve ter 
podrobnejše varstvene usmeritve.

3. člen
(ustanovitelj)

Ustanovitelj zavarovanega območja je Občina Grosuplje.

4. člen
(opis zavarovanega območja)

(1) Podatki so pridobljeni iz naravovarstvenih smernic 
Zavoda za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, izdela-
ne v septembru 2006 za Strategijo prostorskega razvoja in za 
Prostorski red Občine Grosuplje.

(2) Območje obsega dolino potoka Graben od pritokov v 
območju naravne vrednote iden. št. 8036, celotno ravninsko in 
poplavno območje potoka Graben, ki meji na ter na severu do 
državne ceste G2-106 odsek 0216, na vzhodu na kategorizi-
rano javno pot št. 616671 Tlake–Gajniče, na zahodu do meje 
z Občino Škofljica.

(3) Območje je prikazano na topološki karti v merilu 
1:25000 (TK25); vir GURS.

(4) Geološka, geomorfološka in hidrološka razgibanost 
zavarovanega območja pogojuje prisotnost različnih habitatnih 
tipov, ki predstavljajo habitat različnih zavarovanim in pomemb-
nim živalskim in rastlinskim vrstam.

(5) Strokovne podlage za zavarovanje območja naravne 
vrednote Gajniče – Tlake SVE-001/2012-GRO, Ljubljana, no-
vember 2012.

(6) Opis naravne vrednote št. 8039 – ponikalnica Brinovec 
(ZRSVN).

5. člen
(varstvene usmeritve)

(1) Splošne varstvene usmeritve na ekosistemski naravni 
vrednoti, kot na zavarovanem območju se posegi in dejavnosti 
izvajajo tako, da se kvalitete ekosistema ter naravni procesi 
v njem ne spremenijo do takšne mere, da se poruši naravno 
ravnovesje.

(2) Podrobnejše varstvene usmeritve na ekosistemski 
naravni vrednoti, kot na zavarovanem območju se izvajajo na 
način, da se prepoveduje:

1. izvajanje posegov, ki bi ogrozili populacijo rastlinskih in 
živalskih vrst, posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko poslab-
šale hidrološke, geomorfološke in ekološke razmere na zava-
rovanem območju in vplivale na poslabšanje ugodnega stanja 
rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov;
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2. izvajanje posegov, dejavnosti in ravnanj na naravnih 
vrednotah tako, da se uničijo, poškodujejo ali bistveno spre-
menijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za 
naravno vrednoto;

3. izvajanje posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko 
spremenile za naravno vrednoto ter zavarovano območje zna-
čilno krajinsko pestrost ter značilne krajinske in poselitvene 
vzorce;

4. vnašanje živali tujerodnih vrst, ki bi spremenile naravno 
sestavo biocenoze ter urejati novih ribogojnic in komercialnih 
ribnikov;

5. taboriti, šotoriti, kuriti, urejati prostorov za piknike ter 
objektov in naprav za vadbo ali rekreacijo, postavljati bivalnih 
prikolic oziroma drugih začasnih bivalnih vozil;

6. gradnja novih prometnih infrastrukturnih ureditev;
7. urejati novih poti, razen za potrebe kmetijstva in goz-

darstva v obsegu, času in na način, da se ne poslabša ugodno 
stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habita-
tnih tipov ter, da ne bi škodovale naravnim vrednotam;

8. odpirati novih jeder poselitve, ki bi nastale na povsem 
novi lokaciji ter ne bi imele povezave z obstoječimi naselji.

(3) Ne glede na prepovedi iz druge alineje 5. člena tega 
odloka, se v zavarovanem območju lahko izvaja:

– rekreacija, ki temelji na doživljanju in spoznavanju na-
rave,

– izvajanja javne službe urejanja voda,
– vzdrževanja objektov gospodarske javne infrastrukture 

in izvajanja ukrepov varstva kulturne dediščine,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, dozidave in nad-

zidave obstoječih objektov, rušenje obstoječih objektov ter 
vzdrževalna dela, če je osnovni objekt zgrajen z veljavnim 
upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in vzpostavitev 
dejanskega stanja,

– osnovna kmetijska in gozdarska dejavnost.

6. člen
(neposredni nadzor v naravi)

Neposredni nadzor na zavarovanem območju zagotavlja 
ustanovitelj v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

7. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni 
inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave in 
občinska redarska služba.

8. člen
(prehodne in končne določbe)

Odlok o zavarovanju velja za obdobje dveh let po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

9. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Šifra zadeve: 007-0001/2011
Grosuplje, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1343. Odlok o določitvi območja predkupne pravice 
Občine Grosuplje

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 18. člena Statuta Občine Gro-

suplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosu-
plje na 17. redni seji dne 10. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o določitvi območja predkupne pravice  

Občine Grosuplje

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice 

Občine Grosuplje na nepremičninah.

2. člen
Občina Grosuplje ima predkupno pravico na nepremični-

nah na celotnem območju poselitve ter na območjih obstoječih 
oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven 
poselitvenih območij ali na delu teh območij, vse skladno z 
Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 8/13).

3. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na nepremični-

nah iz 2. člena za vse namene v skladu z Zakonom o urejanju 
prostora, predvsem pa za naslednje namene:

– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in 
objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kul-
ture, znanosti in športa;

– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih 
stanovanj;

– za rekonstrukcije poškodovanih, dotrajanih objektov in 
rušitve po določilih Zakona o graditvi objektov na objektih iz 
prejšnje alineje;

– za izvedbo prostorskega akta;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje 

oziroma zaokrožitev gradbenih parcel, na katerih so obstoječi 
objekti;

– za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih pro-
gramov občine.

4. člen
Območja poselitve ter območja infrastrukturnih objektov 

omrežij in naprav, na katerih velja predkupna pravica občine, 
so prikazana na kartah Občinskega prostorskega načrta (karta 
prikaz namenske rabe prostora in karta prikaz gospodarske 
javne infrastrukture v merilu 1:5000 do parcele natančno.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

predkupni pravici občine na nepremičninah (Uradni list RS, 
št. 106/03).

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2013
Grosuplje, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

1344. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah parcelne št. 1221/9, 
1222/6 in 1223/8, vse k.o. 1787 Mali Vrh

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
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93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 
57/12 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta 
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet 
Občine Grosuplje na 17. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  

na nepremičninah parcelne št. 1221/9, 1222/6  
in 1223/8, vse k.o. 1787 Mali Vrh

1.
Na nepremičninah parcelne št. 1221/9, 1222/6 in 1223/8, 

vse k.o. 1787 Mali Vrh, se ukine status grajenega javnega 
dobra, s čimer te nepremičnine postanejo last Občine Gro-
suplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 
5880734000.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0032/2013
Grosuplje, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

HORJUL

1345. Odlok o določitvi območij predkupne pravice 
na nepremičninah v Občini Horjul

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 15. člena Statuta Občine 
Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski 
svet Občine Horjul na 11. seji dne 18. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o določitvi območij predkupne pravice  

na nepremičninah v Občini Horjul

1. člen
S tem odlokom Občina Horjul določa območja na katerih 

Občina Horjul uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah.

2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico:
– na celotnem območju stavbnih zemljišč občine in
– izven območja stavbnih zemljišč na območju obstoječe in 

predvidene gospodarske javne infrastrukture, ter na drugih obmo-
čjih, ki so pomembni za zagotavljanje razvojnih programov občine.

3. člen
Stavbna območja, na katerih se nahajajo nepremičnine iz 

prve alineje 2. člena tega odloka so določena z Dolgoročnim 
planom občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za 
območje Občine Dobrova - Horjul - Polhov Gradec (Uradni list 
SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 83/98, 
28/00, 71/01, 93/04).

Obstoječa gospodarska javna infrastruktura iz druge ali-
neje 2. člena pa je določena s prikazom stanja v Geografskem 
informacijskem sistemu občine.

4. člen
Na območjih po tem odloku uveljavlja občina predkupno 

pravico na nepremičninah, če je za nakup posamezne nepre-
mičnine podan javni interes ali je nepremičnina potrebna za 
razvojne programe občine.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

predkupni pravici na območju Občine Horjul, Uradni list RS, 
št. 126/04.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0002/2013-1
Horjul, dne 19. aprila 2013

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

KANAL

1346. Zaključni račun proračuna Občine Kanal 
ob Soči za leto 2012

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Ura-
dne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 
51/08) je občinski svet na 24. redni seji dne 18. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob 

Soči za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2012 izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 7.281.808
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.008.944

70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 4.761.981
700  Davki na dohodek in dobiček 4.027.360
703  Davki na premoženje 653.550
704  Domači davki na blago in storitve 80.363
706 Drugi davki 709
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 1.246.963
710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.096.608
711  Takse in pristojbine 770
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712  Denarne kazni 2.647
713  Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.651
714  Drugi nedavčni prihodki 105.287
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 17.124
720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 950
722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 16.174
73  PREJETE DONACIJE (730) 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740) 1.255.740
740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 456.730
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 799.010

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.222.314
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.872.668
400  Plače in drugi izdatki zaposlenim 361.922
401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost 58.819
402  Izdatki za blago in storitve 1.449.769
403  Plačila domačih obresti 2.158
409  Rezerve 0
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.720.200
410  Subvencije 28.844
411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom 644.255
412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 589.137
413  Drugi tekoči domači transferi 1.457.964
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.352.725
420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.352.725
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 276.721
431  Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 99.465
432  Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 177.256

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 59.494
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 4.487
550 Odplačila domačega dolga 4.487

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 55.007
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –4.487
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.=-III.) –59.494
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 177.680

Ostanek sredstev na računih občine in KS na dan 31. 12. 2012 232.687

3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in 

krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2012 v višini 232.687 € 
se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2013 in se 
nameni za dokončanje programov iz leta 2012, za investicije za 
leto 2013 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2013.

4. člen
Na dan 31. 12. 2012 znašajo sredstva proračunske re-

zerve 68.010 €.

5. člen
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slo-

venije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 9000-0004/2013-9
Kanal ob Soči, dne 18. aprila 2013

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.
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KOBARID

1347. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid 
za leto 2012

Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4) in 18. člena Statuta Občine Kobarid 
(Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine 
Kobarid na 20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Kobarid za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup. podsku. 
Konto, podkon.

NAZIV KONTA Zaključni račun 
2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.941.011
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.841.016

70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) 3.210.929
700 Davek na dohodek in dobiček 2.857.614
703 Davek na premoženje 196.363
704 Domači davki na blago in storitve 156.877
706 Drugi davki 75

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 630.087
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 538.626
711 Takse in pristojbine 416
712 Globe in druge denarne kazni 15.801
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.646
714 Drugi nedavčni prihodki 26.598

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 90.312
720 Prihodki od prodaje stavb in prostorov 28.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč 61.512

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 12.202
74 TRANSFERNI PRIHODKI 997.481

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 479.902
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 517.579

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.887.272
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) 1.147.483

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 312.645
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 52.339
402 Izdatki za blago in storitve 720.575
403 Plačila domačih obresti 6.126
409 Rezerve 55.798

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 1.865.790
410 Subvencije 28.568
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 918.581
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 137.123
413 Trugi tekoči domači transferi 781.518

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.716.715
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.716.715

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 157.284
431 Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski porabniki 5.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 152.284

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 53.739
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)
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V. DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)
VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (551) 50.184
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) 3.555
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –50.184
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC PRETEKLEGA LETA 330.200

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 3.555 EUR 

se prenesejo v proračun za leto 2013 in so njegov sestavni 
del.

4. člen
Presežek rezervnega sklada v višini 13.947 EUR se pre-

nese v proračun za leto 2013.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 

in naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – od-
hodki po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske 
porabe so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno 
običajen način.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 450-1/13
Kobarid, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

1348. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve 
Pomoč družini na domu

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k cenam storitve Pomoč družini 

na domu

I.
Občinski svet Občine Kobarid daje soglasje k ceni stori-

tve Pomoč družini na domu, ki jo na območju Občine Kobarid 
izvaja Center za socialno delo Tolmin.

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

listu Republike Slovenije in velja do spremembe.

Št. 122-01/2010
Kobarid, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

1349. Sklep o razveljavitvi drugega odstavka 6. člena 
in 7. člen Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih v Občini Tolmin 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Kobarid razveljavlja drugi odstavek 

6. člena in 7. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v 
Občini Tolmin (Uradno glasilo št. 4/92).

II.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 35003-2/98
Kobarid, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

1350. Sklep o razveljavitvi Sklepa Občinskega sveta 
št. 35003-2/98 z dne 15. 11. 2005 za gradnjo 
izven poselitvenih območij

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Občinski svet Občine Kobarid razveljavlja Sklep Občin-

skega sveta št. 35003-2/98 z dne 15. 11. 2005 za gradnjo izven 
poselitvenih območij.

II.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 35003-2/98
Kobarid, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.
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1351. Sklep o odpravi Sklepa št. 35003-2/98, z dne 
15. 11. 2005

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
20. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Sklep št. 35003-2/98, z dne 15. 11. 2005 se odpravi.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-2/98
Kobarid, dne 15. aprila 2013

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KRANJ

1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Kranj za leto 2012

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – 
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 
99. in 111. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list 
RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 
17. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2012

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Me-

stne občine Kranj za leto 2012, ki zajema vse prihodke in druge 
prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2012 realizirani v 
naslednjih zneskih:

v EUR
KONTO OPIS 2012

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 46.949.166
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 42.632.056

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704) 35.703.566

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 27.449.086

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 6.946.480
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 1.308.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 6.928.490

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 4.860.973

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 18.949
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 310.320
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 228.515
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.509.733
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+722) 194.851
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 76.951
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 117.900

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 230.089
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 4.754
731 PREJETE DONACIJE  

IZ TUJINE 225.335
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 3.810.635
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.280.929

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 2.529.706

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (787) 81.535

787 PREJETA SREDSTVA  
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 81.535

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 47.920.335

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 12.082.639

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 2.588.902

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 416.956

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 7.729.095

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 433.686
409 REZERVE 914.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 20.958.175
410 SUBVENCIJE 1.287.906
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 9.028.169
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM  
IN USTANOVAM 1.464.157

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 9.177.943

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 13.488.491
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 13.488.491
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 1.391.030
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 152.133
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432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 1.238.897

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –971.169
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 205.490

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 143.036

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 62.454

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.–V.) 205.490
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.106.667
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.106.667

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)  
– (II.+V.+VIII.) –1.872.346

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) –1.106.667

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.-IX.) 971.169
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA  10.272.759
– OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA 0

3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi 

izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 251.936.984 EUR, 
so priloga tega odloka.

4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 

v višini 605.893 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2013.

5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega skla-

da na dan 31. 12. 2012 v višini 740.211 EUR se prenesejo med 
sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2013.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa prora-

čuna Mestne občine Kranj za leto 2012 je priloga tega odloka. 
Priloga odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih 
terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2012.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-38/2012-32
Kranj, dne 17. aprila 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

KRIŽEVCI

1353. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Križevci za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 127/00, 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta 
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je 
Občinski svet Občine Križevci na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Križevci 

za leto 2012

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Križevci za leto 2012.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2012 znašajo:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.991.301
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.500.704

70 DAVČNI PRIHODKI 2.209.077
700 Davki na dohodek in dobiček 2.047.124
703 Davki na premoženje 104.039
704 Domači davki na blago in storitve 57.802
706 Drugi davki 112

71 NEDAVČNI PRIHODKI 291.627
710 Udeležba na dobičku in dohodkih 
od premoženja 115.432
711 Takse in pristojbine 2.429
712 Denarne kazni 3.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.264
714 Drugi nedavčni prihodki 167.002

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.506
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 368
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nemat. premoženja 2.138

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 488.091
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. 
instit. 206.763
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. 
iz sredstev proračuna EU 281.328
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.964.591
40 TEKOČI ODHODKI 503.996

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 101.777
401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost 16.253
402 Izdatki za blago in storitve 377.086
403 Plačila domačih obresti 7.880
409 Rezerve 1.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.047.880
410 Subvencije 40.598
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 732.013
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 87.665
413 Drugi tekoči domači transferi 187.604

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.281.113
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.281.113

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 131.602
431 Investi. transf. prav. in fiz. osebam, 
ki niso prorač. uporab. 92.177
432 Investic. transf. proračunskim 
uporabnikom 39.425

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 26.710

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 KAPIT. 
DELEŽ. (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. 
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0
51 500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 39.080
55 ODPLAČILA DOLGA 39.080

550 Odplačila domačega dolga 39.080
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –12.370
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –39.080
X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –26.710

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.069.280

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega 

računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 
10/06, 8/07 in 102/10).

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-18/2013-118
Križevci pri Ljutomeru, dne 12. aprila 2013

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

1354. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje 
podjetništva v Občini Križevci

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list 
RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in v skladu z Zakonom o spre-
mljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski 
svet Občine Križevci na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva  

v Občini Križevci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, 

ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške 
in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo 
sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Križevci 
(v nadaljevanju: občina).

2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:
– povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in 

ustvarjanje novih delovnih mest,
– pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih 

potencialov,
– vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami 

znanja in
– vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega 

okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podje-

tništva se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih do-
deljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 
in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L 379, 28/12/2006).

3. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v 

proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlo-
kom o proračunu občine za posamezno leto.

4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v 

gospodarsko dejavnost na območju občine,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za 

sofinanciranje samozaposlitve.

5. člen
Za podjetje upravičeno do pomoči po tem pravilniku se 

šteje:
– samostojni podjetnik posameznik,
– mikropodjetje, ki izpolnjuje dve od teh meril (povpreč-

no število delavcev v poslovnem letu ne presega deset; čisti 
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prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 evrov, in vrednost 
aktive ne presega 2.000.000 evrov),

– majhno podjetje, ki ni podjetje po prejšnji alineji, in ki 
izpolnjuje dve od navedenih meril (povprečno število delavcev 
v poslovnem letu ne presega 50; čisti prihodki od prodaje 
ne presegajo 8.800.000 evrov, in vrednost aktive ne presega 
4.400.000 evrov).

6. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zako-

na o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 
110/99, 50/02 – sklep US, 93/02 – Odl. US, 31/07, 38/07 – 
sklep US in 58/07 – Odl. US),

– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje 
in prestrukturiranje,

– sodijo v sektorje kmetijstva, ribištva, ribogojstva in pre-
mogovništva,

– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti 

do delavcev.

7. člen
Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo 

pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen 
ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in med-
narodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že 
pridobil.

Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z 
izvozno dejavnostjo upravičenca.

8. člen
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis 

ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako 
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, 
določena v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je 
sprejela Komisija.

9. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena 

kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let oziroma 100.000 EUR, 
če gre za podjetja v cestnoprometnem sektorju, in sicer ne 
glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.

Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodelje-
na pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom 
davka ali drugih dajatev.

10. člen
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva 

v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali sub-
vencioniranja obrestne mere.

11. člen
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 

100 % upravičenih stroškov.

II. UKREPI POMOČI

12. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
2. sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja,
3. sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetni-

kov in zaposlenih v podjetjih,
4. sofinanciranje povezovanja med podjetji in z instituci-

jami znanja,
5. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih 

delovnih mest,
6. sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,
7. sofinanciranje stroškov promocije.

13. člen
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena 

tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast 
s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.

14. člen
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju 

občine so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na 

območju občine,
– stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo 

poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih pro-

storov,
– stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obsto-

ječe proizvodnje,
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo 

materialne investicije.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepaten-

tiranega tehničnega znanja ter programske opreme,
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo 

nematerialne investicije.

15. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravil-

nika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti.
Prejemnik pomoči mora zagotoviti vsaj 25 % lastnih sred-

stev za kritje stroškov posamezne investicije. Materialna in/ali 
nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 
3 leta.

16. člen
Sofinanciranje svetovanja in razširjanja znanja

Namen pomoči je sofinanciranje stroškov podjetjem pri 
svetovanju:

– za pripravo in izvajanje strateških razvojnih projektov 
podjetja,

– v fazi nastajanja in rasti podjetja,
– za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih in inova-

cijskih sposobnosti podjetja,
– za prijavo podjetja na mednarodne javne razpise.

17. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški svetovanja zunanjega svetovalca oziroma zu-

nanje institucije,
– stroški zunanjih svetovalcev oziroma izvajalcev v zvezi s 

pripravo prijave na mednarodni razpis, ki morajo biti v skladu z 
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem prijavitelja 
na razpis.

18. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pra-

vilnika.
V primeru iz zadnje alinee 16. člena so upravičenci pod-

jetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki 
ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar 
dokažejo s potrdilom razpisovalca, ki je objavil mednarodni jav-
ni razpis. Kolikor se na mednarodni razpis prijavi več podjetij, 
ki so sklenila dogovor o sodelovanju, je vlagatelj vloge nosilno 
podjetje skupnega projekta.

19. člen
Sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja podjetnikov  

in zaposlenih v podjetjih
Namen pomoči je spodbujanje pridobivanja znanja in 

kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih in s 
tem spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.
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20. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– stroški aktivnosti, ki promovirajo podjetništvo, inovativ-

nost in/ali odličnost poslovanja.

21. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravil-

nika, ki imajo izdelane strateške razvojne dokumente podjetja, 
vključno z letnim programom usposabljanja in izobraževanja 
zaposlenih delavcev, ki vsebuje vrste programov, število ude-
ležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov.

22. člen
Sofinanciranje povezovanja med podjetji  

in z institucijami znanja
Namen pomoči je spodbujanje:
– povezovanja med podjetji in z institucijami znanja za 

prenos in ustvarjanje novih znanj,
– izboljšanja konkurenčnih prednosti in tržnega položaja 

povezanih podjetij,
– razvoja novih skupnih proizvodov in/ali storitev, ki jih 

bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe,
– razvoja skupne blagovne znamke.

23. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za svetovanje pri pripravi skupnih programov za 

povezovanje podjetij,
– stroški za svetovanje in razširjanje specifičnega znanja 

za potrebe izvajanja skupnih programov,
– stroški za raziskave in razvoj novih skupnih proizvodov 

in/ali storitev,
– stroški za promocijo novih skupnih proizvodov in/ali 

storitev,
– stroški za posebno usposabljanje podjetnikov in zapo-

slenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,
– stroški vodenja skupnega programa povezovanja.

24. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pra-

vilnika, ki se povezujejo z najmanj dvema podjetjema in vsaj 
eno institucijo znanja ter so v zvezi s tem sklenila dogovor o 
sodelovanju. Upravičenci izberejo nosilno podjetje, ki v imenu 
skupine nastopa kot vlagatelj. Stroški podjetij, ki ne sodijo med 
upravičence iz 4. člena tega pravilnika, vendar sodelujejo v po-
vezovanju, niso upravičeni stroški za sofinanciranje na podlagi 
tega pravilnika.

25. člen
Sofinanciranje samozaposlovanja  
in odpiranja novih delovnih mest

Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in 
ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposel-
nosti.

26. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 5 oziro-

ma 10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 

10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca 

prve zaposlitev z najmanj visoko ali univerzitetno izobrazbo v 
višini do 10 minimalnih mesečnih plač.

27. člen
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fi-

zične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in 

registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih druž-
bah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi 
poslovni sedež na območju občine, in sicer do 10 minimalnih 
mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe 
in do 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve 
predhodno zaposlene osebe.

Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih 
mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo 
poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine po-
slovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti 
v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je pod-
jetje upravičeno v primeru zaposlitve registrirane brezposelne 
osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova 
zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad 
najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.

28. člen
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 

24 mesecev.

29. člen
Sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih
Namen pomoči je ustanavljanje novih tehnoloških in ino-

vativnih podjetij v inkubatorjih in parkih.

30. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita patenta, 

blagovne znamke),
– stroški izdelave prototipa,
– stroški razvoja novega proizvoda in/ali storitve,
– stroški raziskave tržišča,
– stroški specializirane opreme, ki je potrebna za razvoj 

novega proizvoda in/ali storitve,
– stroški dela redno zaposlenih v višini do 10 minimalnih 

mesečnih plač.

31. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravil-

nika, ki imajo sklenjeno pogodbo z upravljavcem parka oziroma 
inkubatorja.

32. člen
Sofinanciranje stroškov promocije

Namen sofinanciranja stroškov promocije je spodbuditi 
sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na strokovnih sejmih in 
razstavah doma in v tujini in na ta način promovirati razvoj 
novih proizvodov in storitev.

33. člen
Upravičeni stroški so:
– najetje, postavitev in delovanje stojnice na določenem 

strokovnem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

34. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pra-

vilnika.

III. NAČIN DODELJEVANJA

35. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finanč-

nih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji 
in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.

Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne 
ukrepe.

36. člen
Besedilo in pogoje razpisa ter postopek za dodelitev po-

moči de minimis vodi Odbor za gospodarstvo, podjetništvo in 
obrt Občine Križevci.
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37. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po 

tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.

38. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in 

občino se uredijo s pogodbo. Upravičenec do pomoči je obve-
ščen, da je prejel pomoč po pravilu »de minimis«.

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo v okviru 
obravnave vloge za subvencijo lahko prosilca obišče in preveri 
njegove navedbe iz vloge za subvencijo ter zahteva dodatna 
dokazila.

39. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 

za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga 
določila pogodbe, je občina na predlog odbora upravičena 
zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

IV. KONČNA DOLOČBA

40. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-02-18/2013-119
Križevci pri Ljutomeru, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Križevci

mag. Branko Belec l.r.

LAŠKO

1355. Zaključni račun proračuna Občine Laško 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 76/06, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 21. člena Statuta 
Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10 in 45/11) je Ob-
činski svet Občine Laško na 15. seji dne 27. marca 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Laško za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Laško za 

leto 2012.

2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2012 izkazuje:

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

2012
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 14.534.063,75
70 DAVČNI PRIHODKI 10.239.319,29

700 Davki na dohodek in dobiček 8.500.954,00
703 Davki na premoženje 1.182.140,85
704 Domači davki na blago in storitve 555.504,62
706 Drugi davki 719,82

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.405.790,64
710 Udeležba na dobičku in prihodki  
od premoženja 1.271.627,66
711 Takse in pristojbine 5.525,30
712 Denarne kazni  9.242,60
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 108.349,01
714 Drugi nedavčni prihodki  1.011.046,07

72 KAPITALSKI PRIHODKI 254.961,96
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 254.961,96
722 Prihodki od prodaje zemljišč  0,00

73 PREJETE DONACIJE  1.185,00
730 Donacije iz domačih virov  1.185,00
731 Donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.632.806,86
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  607.041,71
741  Prejeta sredstva iz sred. drugih 
evropskih institucij  1.025.765,15

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43) 14.035.896,91
40 TEKOČI ODHODKI 2.208.080,61

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 542.096,29
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 88.666,66
402 Izdatki za blago in storitve 1.817.346,07
403 Plačila domačih obresti 57.619,29
409 Rezerve 296.352,30

41 TEKOČI TRANSFERI 5.431.733,92
410 Subvencije  12.166,94
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.906.655,42
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 458.441,59
413 Drugi domači transferi 2.054.469,97

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.564.149,01
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev  5.564.149,01

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 237.933,37
431 Investicijski transferi prav.  
in fiz. os., ki niso proračunski 
uporabniki  57.620,75
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 180.312,62

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)  498.166,84
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK  

(I.-7102) – (II.-403-404)  548.607,95
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41) 4.411.295,40
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  14.012,08

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAP. D.  14.012,08
750 Prejeta vračila danih posojil 14.012,08
751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00
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44 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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.)  14.012,08

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0,00
50 ZADOLŽEVANJE  0,00

500 Domače zadolževanje  0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  236.247,73
55 ODPLAČILA DOLGA  236.247,73

550 Odplačila domačega dolga  236.247,73
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU  
(I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.) 275.931,19

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –236.247,73
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) –498.166,84
XII. SREDSTVA NA RAČUNIH

– Stanje 31. 12. 2011 577.848,83
– Stanje 31. 12. 2012  853.780,02

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-09/2011
Laško, dne 27. marca 2013

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih Občine 
Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 
št. 99/07, 17/10, 45/11), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 
111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 
126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12), Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Ob-
čine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 
51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11) je Občinski svet 
Občine Laško na 15. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o spre-

membah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine 

Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 60/05, 103/05, 104/06, 
51/07, 2/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11, 80/11).

2. člen
13. člen se dopolni z novo alinejo, ki glasi:
»Na površinah, ki so z občinskim prostorskim planom 

opredeljena kot kmetijska zemljišča, se lahko dovoljuje gradnja 
in drugi posegi v prostor pod naslednjimi pogoji:

– da se lokacija novega objekta navezuje na obstoječa 
stavbišča in objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem v raz-
dalji do 45 m, pozidava pa pomeni zaokrožitev oziroma širitev 
obstoječih stavbišč;

– da je lokacija novega objekta na geološko sprejemlji-
vem terenu in da z njegovo izvedbo ne bo prišlo do oviranja 
kmetijske dejavnosti na sosednjih zemljiščih, dostopa do njih, 
poškodovanja obstoječe kmetijske infrastrukture ali povzroča-
nja škode na kmetijskih kulturah;

– da je v neposredni bližini načrtovanega posega javna 
infrastruktura na katero se bo priključil investitor v svojem 
strošku.«

3. člen
13. člen se dopolni z novo alinejo, ki glasi:
»Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se upo-

števajo določila Uredbe o razvrščanju objektov glede na zah-
tevnost gradnje.«

4. člen
Sedmi odstavek 17. člena se popravi tako, da se sedaj 

glasi:
»Obstoječi gozdni rob se mora ohraniti, zato je pri novo-

gradnjah upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba. 
Odmiki objektov od gozdnega roba ne smejo biti manjši od pov-
prečne višine dreves, izjemoma je ta odmik lahko tudi manjši, 
vendar le v soglasju z lastnikom gozda«.

Prva in deseta alineja 17. člena se dopolnita tako, da se 
pred besedno zvezo »gozdni prostor« doda besedna zveza 
»gozd oziroma«.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2013
Laško, dne 27. marca 2013

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

1357. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07, 17/10, 45/11) ter 55. in 56. člena Odloka o od-
vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11) je Občinski svet Obči-
ne Laško na 15. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o odvajanju in čiščenju komunalne  
in padavinske odpadne vode v Občini Laško

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o od-

vajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Laško (Uradni list RS, št. 104/11).
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2. člen
Spremeni in dopolni se 55. člen, prvi odstavek 1. točka s 

tem, da se glasi:
»1. ne zagotovi izvajanja določil iz 3. in 48. člena,«.

3. člen
Spremeni in dopolni se 56. člen, prvi odstavek 14. točka 

s tem, da se glasi:
»14. ne posreduje upravljavcu podatkov za obračun od-

padne vode, če je tako dogovorjeno«.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-05/2011
Laško, dne 27. marca 2013

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

LITIJA

1358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2013

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 

110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – 
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 
– ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 
9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 
– popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – 
Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 
– Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 
40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list 
RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet 
Občine Litija na 18. seji dne 17. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Litija za leto 2013

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 

(Uradni list RS, št. 105/12) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki 

in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin 
kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 24.512.830

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.460.830
70 DAVČNI PRIHODKI 11.126.000

700 Davki na dohodek in dobiček 9.144.000
703 Davki na premoženje 1.268.000
704 Domači davki na blago in storitve 714.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.334.830
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 496.250
711 Takse in pristojbine 5.500
712 Globe in druge denarne kazni 4.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 102.580
714 Drugi nedavčni prihodki 1.726.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 40.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 1.060.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.952.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.212.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7.740.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 27.279.107
40 TEKOČI ODHODKI 3.672.641

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 553.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.100
402 Izdatki za blago in storitve 2.584.541
403 Plačila domačih obresti 234.000
409 Rezerve 200.000

41 TEKOČI TRANSFERI 5.395.900
410 Subvencije 95.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.190.900
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 551.600
413 Drugi tekoči domači transferi 1.558.400

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.658.266
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.658.266
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.552.300
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.502.300

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –2.766.277

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102) – (II.–403–404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –2.535.277

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 4.392.289

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 11.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 11.000

751 Prodaja kapitalskih deležev 1.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije 10.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 830.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 830.000

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 830.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) –819.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 3.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 3.000.000

500 Domače zadolževanje 3.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 241.000
55 ODPLAČILA DOLGA 241.000

550 Odplačila domačega dolga 241.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.) –826.277
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.759.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.766.277
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 832.735

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in 
o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med 
podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
11. člen se spremeni tako, da se doda drugi odstavek, ki 

se glasi:
»V letu 2013 se lahko Razvojni center Srca Slovenije d.o.o. 

(ID št. SI35375701) zadolži v višini do 375.000,00 €.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2012
Litija, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

1359. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini Litija

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 
73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS, 40/11 – ZSVarPre-A in 57/12), 
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija 
na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu v Občini Litija

1.
Občina Litija daje soglasje k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne 
službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

2.
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu znaša:
– 17,61 EUR/h na delovni dan,
– 23,66 EUR/h ob nedeljah in nočnem času,
– 25,17 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih 

dnevih.
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3.
Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč družini 

na domu, in sicer:
– v višini 100 % ali 2,50 EUR/h, ki predstavlja stroške 

vodenja, koordinacije in strokovne priprave dogovorov,
– v višini 75 % ali 11,33 EUR/h, ki predstavlja stroške 

neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v 
višini 15,87 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob 
nedeljah in v nočnem času in v višini 17,00 EUR/h neposredne 
socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevih.

4.
Cena za uporabnika storitve pomoč družini na domu 

znaša:
– 3,78 EUR/h na delovni dan,
– 5,29 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 5,67 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Litija (Uradni list RS, št. 16/12).

6.
Ta sklep začne veljati z naslednjim dnem po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 
2013 dalje.

Št. 122-25/2013
Litija, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

1360. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 – UPB1, 126/07 in 108/09) ter 16. člena Statuta 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) 
je Občinski svet Občine Litija na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se na nepremičninah s parc. št. 1835/2, 

parc. št. 1835/3, obe k.o. 1844 Vodice in parc. št. 2536/2, 
k.o. 1845 Moravče, ukine status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena.

II.
Nepremičnine s parc. št. 1835/2, s parc. št. 1835/3, obe 

k.o. 1844 Vodice in 2536/2, k.o. 1845 Moravče postanejo la-
stnina Občine Litija.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-5/2013-10
Litija, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LJUBNO

1361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Ljubno za leto 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 
59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 
100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 
79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in 17. člena 
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 
71. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 80/11 
– UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 17. redni seji dne 
11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Ljubno za leto 2013

1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno 

za leto 2013 (Uradni list RS, št. 4/13), ki se določi v naslednjih 
zneskih:
»
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV zneski v EUR
I skupaj prihodki 4.026.901,29
II skupaj odhodki 4.155.593,43
III proračunski primanjkljaj (I – II) –128.692,14
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV prejeta vračila danih posojil in prodaja 

kapitalskih deležev   0
V dana posojila in povečanje kapitalskih 

deležev 0
VI prejeta minus dana posojila in spremembe 

kapitalskih deležev  0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII zadolževanje 0
VIII odplačilo dolga 0
IX sprememba stanja na računu  

(I + IV + VII – II – V – VIII) –128.692,14
X neto zadolževanje (VII – VIII) 0
XI neto financiranje (VI + VII-VIII-IX) –128.692,14
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

OB KONCU PRETEKLEGA LETA  
(9009 sklad) 128.692,14

«

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 

2013 ostanejo nespremenjeni.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.

Št. 007-07/2013
Ljubno, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Ljubno

Franjo Naraločnik l.r.
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LOG - DRAGOMER

1362. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne 
pomoči za novorojence v Občini Log - 
Dragomer

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer 
(Uradni list RS, št. 33/07) v zvezi s 6. členom Odloka o enkratni 
denarni pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer (Ura-
dni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer, 
na nadaljevanju 16. redne seje, dne 27. 3. 2013 sprejel

S K L E P
o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči  

za novorojence v Občini Log - Dragomer

1. člen
Znesek enkratne denarne pomoči za novorojence v Obči-

ni Log - Dragomer v letu 2013 znaša 227,84 EUR.

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati znesek enkra-

tne denarne pomoči za novorojence, določen s Sklepom o 
uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v 
Občini Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 21/12).

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 121-15/2013
Dragomer, dne 27. marca 2013

Župan
Občine Log - Dragomer

Mladen Sumina l.r.

LOŠKI POTOK

1363. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list 
RS, št. 86/06 in 49/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 
15. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Loški Potok za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je 
tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz po-

datkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0076/2011-3
Hrib – Loški Potok, dne 28. marca 2013

Župan
Občine Loški Potok

Janez Novak l.r.

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Zaključni 

račun 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 2.652.272
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.824.475

70 DAVČNI PRIHODKI 1.690.485
700 Davki na dohodek in dobiček 1.572.124
703 Davki na premoženje 51.794
704 Domači davki na blago in storitve 66.283
706 Drugi davki 284

71 NEDAVČNI PRIHODKI 133.989
710 Udeležba na dobičku in prihodki 

od premoženja 102.750
711 Takse in pristojbine 449
712 Globe in druge denarne kazni 477
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 974
714 Drugi nedavčni prihodki 29.339

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.241
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolg. sredstev 2.241
74 TRANSFERNI PRIHODKI 825.557

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 381.039

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 444.518

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.613.431
40 TEKOČI ODHODKI 495.272

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 104.107
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 17.538
402 Izdatki za blago in storitve 371.948
403 Plačila domačih obresti 1.679
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 556.560
410 Subvencije 21.782
411 Transferi posameznikom

in gospodinjstvom 413.221
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 32.475
413 Drugi tekoči domači transferi 89.082

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.521.304
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.521.304

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 40.295
431 Investicijski transferi pravnim osebam, 

ki niso proračunski uporabniki 19.632
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 20.663
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 38.841

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 179.995
50 ZADOLŽEVANJE 179.995

500 Domače zadolževanje 179.995
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 179.995
55 ODPLAČILA DOLGA 179.995

550 Odplačila domačega dolga 179.995
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 38.841
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –38.841
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 32.012

MOZIRJE

1364. Sklep za razširitev območij stavbnih zemljišč 
na zemljišče parc. št. 179/1 in 179/3 k.o. Ljubija

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, spremembe Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09 in 51/10) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mo-
zirje na 19. redni seji sprejel

S K L E P
za razširitev območij stavbnih zemljišč  

na zemljišče parc. št. 179/1 in 179/3 k.o. Ljubija

1. člen
Razširi se območje stavbnih zemljišč na parc. št. 179/1 in 

179/3 k.o. Ljubija v skupni velikosti 1.500 m2 s tem, da je v delu 
900 m2 sprememba rabe iz kmetijskega zemljišča v stavbno 
za namen proizvodne, skladiščenja in manipulativnih površin, 
na delu pa iz stavbnega namenjenega za šport in rekreacijo v 
stavbno za namen proizvodnje in skladiščenja z manipulativni-
mi površinami (Investitor TEHNO M, Melavec s.p., Ljubija 33, 
3330 Mozirje) in ugotavlja, da je območje stavbnih zemljišč v 
delu parc. št. 179/1 in 179/3, vse k.o. Ljubija po sedaj veljav-
nem prostorskem aktu opredeljeno kot območje z dopustno 
storitveno, turistično dejavnostjo, da je zemljišče tisti del nase-
lja Ljubije, ki predstavlja v naravi vzhodni rob gručastega dela 
naselja Ljubije, da je na tem zemljišču opuščeno tenis igrišče 
s parkirnimi površinami in da je na sosednjem zemljišču, parc. 
št. 179/11 k.o. Ljubija, že zgrajen objekt storitvene dejavnosti 
ter njegova zunanja ureditev, da so storitve podjetja TEHNO M; 
Melavec s.p. v ponudbi tržišču, da območje parc. št. 179/1 in 
179/3 v k.o. Ljubija, predstavlja funkcionalno zaokrožitev ob-

stoječe ureditve za namen storitve in proizvodnje lastnega pro-
dukta, da se s spremembo parc. št. 179/1 in 179/3 k.o. Ljubija 
v stavbno zemljišče omogoči predlagana investitorjeva gradnja 
objektov za namen proizvodnje, skladiščenja in manipulativnih 
površin, ki ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, 
ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi predpi-
sov vzpostavljen poseben pravni režim in je skladna z vsemi 
sprejetimi strateškimi razvojnimi usmeritvami Občine Mozirje.

2. člen
Za območje Občine Mozirje velja Odlok o spremembah 

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 
1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za 
obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine 
Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/2000).

3. člen
Sklep o širitvi območij stavbnih zemljišč je sestavni del in-

vestitorjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih 
o graditvi objektov in velja le v primeru, ko je s strani pristojnih 
ministrstev ugotovljena skladnost o širitvi.

4. člen
Sklep se objavi na spletni strani Občine Mozirje in v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Kolikor je ugotovljena skladnost širitve s strani pristojnih 

ministrstev in zainteresirani investitor v dveh letih od objave 
tega sklepa ne pridobi gradbenega dovoljenja, ta sklep preneha 
veljati. Prenehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s 
sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svojih spletnih straneh.

Št. 032-0002/2013
Mozirje, dne 20. marca 2013

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

1365. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih 
zemljišč na zemljišče s parc. št. 775/4 in 776/3, 
k.o. Mozirje

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, spremembe Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09 in 51/10) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mo-
zirje na 4. telefonski seji sprejel

S K L E P 
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč  

na zemljišče s parc. št. 775/4 in 776/3,  
k.o. Mozirje

1.
Za območje Občine Mozirje velja Odlok o spremembah 

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 
1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za 
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obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine 
Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/2000).

2.
Predlog razširitve stavbnega zemljišča na zemljišče parc. 

št. 775/4 in 776/3 k.o. 920 Mozirje, v površini 2780 m², je na-
menjeno razširitvi športne in turistične dejavnosti Mozirskega 
gaja. Razširjena dejavnost obsega dejavnost ponudbe pre-
nočitvenih kapacitet v predvidenih objektih tipa enodružinske 
stanovanjske hiše.

3.
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na ze-

mljišč s parc. št. 775/4 in 776/3, k.o. 920 Mozirje nadomešča 
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe 
prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Ureja se 
z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Mo-
zirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad 
(Uradni list RS, št. 66/93, 109/01 in 103/04 ter Uradno glasilo 
Zgornje Savinjskih občin, št. 3/2001) za območje z oznako 
1.5, v skladu z vodnim soglasjem št. 35507-3818/2012-4 z 
dne 5. 3. 2012.

4.
Širitev ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, 

bistveno ogrožena in druga območja, na katerih je na podlagi 
predpisov vzpostavljen poseben pravni režim in je skladna z 
vsemi sprejetimi strateškimi razvojnimi usmeritvami Občine 
Mozirje.

5.
Na območju širitve stavbnih zemljišč se pri pripravi pro-

jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upošteva že izdelan 
projekt št. PGD-012-107 podjetja Morfej skupina d.o.o., izdelan 
v aprilu 2013, za objekt »3 enodružinske hiše«

6.
Sklep o širitvi stavbnega zemljišča je sestavni del investi-

torjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o 
graditvi objektov in velja le v primeru, ko je s strani pristojnih 
ministrstev ugotovljena skladnost o širitvi.

7.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Mozirje in v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

8.
Kolikor je ugotovljena skladnost širitve s strani ministrstev 

in zainteresirani investitor v dveh letih od objave tega sklepa 
ne pridobi gradbenega dovoljenja, ta sklep preneha veljati. Pre-
nehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, 
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih 
spletnih straneh.

Št. 032-0003/2013
Mozirje, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

1366. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih 
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 667/3, 
667/49, 667/68, 667/60, 667/61, 667/62, 667/65 
in del 667/59, k.o. Mozirje

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 

št. 33/07, spremembe Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09 in 51/10) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mo-
zirje na 20. redni seji sprejel

S K L E P
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč  

na delu zemljišč s parc. št. 667/3, 667/49, 667/68, 
667/60, 667/61, 667/62, 667/65 in del 667/59,  

k.o. Mozirje

1.
Za območje Občine Mozirje velja Odlok o spremembah 

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 
1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za 
obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine 
Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/2000).

2.
Predlog razširitve stavbnega zemljišča na zemljišča 

parc. št. 667/3, 667/49, 667/68, 667/60, 667/61, 667/62, 
667/65 in del 667/59, k.o. 920 Mozirje je namenjeno širitvi 
dejavnosti Mozirskega gaja. Razširjena dejavnost obsega 
dejavnost ribogojništva kot primarne kmetijske proizvodnje 
v dopolnitev turistične ponudbe in oskrbe z ribami širšega 
območja. Predvideni objekti in njihova zunanja ureditev je 
namenjena vzgoji rib za vlaganje podmladka v vodotoke, 
prodaji rib ter s turistično izobraževalno potjo na ogled obi-
skovalcem Mozirskega gaja.

3.
Stavbno zemljišče Mozirskega gaja, ki se ureja z Od-

lokom UN Savinjski gaj (Uradni list RS, št. 37/94, 43/94) na 
katerem so urejene parkovne površine in zgrajeni objekti 
Mozirskega gaja se razširi na zemljišča navedena v 2. tč. v 
površini 4.930 m2.

4.
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu 

zemljišč s parc. št. 667/3, 667/49, 667/68, 667/60, 667/61, 
667/62, 667/65 in del 667/59, k.o. 920 Mozirje nadomešča 
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe 
prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Širitev 
ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in 
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen 
poseben pravni režim in je skladna z vsemi sprejetimi strateški-
mi razvojnimi usmeritvami Občine Mozirje.

5.
Na območju širitve stavbnih zemljišč se pri pripravi pro-

jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upošteva že izdelan 
IDP-004-013 podjetja ARPLAN, Anže Rezar s.p., izdelan v 
marcu 2013, za objekt »Ribogojnica Mozirje s turistično izobra-
ževalno potjo in parkirišči«.

6.
Sklep o širitvi stavbnega zemljišča je sestavni del investi-

torjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o 
graditvi objektov in velja le v primeru, ko je s strani pristojnih 
ministrstev ugotovljena skladnost o širitvi.

7.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Mozirje in v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.
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8.
Kolikor je ugotovljena skladnost širitve s strani ministrstev 

in zainteresirani investitor v dveh letih od objave tega sklepa 
ne pridobi gradbenega dovoljenja, ta sklep preneha veljati. Pre-
nehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, 
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih 
spletnih straneh.

Št. 032-0003/2013
Mozirje, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

1367. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih 
zemljišč na delu zemljišča s parc. št. 186/2, 
k.o. Radegunda

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, spremembe Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09 in 51/10) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mo-
zirje na 20. redni seji sprejel

S K L E P
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč  

na delu zemljišča s parc. št. 186/2,  
k.o. Radegunda

1.
Za območje Občine Mozirje velja Odlok o spremembah 

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 
1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za 
obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine 
Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/2000).

2.
Predlog razširitve stavbnega zemljišča na delu zemljišča 

parc. št. 186/2, k.o. 915 Radegunda je namenjeno širitvi dejav-
nosti poslovnega subjekta, ki na zgrajenem objektu stavbnega 
zemljišča dela parc. št. 186/2, k.o. Radegunda že opravlja 
storitveno dejavnost. Razširjenje dejavnosti obsega storitveno 
dejavnost za potrebe turizma.

3.
Stavbno zemljišče dela parc. št. 186/2, k.o. Radegunda, 

ki se ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za pro-
storsko celoto Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, 
Nazarje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji, 
št. 3/96, UG Zgornjesavinjskih občin, št. 4/2001), na katerem so 
urejene površine in zgrajen objekt namenjen storitveni dejavno-
sti, izdelava usnjarskih izdelkov in bivanju, se razširi na drugi 
del zemljišča parc. št. 186/2, k.o. Radegunda v površini 400 m2.

4.
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu 

zemljišč s parc. št. 186/2, k.o. 915 Radegunda nadomešča 
občinski prostorski akt, ki določa območja namenske rabe 
prostora v delu, na katerega se sklep o širitvi nanaša. Širitev 
ne posega v varstvena, zavarovana, degradirana, ogrožena in 
druga območja, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen 

poseben pravni režim in je skladna z vsemi sprejetimi strateški-
mi razvojnimi usmeritvami Občine Mozirje.

5.
Na območju širitve stavbnega zemljišča se pri pripravi 

projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upošteva že izde-
lan projekt št. 08/2011, podjetja Vimar projekt, Marko Virtič s.p., 
izdelan za objekt »Savne in jakuzzi« v aprilu 2011.

6.
Sklep o širitvi stavbnega zemljišča je sestavni del investi-

torjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o 
graditvi objektov in velja le v primeru, ko je s strani pristojnih 
ministrstev ugotovljena skladnost o širitvi.

7.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Mozirje in v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

8.
Kolikor je ugotovljena skladnost širitve s strani ministrstev 

in zainteresirani investitor v dveh letih od objave tega sklepa 
ne pridobi gradbenega dovoljenja, ta sklep preneha veljati. Pre-
nehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, 
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih 
spletnih straneh.

Št. 032-0003/2013
Mozirje, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

1368. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih 
zemljišč na zemljišča s parc. št. 22/2, 22/1 
del, 23/1, 23/2, 26/4, 26/5, 26/6 in 26/7, 
vse k.o. Mozirje

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, spremembe Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09 in 51/10) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mo-
zirje na 20. redni seji sprejel

S K L E P
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč  

na zemljišča s parc. št. 22/2, 22/1 del, 23/1, 23/2, 
26/4, 26/5, 26/6 in 26/7, vse k.o. Mozirje

1.
Za območje Občine Mozirje velja Odlok o spremembah 

in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Mozirje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega leta 
1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za 
obdobje 1986–1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine 
Mozirje (Uradno glasilo ZSO, št. 8/2000).

2.
Predlog razširitve stavbnega zemljišča na zemljišča 

parc. št. 22/2, 22/1 del, 23/1, 23/2, 26/4, 26/5, 26/6 in 26/7, 
vse k.o. Mozirje je namenjeno širitvi dejavnosti poslovnega 
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subjekta v območju urbanistične zasnove naselja Mozirje, ki 
že na območju Mozirskih trat opravlja dejavnost družbenega 
pomena. Razširitev dejavnosti obsega centralno storitveno 
dejavnost.

3.
Stavbno zemljišče Mozirskih trat, ki se ureja z Odlokom 

o lokacijskem načrtu Mozirske trate (Uradni list RS, št. 40/08) 
na katerem so urejene površine in zgrajen objekt namenjen 
storitveni dejavnosti širšega družbenega pomena in stavbno 
zemljišče z oznako 3.2., ki se ureja z Odlokom o prostorsko 
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob 
Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, 
109/01 in 103/04 ter Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, 
št. 3/01) namenjeno bivanju, se razširita na parc. št. 22/2, 22/1 
del, 23/1, 23/2, 26/4, 26/5, 26/6 in 26/7, vse k.o. Mozirje v 
površini 4.670 m2.

4.
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na 

zemljišče parc. št. 22/2, 22/1 del, 23/1, 23/2, 26/4, 26/5, 26/6 
in 26/7, vse k.o. Mozirje nadomešča občinski prostorski akt, ki 
določa območja namenske rabe prostora v delu, na katerega 
se sklep o širitvi nanaša. Širitev bistveno ne posega v varstve-
na, zavarovana, degradirana, ogrožena in druga območja, na 
katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni 
režim in je skladna z vsemi sprejetimi strateškimi razvojnimi 
usmeritvami Občine Mozirje.

5.
Sklep o širitvi stavbnega zemljišča je sestavni del investi-

torjeve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o 
graditvi objektov in velja le v primeru, ko je s strani pristojnih 
ministrstev ugotovljena skladnost o širitvi.

6.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Mozirje in v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

7.
Kolikor je ugotovljena skladnost širitve s strani ministrstev 

in zainteresirani investitor v dveh letih od objave tega sklepa 
ne pridobi gradbenega dovoljenja, ta sklep preneha veljati. Pre-
nehanje veljavnosti sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, 
ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih 
spletnih straneh.

Št. 032-0003/2013
Mozirje, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

MURSKA SOBOTA

1369. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12) ter 17. in 110. člena Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota 
na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Murska Sobota  

za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Murska Sobota za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota 

za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne 
občine Murska Sobota za leto 2012.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska 

Sobota za leto 2012 so razvidni iz splošnega dela proračuna 
na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

v EUR

Konto Naziv Realizacija 
2012

I. SKUPNI PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 16.468.491,98

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.389.024,25

70 DAVČNI PRIHODKI 12.291.829,66

700 Davek na dohodek in dobiček 9.915.062,00

703 Davek na premoženje 2.118.025,03

704 Domači davki na blago 
in storitve 255.645,42

706 Drugi davki 3.097,21

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.097.194,59

710 Udeležba na dobičku 
in dohodki premoženja 1.615.553,54

711 Upravne takse 7.351,00

712 Denarne kazni 144.978,83

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 132.088,63

714 Nedavčni prihodki 197.222,59

72 KAPITALSKI PRIHODKI 103.122,38

720 Prodaja osnovnih sredstev 22.921,00

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prodaja zemljišč 
in nematerialnega premoženja 80.201,38

73 PREJETE DONACIJE 14.063,46

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 14.063,46

731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1,962.281,89

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.913.598,73

741 Prejeta sredstva iz državnega 
prorač. iz sredstev Evropske unije 48.683,16
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.543.470,00

40 TEKOČI ODHODKI 4.523.360,42

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.206.688,73

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 197.975,13

402 Blago in storitve 2.950.509,52

403 Plačila domačih obresti 130.158,43

409 Sredstva rezerv 38.028,61

41 TEKOČI TRANSFERJI 8.469.545,71

410 Subvencije 27.498,05

411 Transferji posameznikov 3.141.058,14

412 Transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 875.472,40

413 Drugi domači transferji 4.425.517,12

414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.272.640,58

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 4.272.640,58

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 277.923,29

431 Inves. transf. pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proč. uporabniki 87.291,96

432 Investicijski transferji 190.631,33

III. PRORAČUNSKI PRESEŽKEK 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) –1.074.978,02

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN KAPIT. DELEŽ 242.874,64

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 242.874,64

750 Prejeta posojila danih posojil 4.074,64

751 Prodaja kapitalskih deležev 238.800,0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) –

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV –

440 Dana posojila –

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb –

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 242.874,64

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 500.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 500.000,00

500 Domače zadolževanje 500.000,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (55) 481.146,44

55 ODPLAČILA DOLGA 481.146,44

550 Odplačilo domačega dolga 481.146,44

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –813.249,82

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 18.853,56

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.074.978,02

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2012 –334.446,48 

4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota 

za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi na spletni strani 
Mestne občine Murska Sobota.

Št. 410-0051/2013
Murska Sobota, dne 11. aprila 2013

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

1370. Odlok o nalogah ter kriterijih in merilih 
za financiranje delovanja in nalog krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti Mestne občine 
Murska Sobota

Na podlagi 19.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) in 
68. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Me-
stni svet Mestne občine Murska Sobota na 18. redni seji dne 
11. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje 

delovanja in nalog krajevnih skupnosti  
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota

1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji ter merila za financi-

ranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti, 
kot ožjih delov občine (v nadaljevanju: ožji deli) iz sredstev, 
ki so določena v proračunu Mestne občine Murska Sobota. 
Naloge, ki jih opravljajo ožji deli, so določene s statutom 
Mestne občine Murska Sobota, s tem odlokom ali z drugim 
področnim aktom.

I. NALOGE OŽJIH DELOV

2. člen
V skladu z 61. členom Statuta Mestne občine Murska 

Sobota (v nadaljevanju: mestne občine) opravljajo ožji deli po 
tem odloku sledeče naloge:

– naloge, ki se nanašajo na posamezne lokalne javne 
službe, če je tako določeno z odlokom mestne občine,

– upravljanje in vzdrževanje pokopališč na območju kra-
jevne skupnosti,

– vzdrževanje nekategoriziranih cest in drugih poti v javni 
rabi, ki so v lasti ožjega dela oziroma v lasti mestne občine in 
se nahajajo na območju ožjega dela,

– vzdrževanje zelenih javnih površin, ki so v lasti ožjega 
dela oziroma v lasti mestne občine in se nahajajo na območju 
ožjega dela,

– upravljanje z lastnim premoženjem,
– pospeševanje kulturnih, športnih in drugih društvenih 

dejavnosti ter organiziranje teh prireditev,
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– priprava predlogov investicij in investicijskega vzdrže-
vanja ožjega dela,

– izvedba investicij in investicijskega vzdrževanja objek-
tov v lasti ožjih delov v vrednostih, za katere po Zakonu o 
javnem naročanju ni potrebna objava na portalu javnih naročil.

II. FINANCIRANJE DELOVANJA IN NALOG OŽJIH DELOV

1. Delovanje ožjih delov

3. člen
V teh sredstvih so zajeti stroški za delovanje organov 

ožjih delov ter materialni stroški za njihovo delovanje (ogre-
vanje poslovnih prostorov, poraba električne energije, nabava 
pisarniškega materiala, nabava drobnega inventarja, čiščenje 
poslovnih prostorov, PTT stroški, zavarovalne premije, bančne 
in druge storitve).

Kriteriji in merila za delitev sredstev za delovanje ožjih 
delov so:

– 60 % za delovanje organov ožjih delov
– 20 % po številu prebivalcev ožjega dela
– 20 % glede na površino ožjega dela.
Za delovanje organov ožjih delov se zagotavlja letno de-

lež 60 % od skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje 
ožjih delov, po naslednjih skupinah:

1. skupina: ožji deli, katerih sveti štejejo po pet članov,
2. skupina: ožji deli, katerih sveti štejejo po sedem članov.
Ta sredstva se delijo v razmerju 30 % ožjim delom iz prve 

skupine in 70 % ožjim delom iz druge skupine.
Ostala sredstva v višini 40 % skupne mase sredstev so 

namenjena za kritje materialnih stroškov in obratovalnih stro-
škov.

Sredstva za delovanje organov ožjih delov so načeloma 
namenjena za največ 10 sej letno, oziroma vsota izplačanih 
sredstev za delovanje organov ožjih delov ne sme presegati 
10-kratnik števila članov svetov ožjega dela. Ožji deli občine 
delujejo na sejah svetov posameznega ožjega dela in na sku-
pnih sejah. Koordinacijo predsednikov krajevnih skupnosti in 
koordinacijo predsednikov mestnih četrti imenuje župan kot 
svoje posvetovalno telo s sklepom.

Višino sejnin in plačil za opravljanje funkcij določi mestni 
svet.

Presežek sredstev za delovanje organov ožjih delov se 
lahko uporabi za kritje materialnih stroškov in obratno.

Število prebivalcev ožjih delov se vrednoti z deležem 
skupnega števila prebivalcev mestne občine po zadnjem zna-
nem stanju.

Površina ožjih delov se vrednoti z deležem skupne povr-
šine mestne občine izražena v m2.

Višino sredstev za financiranje delovanja ožjih delov dolo-
či mestni svet z odlokom o proračunu mestne občine za tekoče 
leto in se lahko spremeni ob spremembah odloka o proračunu 
mestne občine.

Sredstva za delovanje ožjih delov se nakazujejo iz občin-
skega proračuna praviloma mesečno po dvanajstinah.

2. Financiranje nalog ožjih delov

1. Teden starejših občanov

4. člen
Izvedbo tedna starejših organizirajo ožji deli na podlagi 

pogodbe sklenjene med Mestno občino Murska Sobota in 
posameznim ožjim delom.

Kriterij za razdelitev sredstev je število starejših občanov, 
ki so stari 70 let in več in živijo na območju posameznega 
ožjega dela.

Višina sredstev se določi v odloku o proračunu za posa-
mezno leto, pri čemer se določi najvišji dovoljeni znesek na 
posameznega udeleženca. Podlaga za izplačilo iz proračuna 
so dokazila o sami izvedbi.

2. Prireditve ožjih delov

5. člen
Ožji deli prejmejo sredstva iz proračuna občine kot pri-

spevek občine za kritje stroškov organizacije in izvedbe prire-
ditev, kot so: dan žena, materinski dan, čistilna akcija, pohodi, 
športne in družabne igre, dan krajevne skupnosti. Letni načrt 
prireditev sprejme svet ožjega dela skupaj s finančnim načrtom 
za tekoče proračunsko leto. Znesek sredstev za posamezni 
ožji del je sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni 
del je enak za vse ožje dele in se določi s sprejetjem odloka o 
proračunu za posamezno leto. Variabilni del se določi na osnovi 
kriterija števila prebivalcev in faktorja s katerim se ta pomnoži. 
Vrednost faktorja se določi s sprejetjem odloka o proračunu za 
posamezno leto. Sredstva se iz proračuna občine izplačajo ob 
predložitvi dokazil o izvedbi.

3. Tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški objektov  
v lasti ali upravljanju ožjih delov

6. člen
Mestna občina zagotavlja sredstva za financiranje te-

kočih vzdrževalnih del na objektih (vaški domovi, objekti 
športno rekreacijskih centrov, mrliške vežice in drugi objek-
ti), ter za financiranje upravičenih obratovalnih stroškov, ki 
nastanejo v zvezi s temi objekti in so v lasti ali upravljanju 
posameznega ožjega dela.

Kriterij za vzdrževanje objektov je neto površina prosto-
rov objekta, zmanjšana za kvadraturo prostorov, ki jih ožji del 
oddaja v najem in zaračunava najemnino. Višina sredstev po 
m2 se določi vsako leto ob pripravi proračuna, v odvisnosti 
od ocenjenih stroškov vzdrževanja, ki jih predloži posamezni 
ožji del za pripravo proračuna.

Za kritje obratovalnih stroškov se višina sredstev iz 
prvega odstavka tega člena določi z odlokom o proračunu 
mestne občine za tekoče leto.

Uporabniki objektov, s katerimi upravljajo ožji deli obči-
ne, morajo z lastnikom objektov skleniti pogodbo o uporabi, 
v kateri se določijo pravice in obveznosti v zvezi z uporabo 
teh objektov.

4. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in drugih javnih 
prometnih površin (pločnikov), zelenic in parkov ter drugih 
javnih zelenih površin, ki so v lasti posameznega ožjega 

dela in se nahajajo na tem območju

7. člen
Merila in kriteriji za financiranje nalog:
1. Vzdrževanje nekategoriziranih cest in poti
Kriterij je skupna dolžina teh cest oziroma poti v po-

sameznem ožjem delu, izražena v kilometrih (km). Višina 
sredstev po km se določi vsako leto ob pripravi proračuna. 
Nekategorizirane ceste in poti so vse ceste in poti, ki niso 
kategorizirane kot državne ali občinske ceste in niso katego-
rizirane kot gozdne ceste ter so v katastru knjižene pod vrsto 
rabe pot ali cesta in so v lasti ožjega dela, mestne občine ali 
občine Murska Sobota.

2. Vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih ze-
lenih površin (športno rekreacijske površine, vodotoki in 
drugi površinski odvodniki, opuščene gramoznice ali druga 
degradirana območja)

Kriterij za vzdrževanje je neto površina izražena v m2 
ter število košenj, kot standard vzdrževanja, poenoten za 
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vse ožje dele in za posamezen namen teh površin, ter nji-
hov status. Višina sredstev se določi vsako leto ob pripravi 
proračuna.

8. člen
Za zakonitost izplačil je odgovoren odredbodajalec posa-

meznega ožjega dela.
Odredbodajalec ožjega dela nosi kazensko in odškodnin-

sko odgovornost za nezakonito, nenamensko, negospodarno 
in nepregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti 
izplačilo iz proračuna za potrebe ožjega dela, če se ugotovi, 
da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v 
okviru finančnega načrta posameznega ožjega dela in v drugih 
primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.

Pravni posli, ki jih sklene ožji del nad vrednostjo, določeno 
v odloku o proračunu mestne občine za tekoče leto, veljajo le 
ob soglasju župana. Ožji del odgovarja za svoje obveznosti z 
vsem svojim premoženjem. Za obveznosti ožjega dela subsi-
diarno odgovarja mestna občina.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
Mestna uprava in ožji deli najpozneje v 6 mesecih po 

uveljavitvi tega odloka kot podlago za izračun sredstev za 
financiranje nalog ožjih delov izdelajo:

– kataster nekategoriziranih cest in poti,
– podatke o objektih v lasti ožjih delov,
– kataster zelenih površin.
Pred pripravo proračuna za vsako proračunsko leto se 

izdelani katastri in evidence iz prejšnjega odstavka preverijo in 
vnesejo morebitne spremembe in dopolnitve.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Do izdelave podlag za izračun sredstev 
iz 9. člena se naloge iz 6. in 7. člena financirajo na podlagi 
ovrednotenih programov ožjih delov in v višini predvidenih 
proračunskih sredstev za te namene.

11. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o 

kriterijih in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 17/04 in 9/09).

Št. 007-0015/2012
Murska Sobota, dne 11. aprila 2013

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

1371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, 
člane organov občine in člane delovnih teles 
v Mestni občini Murska Sobota

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 49/10) je Me-
stni svet Mestne občine Murska Sobota na 18. redni seji dne 
11. aprila 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov 
občine in člane delovnih teles  
v Mestni občini Murska Sobota

1. člen
Naslov Pravilnika o določitvi plačil za funkcionarje, 

člane organov občine in člane delovnih teles v Mestni občini 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 118/08) se spremeni tako, 
da se na koncu doda besedilo »ter za člane svetov ožjih 
delov občine«.

2. člen
Drugi odstavek 6. člena pravilnika se spremeni tako, 

da glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje 

delovnih teles mestnega sveta, ki se izplača posameznemu 
svetniku Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota ne 
sme presegati z zakonom določen odstotek plače župana. 
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«

3. člen
Doda se nov 11.a člen, ki glasi:
»Članom sveta ožjega dela občine se za udeležbo na 

seji določi nagrada v obliki sejnine. Sejnina za posamezno 
sejo znaša 1,2 % osnovne plače župana.

Predsednik sveta ožjega dela občine ima za vodenje 
seje pravico do sejnine v višini 2,2 % osnovne plače župana. 
Če v odsotnosti predsednika sveta ožjega dela občine sejo 
vodi podpredsednik, mu pripada sejnina v višini, ki je dolo-
čena za vodenje seje sveta ožjega dela občine.

Predsednik sveta krajevne skupnosti ima pravico do 
plačila za opravljeno delo v obliki nagrade:

– v krajevnih skupnostih do 1000 prebivalcev v višini 
9 ur mesečno

– v krajevnih skupnostih nad 1000 prebivalcev v višini 
12 ur mesečno.

Vrednost urne postavke za opravljeno delo v krajevni 
skupnosti znaša 8,35 EUR neto.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o 
opravljenem delu članov sveta ožjega dela občine, ki jo 
vodi tajnik mestnih četrti mesta Murska Sobota oziroma 
predsednik sveta krajevne skupnosti. Podlaga za izplačilo je 
ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov članom sveta ožjega 
dela občine.«

4. člen
Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitve pravilnika pre-

neha veljati sklep Mestnega sveta Mestne občine Murska 
Sobota o plačilih za opravljanje funkcije oziroma sejninah 
predsednikov in članov svetov mestnih četrti in krajev-
nih skupnosti v Mestni občini Murska Sobota, št. 11106-
0001/2004, z dne 4. februarja 2004, in sprememba sklepa, 
z dne 1. marca 2005.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2012-3
Murska Sobota, dne 11. aprila 2013

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.
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POLZELA

1372. Zaključni račun proračuna Občine Polzela 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 
109/08 in 49/09) in 103. člena Statuta Občine Polzela (Uradni 
list RS, št. 34/99 in 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 
17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Polzela za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Polzela za 

leto 2012.
Proračun Občine Polzela za leto 2012 je realiziran v na-

slednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.686.967

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.106.237
70 DAVČNI PRIHODKI 3.554.622

700 Davki na dohodek in dobiček 3.140.959
703 Davki na premoženje 290.283
704 Domači davki na blago in storitve 122.833
706 Drugi davki 547

71 NEDAVČNI PRIHODKI 551.615
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 309.798
711 Takse in pristojbine 4.270
712 Denarne kazni 1.070
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 922
714 Drugi nedavčni prihodki 235.555

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.733
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 592
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 20.141

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 559.997
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 358.369
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sred. proračuna EU 201.628

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.894.450
40 TEKOČI ODHODKI 991.766

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 198.805
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 33.070
402 Izdatki za blago in storitve 641.270
403 Plačila domačih obresti 41.101
409 Rezerve 77.520

41 TEKOČI TRANSFERI 1.851.941
410 Subvencije 116.157
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.086.702

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 159.467
413 Drugi tekoči domači transferi 489.615
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.678.132
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.678.132

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 372.611
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam 32.753
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 339.858

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –207.483

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 370.000
50 ZADOLŽEVANJE 370.000

500 Domače zadolževanje 370.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 149.609
55 ODPLAČILA DOLGA 149.609

550 Odplačila domačega dolga 149.609
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 12.908
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 220.391
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 207.483

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
PRETEKLEGA LETA 109.661

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Polzela za leto 
2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov.
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3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa fi-

nančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni 
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se 
objavijo na oglasni deski Občine Polzela.

Št. 410-5/2013-1
Polzela, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

1373. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela 
za leto 2013

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena 
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski 
svet Občine Polzela na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Polzela  

za leto 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2013 (Ura-

dni list RS, št. 14/13 z dne 15. 2. 2013) se spremeni 2. člen 
tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

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

leta 2013
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.701.990

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.959.220
70 DAVČNI PRIHODKI 3.519.420

700 Davki na dohodek in dobiček 3.097.000
703 Davki na premoženje 284.000
704 Domači davki na blago in storitve 137.900
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 439.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 286.000
711 Takse in pristojbine 4.000
712 Globe in druge denarne kazni 1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.800
714 Drugi nedavčni prihodki 146.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 25.800

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 716.970
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 382.700
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 334.270

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.963.690
40 TEKOČI ODHODKI 1.190.200

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 273.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.300
402 Izdatki za blago in storitve 659.600
403 Plačila domačih obresti 62.000
409 Rezerve 149.300

41 TEKOČI TRANSFERI 1.708.150
410 Subvencije 104.200
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.004.800
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 168.640
413 Drugi tekoči domači transferi 430.510
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.706.940
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.706.940

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 358.400
431 Investicijski transferi 40.500
432 Investicijski transferi 317.900

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –261.700

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 377.000
50 ZADOLŽEVANJE 377.000

500 Domače zadolževanje 377.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 179.000
55 ODPLAČILA DOLGA 179.000

550 Odplačila domačega dolga 179.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –63.700

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 198.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 261.700

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2011
9009 Splošni sklad za drugo 63.700
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na 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 oglasni deski Občine Polzela.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-2/2013-2
Polzela, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

1374. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta Vrtec Polzela

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena 
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski 
svet Občine Polzela na 17. redni seji dne 10. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta Vrtec Polzela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem aktom Občina Polzela (koncedent) ugotavlja javni 

interes za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partner-
stva v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način 
podelitve koncesije storitev za gradnjo, tekoče vzdrževanje, 
energetsko upravljanje, zavarovanje in oddajanje objekta v 
uporabo ter določa pogoje za oddajo koncesije.

Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja 

pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega 
izvajanja,

2. pogoje, ki jih mora izpolniti zasebni partner (v nadalje-
vanju: koncesionar),

3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.

II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje in obra-

tovanja objekta Vrtec Polzela, ki jih koncesionar v obliki upora-
be objekta zaračunava uporabnikom. Območje izvajanja kon-
cesije je določeno s koncedentovo projektno nalogo in idejnim 
projektom.

3. člen
Koncesija zajema zlasti:
– gradnjo v skladu s projektno nalogo in idejnim projek-

tom, s katerima razpolaga koncedent,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– energetsko upravljanje objekta v koncesijski dobi,
– zavarovanje objekta,
– dajanje prostorov objekta v uporabo uporabnikom.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model 

projektiraj – zgradi – obratuj – prenesi v posest in last).

4. člen
Uporabniki predmeta koncesije so javni zavodi na po-

dročju predšolske vzgoje in izobraževanja, drugi javni zavodi, 
društva, vsi iz Občine Polzela, vsi kot uporabniki prostorov 
objekta Vrtec Polzela.

Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja 
izvajanje koncesionirane dejavnosti in koncedentu posreduje 
svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega 

prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega 
prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpol-
njuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti 
v Republiki Sloveniji.

6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za 

čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvali-
tetno storitev za uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi-
mi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje, 
upravljanje in vzdrževanje objekta in naprav, ki so predmet 
koncesije),

– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas 
trajanja koncesije,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri 
izvajanju koncesije na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na 
vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 
odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izva-
janjem koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v 
njegovem imenu, koncedentu ali tretjim osebam,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, 
sprejel vse obveznosti iz tega odloka in pogoje iz razpisne 
dokumentacije,

– da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izva-
janje koncesionirane dejavnosti,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja 
tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki 
Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih 
uporabo Republika Slovenija priznava

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE KONCESIONIRANE 
DEJAVNOSTI

7. člen
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se 

uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba 
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mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva-
janje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, 
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki 
jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo izrecno 
prevzeti vsa tveganje financiranja celotnega projekta javno-za-
sebnega partnerstva, vsa tveganje gradnje in iz njega izhajajo-
ča tveganja, vsa tveganja zagotavljanja storitev, vsa tveganja 
racionalne rabe energije in vsa tveganja obsega tekočega 
vzdrževanja. Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem 
partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinko-
vito zavarovanje javnega interesa.

Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno 

opravljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporab-
nikov,

– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev 
koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potreb uporabni-
kov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge 
standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejav-
nosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani 
dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti 
strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane 
dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno konce-
dentu in drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti konce-
dentu v last in posest objekt, na katerem bo izvajal koncesio-
nirano dejavnost,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije.

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno oprede-

lita v koncesijski pogodbi. Koncesijsko razmerje se začne s 
podpisom koncesijske pogodbe in traja 1 + 15 let (eno leto za 
izgradnjo objekta in 15 let obratovanja objekta za uporabo).

VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE

9. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev 

koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim ose-
bam) in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o jav-

no-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila za 
izbor koncesionarja so določena v javnem razpisu.

Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno-zasebnega partnerstva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in aktu 

o javno-zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi in obsegu ter območju javno-zaseb-

nega partnerstva,
– začetku in trajanju javno-zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva,
– dostopu do razpisne dokumentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev ponudb,
– zahtevah glede vsebine ponudb,

– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati kon-
cesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,

– pogojih za predložitev skupne ponudbe,
– merilih za izbiro najugodnejše ponudbe,
– naslov, datum in uro odpiranja ponudb,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru,
– o odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe.

11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

v skladu z 52. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06). Komisija odloča z glasovanjem. 
Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh članov 
komisije.

Komisija pripravi končno poročilo o ocenjevanju prispelih 
ponudb, ki je podlaga za potrditev na občinskem svetu in za 
izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Obvestilo o izboru izda 
direktorica občinske uprave. V imenu koncedenta župan sklene 
koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem. V koncesijski 
pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom 
in koncesionarjem.

12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena 

od ponudb zanj ni sprejemljiva, ne izbere koncesionarja.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravljajo organi kon-

cedenta in občinska uprava. Koncesionar mora na vsako zah-
tevo koncedenta podati poročilo o opravljanju dejavnosti iz 
koncesijske pogodbe in dovoliti koncedentu vpogled v tisti del 
svojega poslovanja, ki se nanaša na koncesijo. Koncesionar 
mora koncedentu predati letno poročilo o izvajanju koncesije 
za preteklo leto najkasneje do 15. aprila.

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo 
pristojne inšpekcijske službe.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je 

pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne 
podaljšajo,

– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih 

hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesi-
onirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z določili 
tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih 
pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno 
vzdrževanje objekta in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, 
določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge med-
sebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo 
v koncesijski pogodbi.

16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da konce-

sionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom 
časa trajanje koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti 
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pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se 
določijo s koncesijsko pogodbo.

17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede 

na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za 

to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno 

in pravočasno, torej tako, da so povzročene motnje v izvajanju 
osnovnih dejavnosti na področju predšolske vzgoje in izobra-
ževanja,

– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih 
predpisov ali določil koncesijske pogodbe,

– če koncesionar pri svoji dejavnosti ne spoštuje stan-
dardov na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, ki se 
nanašajo na objekt ali navodil koncedenta,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva-
jati kot koncesija,

– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za od-

pravo kršitev.
Koncedent bo v primeru stečaja koncesionarja uveljavljal 

izločitveno pravico, skladno z 81. členom Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu.

X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE  
KONCESIONARNE DEJAVNOSTI

18. člen
Vstop v koncesijsko razmerje namesto koncesionarja je 

možen samo s pisno privolitvijo koncedenta.
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra-

vljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zara-
di višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki bi nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi 
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

19. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem konce-

sionirane dejavnosti, se določi s koncesijsko pogodbo.

XI. KONČNA DOLOČBA

20. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-13/2013-8
Polzela, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

1375. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč 
na območju Občine Polzela

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 90/07, 70/08, 108/09, 80/10), 5. in 7. člena 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni 
list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07) ter 16. člena Statuta Občine 
Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Pol-
zela na 17. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč na območju 
Občine Polzela

1. člen
V drugem odstavku 12. člena se tabela v celoti spremeni 

tako, da se glasi:
»

125 Industrijske stavbe in skladišča  0,8
«

2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-13/2013-9
Polzela, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

1376. Sklep o znižanju plačila vrtca za čas 
nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Polzela 
(Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 
17. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane 

bolezenske odsotnosti otroka

I.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, dalj-

še od 10 dni, lahko starši enkrat letno uveljavljajo znižanje 
plačila v višini 30 % njim določenega plačila.

Staršem vrtec obračuna 30 % prispevka iz plačilnega 
razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine pla-
čila za program vrtca, znižanega za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil.

Razliko med znižanim plačilom staršev in ekonomsko 
ceno programa znižano za sorazmerni del stroškov nepora-
bljenih živil zagotavlja Občina Polzela.

Vlogo za znižanje plačila, s priloženim zdravniškim 
potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku petih 
zaporednih delovnih (obračunskih) dni od zaključka odso-
tnosti otroka.

To določilo velja za starše otrok, za katere je Občina 
Polzela po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene progra-
mov.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-13/2013-11
Polzela, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.
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1377. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 
Polzela

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB1, 103/07) in 16. člena Statuta Občine 
Polzela (Uradni list RS, št. 90/07), je Občinski svet Občine 
Polzela na 17. seji dne 10. 4. 2013 sprejel

S K L E P 
o financiranju političnih strank v Občini Polzela

I.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma 

kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sred-
stva iz proračuna Občine Polzela sorazmerno številu glasov, ki 
jih je posamezna stranka dobila na volitvah.

Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je 
dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana 
občinskega sveta.

II.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se 

določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje 

strank, se določijo v višini 0,2 % sredstev, ki jih ima občina 
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in 
s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog.

III.
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine 

zneska in pogojev iz 2. točke tega sklepa, porazdelijo soraz-
merno glede na število glasov volivcev, ki jih je posamezna 
politična stranka dobila na zadnjih volitvah.

IV.
Sredstva se nakazujejo na transakcijski račun stranke, in 

sicer po kvartalih.

V.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati 

Sklep o financiranju političnih strank v Občini Polzela (Uradni 
list RS, št. 20/07).

VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-13/2013-7
Polzela, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

POSTOJNA

1378. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta 
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski 
svet Občine Postojna na 14. seji dne 11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu Občine Postojna  

za leto 2012

1. člen
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključ-

nem računu proračuna Občine Postojna za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Postojna je sestavljen 

iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi 
prejemki in izdatki proračuna Občine Postojna za leto 2012 so 
bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov 
in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu 
financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V poseb-
nem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki 
proračuna Občine Postojna za leto 2012.

Konto Opis Realizacija 
2012

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 16.718.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.735.950

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 11.242.193

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 8.587.398

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.247.351
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 407.444
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 3.493.757
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.705.768
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.292
712 DENARNE KAZNI 239.969
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 123.490
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 417.238
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 326.498
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 181.540
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 144.958

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 100
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 100
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.656.260
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.519.051

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 137.209
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78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (787) 0

787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 15.435.441

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 5.143.429

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.035.539

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 169.327

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 3.786.548

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 142.015
409 SREDSTVA, IZLOČENA  

V REZERVE 10.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 5.041.970
410 SUBVENCIJE 272.426
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 2.890.883
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 806.404
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 1.072.257
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.148.432
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 5.148.432
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 101.610
430 INVESTICIJSKI TRANSFER 0
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 101.610
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) 1.283.367
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 0

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL  
(I. + IV.) – (II. + V.) 1.283.367
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 372.665
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 372.665

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) –372.665
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VIII.) – 
(II.+V.+IX.) 910.702
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 6.729

3. člen
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključne-

ga računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 410-262/2012
Postojna, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

1379. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Nad Rupo PL 10 – JZ del

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – 
ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Postojna 
(Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine 
Postojna na 14. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

Nad Rupo PL 10 – JZ del

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga načrta)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občin-
skem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 84/10, 79/12, 102/12 in 14/13) sprejme Občinski podrobni 
prostorski načrt Nad Rupo PL 10 – JZ del (v nadaljnjem bese-
dilu: OPPN Nad Rupo).

(2) OPPN Nad Rupo je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., 
pod št. projekta U 16/2011.
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2. člen
(vsebina in sestava načrta)

(1) OPPN Nad Rupo vsebuje besedilo odloka, grafični 
del in obvezne priloge iz 19. člena ZPNačrta (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 
– popr.), 57/12 in 109/12).

(2) OPPN Nad Rupo besedilo odloka določa:
I. Splošne določbe,
II. Opis prostorske ureditve,
III. Ureditveno območje OPPN z mejo ureditve,
IV. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
V. Rešitve načrtovanih objektov in površin,
VI. Zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

VII. Pogoje in usmeritve za vodnogospodarsko urejanje,
VIII. Pogoje priključevanja na komunalno, energetsko in 

drugo infrastrukturo,
IX. Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 

dediščine,
X. Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov 

in ohranjanja narave,
XI. Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred narav-

nimi in drugimi nesrečami,
XII. Začasna namembnost zemljišč,
XIII. Etapnost izvajanja,
XIV. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
XV. Obveznosti investitorjev,
XVI. Usmeritve za določitev meril in pogojev po preneha-

nju veljavnosti OPPN,
XVII. Končne določbe.
(3) Grafični del:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občin-

skega prostorskega načrta,
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim 

stanjem,
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
4.a Ureditvena situacija,
4.b Zazidalna situacija,
4.c Shematska višinska umestitev objekta,
4.d Etapnost gradnje,
5.a Prikaz ureditve – širša situacija komunalnih vodov,
5.b Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objek-

tov na gospodarsko javno infrastrukturo,
6. Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
7. Načrt parcelacije.
(4) Obvezne priloge:
– Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta Občine 

Postojna,
– Prikaz stanja – geodetski posnetek obstoječega stanja,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN-ja,
– Povzetek za javnost.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

3. člen
(1) V veljavnem občinskem prostorskem načrtu (OPN) 

je območje pod kamnolomom, robno območje naselja Planina 
imenovano Nad Rupo opredeljeno kot razvojno območje stavb-
nih zemljišč, z oznako enote urejanja prostora (EUP) PL 10, v 
skupni velikosti 3,60 ha. Predmet tega odloka je del te EUP, in 
sicer njen jugozahodni del. Območje je namenjeno stanovanj-
skim površinam, in sicer enodružinski gradnji z dejavnostmi. V 
območju obdelave so pretežno nepozidane površine. Nekaj je 
že pozidanih površin, in sicer so v celotnem območju zgrajeni 
trije stanovanjski objekti, ki imajo neprimerno komunalno opre-
mo. Ostale proste površine so v primarni rabi pretežno travniki 
in pašniki, nekateri z zaraščenimi robovi.

(2) Območje je namenjeno kompleksni enodružinski sta-
novanjski gradnji SS-e1 s tipom pozidave ”a”. Ta tip pozidave 
so prostostoječi objekti manjšega merila, višine do 3 etaže.

(3) Izhodišča prostorskih ureditev OPPN Nad Rupo so:
– celovit pristop k urejanju nove stanovanjske soseske,
– povezava obstoječe gradnje z novimi strukturami,
– racionalno in učinkovito umeščanje objektov z dopolnil-

nim prometnim skeletom,
– prenova in ureditev obstoječe prometne infrastrukture,
– ureditev javnih površin na navezavo na sosednja ob-

močja,
– racionalna infrastrukturna opremljenost.
(4) Izboljšanje prometne infrastrukture
Obstoječe prometne površine zagotavljajo dostop do 

območja novogradenj. Na te površine se navežejo nove pro-
metnice, ki zagotavljajo ustrezno dostopnost do načrtovanih 
objektov. Navezovalne točke se rekonstruirajo v nova križišča.

(5) Ureditve odprtih zelenih površin
Obravnavano območje leži na robu naselja, kar pomeni, 

da so v zaledju predvidene pozidave proste površine, oziroma 
zeleno zaledje naselja, za pasiven oddih in sprostitev stano-
valcev. Glede na dobro dostopnost zelenega zaledja naselja 
in osrednjih površin naselja Planina se v okviru ureditve te 
manjše stanovanjske soseske ne načrtujejo posebne ureditve 
javnih površin.

V okviru soseske je prostorsko možno urediti manjše 
otroško igrišče.

(6) Racionalna infrastrukturna opremljenost
Obstoječi objekti so deloma priključeni na pomanjkljivo 

infrastrukturo. Predvideni posegi, gradnja in ureditev po tem 
OPPN-ju potrebujejo novo infrastrukturo. Ob posegih v prome-
tne površine se sočasno izvede tudi rekonstrukcija ali nado-
meščanje obstoječih vodov gospodarske javne infrastrukture. 
Primarni in sekundarni vodi naj potekajo po površinah javnega 
dobra s krajšimi priključnimi odseki do porabnikov.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN Z MEJO UREDITVE

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Območje OPPN Nad Rupo je del enote urejanja pro-
stora PL-10, ki zavzema njen zahodni in južni del. Vzhodni 
del se ohranja za delovanje obstoječe kmetije. Za severni del 
območja ni razvojnih pobud lastnikov zemljišč, zato območje ni 
vključeno v ta odlok.

(2) Območje OPPN Nad Rupo PL-10 del zajema zemlji-
šča parc. št. 1433/1 – del, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 
1434/5, 1434/6, 1434/7, 1434/8, 1435/3, 1435/4, 1436/2, 
1436/3, 1437,1438/2, 1438/4, 1438/5, 1439/1 – del, 1439/2, 
2936/1 – del, 1431/2, 1431/3 – del, 2986 – del in 2937, vse 
k.o. Kačja vas (2471).

(3) Velikost območja, ki se ureja z OPPN, meri 2,39 ha.

5. člen
(namenska raba)

(1) Skladno z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) je 
znotraj območja urejanja območje namenjeno čistim stanovanj-
skim površinam z dovoljeno gradnjo enodružinskih objektov 
(SS-e1). Enodružinsko gradnjo predstavljajo prosto stoječe 
stanovanjske stavbe, ki obsegajo do dve stanovanjski enoti v 
stavbi na gradbeni parceli.

(2) Poleg bivanja so v območju dovoljene dopustne de-
javnosti:

pisarniške in poslovne dejavnosti osebnih storitev in dru-
ge storitvene dejavnosti, ki nimajo povečanih negativnih vplivov 
na okolje do 50 % BEP posameznega objekta.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

6. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Območje OPPN Nad Rupo – del je vpeto v prostor z 
obstoječo redkejšo pozidavo, zeleno reliefno ločnico naselja 
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Planina in zaledjem kamnoloma, ki se sanira. Območje je po-
vezano z ostalimi deli naselja in odprtim prostorom predvsem v 
prometnem smislu in infrastrukturnemu napajanju. S preuredi-
tvami, rekonstrukcijami ter novogradnjami prometnic vpliva na 
sosednja območja. Z izgradnjo novih infrastrukturnih vodov pa 
se izboljša stanje obstoječe redke pozidave širšega območja.

(2) Neposredno so vplivi na samih mejah OPPN-ja, in 
sicer:

– delna rekonstrukcija dovozne ceste (parc. št. 2936/1, 
k.o. Kačja vas),

– rekonstrukcija razpotja v križišče dovoznih cest ob obmo-
čju na parcelah 2936/1, 1431/2 – del, 1431/3 – del in 2937 – del 
(južna dovozna cesta), vse k.o. Kačja vas,

– rekonstrukcija poti v južno dovozno cesto od novega 
križišča na dovoznih cestah do novega priključka krožne na-
pajalne ceste na parc. št. 1433/1, k.o. Kačja vas,

– izvedba nove infrastrukture s priključevanjem na obsto-
ječo infrastrukturo izven območja.

7. člen
(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji tega 
odloka so:

– odstranitev objektov ali dela objektov,
– vzdrževanje in rekonstrukcija objektov,
– gradnja novih objektov,
– dozidave in nadzidave že legalno zgrajenih objektov 

do velikosti določene s tem odlokom oziroma do dovoljenega 
faktorja zazidanosti,

– sprememba namembnosti v delu stanovanjskih stavb z 
namensko rabo dovoljeno v tem odloku,

– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela prometnih in 
zunanjih površin, komunalnih, energetskih in telekomunikacij-
skih objektov ter naprav.

8. člen
(vrste objektov)

(1) Vrste dopustnih objektov v skladu s pogoji tega odloka 
so:

– 11100 enostanovanjske stavbe,
– 11210 dvostanovanjske stavbe,
– 24110 športna igrišča (samo igrišča za športe na pro-

stem, kot so tenis, košarka ipd.),
– 24122 drugi gradbeno-inženirski objekti za šport in 

rekreacijo in prosti čas (samo otroška igrišča, in druga javna 
igrišča, vrtovi, parki, trgi, ki služijo samo za potrebe območja),

– 2302 energetski objekti – dopustni so samofotovoltaični 
sistemi, ki so del strehe ali fasade objektov.

(2) V delih stanovanjskih stavb so do 50 % celotne bruto 
tlorisne površine dovoljene gradnje ali spremembe namemb-
nosti za dejavnosti navedene v 2. točki 5. člena tega odloka.

(3) Dozidave do predpisanega faktorja zazidanosti (FZ) 
se lahko izvedejo tudi za potrebe dejavnosti, navedene kot 
dopolnilna namenska raba (5. člen), do obsega 50 % bruto 
etažne površine celotnega objekta skupaj z načrtovanim pri-
zidanim delom.

9. člen
(stopnja zazidanosti gradbene parcele)

(1) Na območju tega OPPN je določen faktor zazidanosti 
gradbene parcele FZ = 40 %. Faktor odprtih zelenih površin 
FOZP = 30 %.

(2) V smislu racionalne izrabe prostora se v bruto etažno 
površino (BEP) objekta ne šteje površina kletnih prostorov pod 
parkiriščem in dovozom.

10. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Obstoječa dovozna cesta do kamnoloma na severni 
strani obravnavanega območja je dovozna cesta za zaledno 
stanovanjsko sosesko v Planini, imenovano Nad Rupo. Vzho-
dno od kamnoloma se cesta deli na južni in severni krak 
dovozne ceste. Ob dovozni cesti se poleg obstoječe pozidave 
gradnja dopolni, ob južni dovozni cesti pa se izvede novogra-
dnja stanovanjskih hiš.

(2) Na vzhodnem delu obravnavanega območja se iz 
južne dovozne ceste odcepi proti jugu enosmerna krožna na-
pajalna cesta. Ta se razširi v dvosmerno napajalno cesto, ki se 
zaključi z obračališčem. Za povečanje pretočnosti je v območju 
novogradnje še ena prečna cesta, ki povezuje južno dovozno 
cesto s krožno napajalno cesto.

(3) S tako oblikovanim prometnim skeletom se formira 
soseska za obstoječo pozidavo, manjši centralni del, od tu 
naprej pa se oblikuje pozidava v treh nizih.

(4) Območje se glede na izdelano zasnovo deli:

I. niz – ob dovozni cesti:
obstoječa pozidava (Ob) 2 gradbeni parceli
dopolnilna gradnja (D) 1 gradbena parcela

II. niz – ob južni dovozni cesti (A) 5 gradbenih parcel
III. niz – vzhodno ob krožni 
napajalni cesti (B) 3 gradbene parcele
IV. niz – južno ob krožni 
napajalni in napajalni cesti:

novogradnja (C) 7 gradbenih parcel
obstoječa pozidava (Ob) 1 gradbena parcela

SKUPAJ: 19 gradbenih parcel.

V. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja
PL 10 – JZ del Čista stanovanjska pozidava – enodružinske hiše

SS-e1
Tip zazidave Tip ”a” prosto stoječi objekti manjšega merila, ki se z nobeno stranico ne stikajo z drugimi objekti, 

višine do 3 etaže.
Novogradnja: A1, A2, A3, A4, A5

B1, B2, B2
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

Tlorisni gabariti – zasnova objekta pravokotna, prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni.
– predlagani izhodiščni gabariti: 12.00 m x 9.00 m s toleranco ± 1,50 m v obe smeri,
– lociranje objektov je razvidno iz grafičnih podlag, kjer so tudi označene gradbene linije 
stanovanjskih hiš,
– znotraj danega maksimalnega oboda stanovanjskega objekta, ki je označen v grafičnih prilogah, 
se objekt lahko lomi oziroma sestavi v obeh med seboj pravokotnih smereh osnovnega objekta,
– sestavljeni stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov,
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot funkcionalna dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno 
usklajene z osnovnim stanovanjskim objektom ter ostalimi objekti znotraj območja,
– večje nadstrešnice se projektno obdelajo kot manj zahteven objekt.
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Etažnost – višinski gabarit za tip zazidave je maksimalno K+P+M oziroma za objekte C1, C2, C4, C6 in 
C7 velja, da je na južni strani klet dostopna iz dvorišča, ki je vezan na napajalno oziroma krožno 
napajalno cesto, na severni strani pa je klet vkopana,
– v vsakem primeru je maksimalen gabarit nad terenom visok 2 etaži (P+M), kjer je spodnja etaža 
(K) vpeta v padajoč teren,
– pri sestavljenem objektu so posamezni deli lahko nižji,
– objekti so lahko tudi medetažni, tako da sledijo konfiguraciji terena in funkcionalnim rešitvam 
programa in v maksimalnih višinah ne presegajo določenega vertikalnega gabarita,
– vse naprave na objektu/prezračevanje ipd./morajo biti znotraj maksimalnega gabarita.

Strehe – izhodišče je simetrična dvokapna streha, 
– naklon strešin je med 35° in 45°,
– sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta,
– pri teh strehah je kritina opečna, rjavo rdeča ali temno siva,
– v mansardnem delu je možno izvesti frčade, ki sledijo členitvi fasad,
– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti na ploskev strešine,
– dovoljena je zelena streha nižjega naklona ali prilagojena reliefnim nagibom, 
– streha je lahko sestavljena,
– nad delom objekta je lahko streha enokapnica položena kot strešina osnovne strehe ali 
pravokotna na osnovno os, 
– sestavljena in kombinirana streha je lahko z zeleno streho, pohodno ali nepohodno streho z 
naklonom 2°–10°,
– na strehe nižjega naklona je priporočljiva namestitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaike.

Materiali in barve – Prednost naj imajo naravni materiali.
– Fasade morajo biti za objekt izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih 
objektov. Avtor objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z objekti v okolici,  
in sicer v spektru svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih tonov.

Enostavni objekti – Na gradbenih parcelah stanovanjskih hiš so dopustni vsi enostavni in nezahtevni objekti za 
lastne potrebe.
– Na celotnem območju so dovoljeni pomožni infrastrukturni objekti in postavitev urbane opreme. 

12. člen
(višinska umestitev nove gradnje)

Višinske kote so določene na podlagi prostorskih da-
nosti in načrtovane ceste, na katero se objekti navezujejo. 
Zaradi konfiguracije terena se višinsko umeščanje pri vseh 
objektih navezuje na koto priključka, na katerega se navezuje 
dovoz s parkiriščem in vhodom v objekt. Zato so v pregledni-
ci navedene izhodiščne kote cestnega priključka. Toleranca 
višinske kote cestnega priključka je ± 50 cm.

Oznaka 
objekta

Izhodiščna kota 
cestnega priključka

Višinski gabarit Opomba:
Lokacija najnižje etaže

Izhodiščne pritličja ali vhoda glede na koto 
dovoza:

A – 1 519.30 m n.m. K+P+M vkopana klet Vhod v drugo etažo – pritličje je od –0.60 m 
do +1.2 m nad koto cestnega priključka;

A – 2 520.50 m n.m. K+P+M vkopana klet Vhod v drugo etažo – pritličje je od –0.60 m 
do +1.2 m nad koto cestnega priključka;

A – 3 520.25 m n.m. K+P+M vkopana klet Vhod v drugo etažo – pritličje je od –0.60 m 
do +1.2 m nad koto cestnega priključka;

A – 4 517.50 m n.m. K+P+M delno vkopana klet Vhod v drugo etažo – pritličje je od –0.60 m 
do +1.2 m nad koto cestnega priključka;

A – 5 514.50 m n.m. K+P+M delno vkopana klet Vhod v drugo etažo – pritličje je od –0.60 m 
do +1.2 m nad koto cestnega priključka;

B – 1 511.70 m n.m. K+P+M klet na terenu- vzhod,
ali delno vkopana;

Vhod v drugo etažo – pritličje je od –1.35 m 
do +0.80 m nad koto cestnega priključka;

B – 2 511.30 m n.m. K+P+M klet na terenu- vzhod,
ali delno vkopana;

Vhod v drugo etažo – pritličje je od –1.35 m 
do +0.80 m nad koto cestnega priključka;

B – 3 510.80 m n.m. K+P+M klet na terenu- vzhod,
ali delno vkopana;

Vhod v drugo etažo – pritličje je od –1.35 m 
do +0.50 m nad koto cestnega priključka;

C – 1 515.32 m n.m. K+P+M Pritličje na terenu. 
Delno vkopano.

Vhod v prvo etažo – klet je od –0.50 m  
do + 1.00 m nad koto cestnega priključka;

C –2 517.02 m n.m. K+P+M Pritličje na terenu. 
Delno vkopano.

Vhod v prvo etažo – klet je od –1.35 m  
do + 1.35 m nad koto cestnega priključka;

C – 3 517.00 m n.m. K+P+M klet na terenu- jugozahod,
ali delno vkopana;

Vhod v drugo etažo – pritličje je od –1.20 m 
do + 0.80 m nad koto cestnega priključka;

C – 4 516.55 m n.m. K+P+M Pritličje na terenu. 
Delno vkopano.

Vhod v prvo etažo – klet je od –0.60 m  
do +0.80 m nad koto cestnega priključka;
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Oznaka 
objekta

Izhodiščna kota 
cestnega priključka

Višinski gabarit Opomba:
Lokacija najnižje etaže

Izhodiščne pritličja ali vhoda glede na koto 
dovoza:

C – 5 516.53 m n.m. K+P+M klet na terenu- jugozahod,
ali delno vkopana;

Vhod v drugo etažo – pritličje je od –1.00 m 
do + 1.00 m nad koto cestnega priključka;

C – 6 515.30 m n.m. K+P+M Pritličje na terenu. 
Delno vkopano.

Vhod v prvo etažo – klet je od –0.80 m  
do + 1.00 m nad koto cestnega priključka;

C – 7 511.70 m n.m. K+P+M Pritličje na terenu. 
Delno vkopano.

Vhod v prvo etažo – klet je od –1.20 m  
do +0.80 m nad koto cestnega priključka;

13. člen
(obstoječi objekti - dopolnitve)

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja
PL 10 – JZ del Čisto stanovanjska pozidava – enodružinske hiše

SS-e1
Tip zazidave Tip „a“ prosto stoječi objekti manjšega merila, ki se z nobeno stranico ne stikajo z drugimi objekti, 

višine do 3 etaže.
Obstoječa pozidava: Ob1, Ob2, Ob3
Dopolnilna gradnja: D1

Tlorisni gabariti – pri obstoječih objektih so dovoljene rušitve z novogradnjo, delne rušitve, dozidave, nadzidave v 
okviru velikostnih razmerij, ki jih določa ta odlok, in sicer,
– zasnova objekta pravokotna, prevladujejo naj enostavni pravokotni volumni,
– obstoječi gabariti se lahko spremenijo ± 1,50 m v obe smeri,
– lociranje objektov je razvidno iz grafičnih podlag, 
– znotraj danega maksimalnega oboda objekta, ki je označen v grafičnih prilogah, se objekt lahko 
lomi oziroma sestavi v obeh med seboj pravokotnih smereh osnovnega objekta,
– sestavljeni stavbni volumen ne sme presegati dane maksimalne višine in zahtevanih odmikov,
– odprte nadstrešnice, ki služijo kot funkcionalna dopolnitev dejavnosti, morajo biti arhitekturno 
usklajene z osnovnim stanovanjskim objektom ter ostalimi objekti znotraj območja.

Etažnost – višinski gabarit za tip zazidave je K+P+1M,
– nadzidave so možne do dovoljenega maksimalnega gabarita,
– pri sestavljenem objektu so posamezni deli lahko nižji.

Strehe – izhodišče je simetrična dvokapna streha, 
– naklon strešin je med 35° in 45°,
– sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta,
– pri teh strehah je kritina opečna, rjavo rdeča ali temnosiva,
– v mansardnem delu je možno izvesti frčade, ki sledijo členitvi fasad,
– energetske sprejemnike (kolektorje in sončne celice) je možno namestiti na ploskev strešine,
– dovoljena je zamenjava z zeleno streho nižjega naklona ali prilagojena reliefnim nagibom, 
– streha je lahko sestavljena,
– nad delom objekta je lahko streha enokapnica položena kot strešina osnovne strehe ali pravokotna 
na osnovno os, 
– sestavljena in kombinirana streha je lahko z zeleno streho, pohodno ali nepohodno streho z 
naklonom 2°–10°,
– na strehe nižjega naklona je priporočljiva namestitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaike.

Materiali in barve – Prednost naj imajo naravni materiali.
Fasade morajo biti za objekt izdelane po enotnem konceptu zlasti pri dozidavah in nadzidavah.
– Avtor objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z objekti v okolic,i in sicer v 
spektru svetlih naravnih tonov do temnejših peščenih tonov.

Enostavni objekti – Na gradbenih parcelah stanovanjskih hiš so dopustni vsi enostavni in nezahtevni objekti za lastne 
potrebe in pomožni kmetijski objekti.
– Na celotnem območju pa so dovoljeni pomožni infrastrukturni objekti in postavitev urbane opreme. 

14. člen
(splošni dopustni posegi)

V celotnem območju urejanja so dovoljene gradnje objek-
tov sledeče klasifikacije:

21410 Mostovi in viadukti (podporne in oporne konstrukcije),
21120 Ceste in javne poti,
21110 Cestni priključki, prometne površine, počivališča, 

parkirišča,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenerget-

ski vodi.

15. člen
V območju urejanja so deli nezazidljivih zemljišč, ki 

ostanejo v območju stavbnih zemljišč kot druge zelena po-

vršine ZD, in sicer na parc. št. 1434/8, 1439/1 – del in 1439/2, 
vse k.o. Kačja vas. Na teh parcelah ni dovoljena gradnja objek-
tov, je pa dovoljena gradnja infrastrukturnega omrežja.

16. člen
(postavitev objektov)

(1) Postavitev posameznih objektov sledi konfiguraciji 
terena, kjer je daljša stranica vzporedna plastnicam. Enovita 
zasnova naselja se navezuje na osnovani cestni skelet tako, da 
so definirane regulacijske linije, ki sledijo vzdolžni pozidavi. Po-
leg tega je možno na osnovnem vzdolžnem delu objekta izvesti 
še dodaten del objekta v pravokotni smeri. Velikost objekta se 
ustrezno korigira tako, da se upošteva faktor zazidanosti par-
cele namenjene gradnji (FZ) 0.4.
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(2) Dovozi do objektov in vhodi so orientirani glede na 
priključevanje na cestno omrežje. Kote dovozov se prilagodijo 
napajalni cesti.

(3) Odmiki od cest, na katere se navezujejo stanovanjske 
hiše so podani z odmikom najbližjega vogala, ki je na regulacij-
ski liniji v grafičnem delu. Odmiki objektov od gradbenih parcel 
so tudi podani v grafičnem delu.

(4) Gradnja pomožnih in začasnih objektov v obcestnem 
pasu ni dovoljena, kakor tudi ne ob meji z manjšim odmikom od 
2,00 m, razen nadstrešnic nad parkirnimi mesti na gradbenih 
parcelah.

(5) Delitev območja na gradbene parcele, razporeditev 
in postavitev objektov na gradbeno parcelo znotraj območja 
zazidljivosti ter tlorisni gabariti so razvidni iz grafičnih prilog.

17. člen
(zunanje ureditve)

(1) Proste površine ob objektih so namenjene zagotavljanju 
primernega števila parkirnih in odstavnih mest za osebna vozila 
ter ureditvi teras, atrijev in parkovnih ureditev. Ulični del vrtov je 
podrejen enotnemu videzu soseske in je parkovno urejen.

(2) Ograje v uličnem nizu so enotno oblikovane, in sicer na 
klasično zidanem podstavku (kamen) višine do 0,50 m je lahko 
nameščena transparentna ograja do skupne višine nad nivojem 
ceste pred objektom do 1,20 m. Lahko pa se izvede samo nizek 
delilni zid do višine 0,50 m z zasaditvijo na zemljišču investitorja.

(3) Ograje, ki ločujejo zasebne vrtove, so lahko izvedene 
kot živa meja, žična ali transparentna ograja do maksimalne 
skupne višine 1,50 m nad nivojem raščenega terena.

(4) Zasaditev na cestnih priključkih ne sme ovirati pregle-
dnosti za vključevanje v promet na napajalnih cestah.

(5) Raščen teren je razgiban, zato je možna gradnja opor-
nih zidov. Manjše višinske razlike med gradbenimi parcelami 
(do 60 cm) se lahko izvedejo kot utrjene brežine, zasajene z 
ustrezno vegetacijo. Večje višinske razlike, ki niso podaljšek 
stanovanjskih objektov, se uredijo terasasto z vmesno zasa-
ditvijo in z opornimi zidovi do višine 1,50 m. Kolikor so oporni 
zidovi podaljšek objekta, le-ti lahko segajo do višine etaže.

18. člen
(utrjene in zelene površine)

(1) Urejanje odprtih (utrjenih in zelenih) površin mora 
upoštevati značilnosti širšega prostora. Zasnova stanovanjske 
soseske načrtuje kot javne površine vse prometne površine in 
površine ekološkega otoka.

(2) Skupne odprte površine so plansko opredeljene kot 
zelene površine na jugozahodni meji obravnavane soseske.

(3) Lokacija za postavitev spominskega ali kakega druge-
ga obeležja naj bo izbrana na podlagi vsakokratne podrobne 
urbanistične presoje prostora, tako da se s postavitvijo izboljša 
orientacijska preglednost širšega prostora.

(4) Potrebno je ohraniti gozdno zasaditev na jugozaho-
dnem robu soseske, skupaj s posameznimi večjimi drevesi 
znotraj posameznih gradbenih parcel.

(5) Večji del površin znotraj območja urejanja so zelenice 
ob objektih znotraj gradbenih parcel. Pri urejanju teh zelenih 
površin se na mestih, kjer je to mogoče, ohrani obstoječa av-
tohtona drevnina, predvsem starejša, večja drevesa. Potrebno 
je vzdrževanje vrtov ob stanovanjskih hišah vključno z ograjami 
ter zidovi. Dovoljena je uporaba tudi drugih drevesnih in grmov-
nih vrst, ne samo avtohtonih, kar velja tako za prostostoječe 
rastline, skupine in žive meje.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen
(cestno omrežje)

(1) Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorskih da-
nostih in stanju prometnega skeleta. Zasnova upošteva sistem 
rastočega – razloženega naselja.

(2) Za napajanje celotnega območja je potrebna rekonstruk-
cija dovozne in južne dovozne ceste s pripadajočimi priključki in 
križišči. Na novo je potrebno zgraditi krožno napajalno cesto, 
krak južne napajlne ceste in prečno cesto, ki se priključujeta na 
obstoječe poti. Južna napajalna cesta se zaključi z obračališčem.

(3) V obravnavanem območju se ne načrtuje izgradnja 
javnih parkirnih mest. Za potrebe soseske se uredi na posa-
meznem zemljišču investitorja primerno število parkirnih ali 
odstavnih mest.

(4) Investitor oziroma izvajalec del si mora pred pričetkom 
del, pogojenih z izgradnjo komunalnih priključkov (prekopi …) 
pridobiti potrebno soglasje – dovoljenje pristojne službe občin-
ske uprave za ceste.

20. člen
(1) Glavna dovozna in južna dovozna cesta sta dvosmer-

ni, z vsemi priključki, načrtovani za hitrost 50 km/h in širino 
voznih pasov 2,75 m. Na južni strani glavne nove prometnice 
je predviden hodnik za pešce (kolesarji in invalidi) širine 1,50 m.

(2) Notranja krožna napajalna cesta je načrtovana kot 
enosmerna cesta z dovoljeno hitrostjo 30 km/h in širine 3,50 m.

(3) Vse prometnice so načrtovane z obojestransko izved-
bo bankine v širini 0,75 m. Predvidene so v asfaltni izvedbi in z 
dvignjenimi betonskimi robniki na meji s hodniki za pešce. Vse 
ceste v naselju so zgrajene tako, da prenesejo osne obreme-
nitve komunalnih vozil.

(4) Dovozna cesta je opremljena z meteorno kanalizacijo. 
Odvod meteornih vod z vozišča in povoznih površin je predvi-
den preko lovilcev olj ter speljan v ponikanje.

(5) Prepovedano je nameščati ali odlagati na ali ob cesti 
les, opeko, odpadni ali kateri drug material.

(6) Načrtovane ceste v območju morajo omogočiti nepo-
sreden in nemoten dostop s specialnimi komunalnimi vozili v 
dnevnem času in v vseh vremenskih razmerah. Izvedba po-
voznih površin mora prenesti osne obremenitve komunalnega 
vozila, ki veljajo za lokalne ceste.

21. člen
(mirujoči promet)

(1) Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest 
pri posameznih objektih:

stanovanjske stavbe 2 PM na stanovanjsko enoto
skupaj minimalno 2 PM na enodružinsko hišo.
(2) Za potrebe dopolnilne dejavnosti je potrebno zagotoviti 

na zemljišču investitorja:
trgovski lokali 1 PM/30 m² koristne površine
 – najmanj 2 PM
gostinski lokali 1 PM/4 sedeže
 – najmanj 2 PM
poslovni objekt 1 PM/30 m²
 – najmanj 2 PM.
(3) Kolikor se v okviru gradbene parcele investitorja ne 

zagotovi ustreznega števila parkirnih mest za potrebe kapa-
citet poslovne dejavnosti, so investitorji za uporabo parkirišč 
na sosednjih območjih dolžni prispevati sorazmerni delež za 
izgradnjo in urejanje le-teh.

(4) Na tlakovanih površinah ob objektih morajo investitorji 
zagotoviti potrebne dostope do objektov in uvoze na parcele, 
manipulacijske površine za obračanje osebnih vozil ter dostope 
za intervencijska vozila v skladu s požarnimi predpisi.

VII. POGOJI IN USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO 
UREJANJE

22. člen
(varstvo voda)

(1) V obravnavanem območju in v vplivnem območju ni 
vodotoka ali drugih površinskih vod. Posledično območje ni 
ogroženo zaradi poplav.
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(2) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da 
ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči 
varstva pred škodljivim delovanjem voda.

(3) Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov v prostor 
ne smeta poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih 
voda na obravnavanem območju in območjih dolvodno od nje-
ga. Odvod zalednih padavinskih voda je treba ustrezno urediti.

(4) Padavinske odpadne vode iz streh objektov je potreb-
no ponikati. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja 
predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana.

(5) Sanitarne odpadne vode morajo biti obvezno pri-
ključene na javni kanalizacijski sistem. Pred izvedbo javnega 
kanalizacijskega sistema naselja Planina se sanitarne odpadne 
vode čistijo z malimi čistilnimi napravami. Kanalizacijski odvo-
dni sistem mora poleg zbirnega in prenosnega omrežja obse-
gati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izpustom v 
podtalje. Morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti pred 
izpustom v sistem nevtralizirane oziroma očiščene do meje, ki 
jo sistem dopušča.

(6) Ponikanje prečiščene komunalne odpadne vode je 
treba zagotoviti preko objekta za ponikanje vode, katere-
ga prostornina za zadrževanje očiščene komunalne vode 
ni manjša od povprečne dnevne količine, odvedene iz male 
komunalne čistilne naprave – med dnom objekta za ponikanje 
in najvišjo gladino podzemne vode pa se mora nahajati plast 
neomočenih sedimentov ali kamen ali filtrnega materiala de-
beline najmanj 1,0 m.

(7) Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz asfaltiranih 
manipulativnih površin oziroma dvorišč je nujno projektirati 
preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob 
in olj.

(8) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda morajo biti usklajene z Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju vod v vode in javno kana-
lizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09 in spremembe) 
in z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11 in spremembe).

(9) Na območju predvidene gradnje je treba evidentirati 
morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.

(10) Obravnavano območje se nahaja na vodovarstve-
nem območju, za katerega je v pripravi Uredba o vodovarstveni 
območjih za vodna telesa vodonosnikov območja Občine Po-
stojna in Občine Cerknica. Po sprejetju omenjene uredbe bodo 
na vodovarstvenem območju dovoljeni le tisti posegi v prostor, 
ki bodo skladni z njenimi določili. Za predvidene posege v 
prostor bo treba, skladno z veljavno zakonodajo, upoštevati 
morebitne omejitve gradnje in varovalne ukrepe zaradi lege 
območja na vodovarstvenem pasu.

VIII. POGOJI PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO, 
ENERGETSKO INDRUGO INFRASTRUKTURO

23. člen
(splošno)

(1) OPPN obravnava komunalne vode in priključke zno-
traj ureditvenega območja ter del tras kanalizacijskega, vodo-
vodnega, elektroenergetskega ter telekom omrežja in javne 
razsvetljave, ki segajo tudi preko meje območja urejanja. Raz-
mejitev je razvidna v karti Prikaz ureditve – potek omrežij in 
priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo. 
Pri pripravi, izvedbi in uporabi je potrebno upoštevati smernice 
za normalno in kvalitetno izvajanje obveznih gospodarskih 
javnih služb.

(2) Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno 
izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upra-
vljavcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisa-
ne odmike in zaščitne ukrepe.

(3) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo 
izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in ustre-

za obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo 
to področje.

(4) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne 
infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v ka-
belski podzemni izvedbi. Speljano naj bo vzporedno s potekom 
prometnic in dovozov k stavbam. Pod asfaltiranimi površinami 
je vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v 
kabelsko kanalizacijo.

(5) Obstoječe in novozgrajene stavbe se priključijo na 
gospodarsko javno infrastrukturo. Posamezen investitor lahko 
zagotovi minimalno komunalno oskrbo na način, ki omogoča 
samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike. Za samoskrbne 
projektne se projektni dokumentaciji (PGD) obdela alternativni 
način, ki izkazuje zadnje stanje tehnike.

24. člen
(vodovod)

(1) Obstoječi objekti so priključeni na javno vodovodno 
omrežje z obstoječimi priključki DN 40 mm.

(2) Obravnavano območje je potrebno opremiti z novim 
javnim vodovodnim omrežjem oziroma urediti oskrbo s pitno 
vodo za sanitarne potrebe in požarno zaščito. Dolgoročna 
rešitev je pogojena z dograditvijo oskrbovalnega vodovoda z 
navezavo na obstoječi javni vodovod visoke oskrbovalne cone 
– cevovod PVC DN 140 mm, ki poteka zahodno od območja 
ureditve, s krožno povezavo na obstoječi javni vodovod PVC 
DN 110 mm, ki poteka v javni cesti parc. št. 1079/9, k.o. Gore-
nja Planina, severno-vzhodno od območja urejanja.

(3) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda in priključkov 
morajo biti upoštevane smernice Kovoda d.o.o. Postojna, ki so 
v prilogah tega odloka.

(4) Vsi objekti, katerih namembnost je povezana s porabo 
pitne vode, morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje, 
razen v primeru, da se investitor odloči za tehnično in tehno-
loško primerno napajanje kot samooskrba objekta. V primeru 
priključitve na javno vodovodno omrežje, mora biti le-to urejeno 
v skladu s sledečimi pogoji:

(5) Vsaka posamezna stavba mora biti opremljena s sa-
mostojnim vodovodnim priključkom, ki mora praviloma potekati 
po zemljiščih lastnika stavbe.

(6) Za vodovodne priključke, dimenzije do DN 50 se upo-
rabijo cevi iz polietilena z minimalno trdnostjo 10 Mpa, priključki 
enaki ali večji do DN 89 pa morajo biti izdelani z nodularne litine. 
V primeru, da se vgradi priključna cev iz polieilena, mora biti 
vgrajena v zaščiti PVC ali PE cevi (minimalni premer zaščitne 
cevi pri cevovodu DN 50 je DN 5 cm) in tlačne stopnje minimalno 
PN 6. Praviloma je potrebno cevovod projektirati v javnih povr-
šinah z vzporednim odmikom od parcelnih meja min. 1,0 meter.

(7) Upoštevati je potrebno vse določbe, navedene v teh-
ničnem normativih in normativih Občine Postojna.

(8) V območju tega OPPN-ja se bo izvajala fazna gra-
dnja vodovodnega omrežja. Prva faza vodovoda se izvede z 
izgradnjo oskrbovalnega cevovoda in priključitvijo na obstoječ 
cevovod PVC DN 140 mm zahodno od obravnavanega obmo-
čja do območja za izgradnjo objektov prve faze (A1, A2, A3, 
C6 in OB3) in zanke po parc. št. 1434/4 in 1434/5, k.o. Kačja 
vas, kar je prikazano v grafičnem delu. Ostale faze se na zanko 
in oskrbni cevovod postopoma priklapljajo in ustrezno širijo do 
končne izvedbe.

(9) V sklopu tega OPPN se zgradi javni oskrbovalni vodo-
vod do krožne napajalne ceste na parceli št. 1433/1, k.o. Kačja 
vas. Vzhodno od območja urejanja je predvidena krožna pove-
zava na obstoječ javni vodovod PVC DN 110 mm predvidoma 
po parcelah 2937, 1071/1 in 1079/9, vse k.o. Kačja vas. Ta del 
vodovoda ni predmet tega OPPN-ja.

(10) Z izgradnjo oskrbovalnega vodovoda in sekundar-
nega omrežja posamezne faze se izvedejo tudi vsi priključki 
objektov in vgradijo vodomerni jaški. Za določanje lokacije hi-
šnih priključkov morajo biti predhodno znane meje posameznih 
parcel in znana situacija zunanje uredite objektov.
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(11) Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javni 
vodovod pod pogoji upravljavca vodovoda.

(12) Vsa montažna dela vodovoda izvaja upravljavec 
vodovoda.

25. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) V obravnavanem območju OPPN ni javnega kanaliza-
cijskega omrežja. Območje OPPN, s katerim se ureja razširitev 
naselja Planina je potrebno opremiti z javnim kanalizacijskim 
omrežjem, s katerim bo urejeno zbiranje, odvodnjavanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih vod. Zasnova javnega kanaliza-
cijskega omrežja mora biti načrtovana v ločenem sistemu tako, 
da se padavinske vode iz strešin ter utrjenih, tlakovanih in dru-
gih površin, odvodnjavajo ločeno od komunalnih odpadnih vod.

(2) Do izvedbe javnega kanalizacijskega sistema z ustre-
zno čistilno napravo se odvod sanitarne kanalizacije rešuje z 
individualnimi malimi čistilnimi napravami, ki so locirane na na-
čin, ki omogoča naknadno priključevanje na bodoči kolektorski 
sistem s priključkom na novo čistilno napravo naselja Planina.

(3) Pri izgradnji objektov posamezne faze se lahko gradijo 
male čistilne naprave za skupino objektov (2 ali več stanovanj-
skih hiš skupaj). Vse te male čistilne naprave so locirane na 
zemljišču investitorjev.

Kolikor se načrtovana stanovanjska soseska poveča pre-
ko 50 enot se izvede izgradnja male skupne čistilne naprave, 
ki je locirana tako, da lahko poveže odtoke iz vseh načrtovanih 
objektov ter se dolgoročno priključi na javni kanalizacijski ko-
lektor v naselju Planina.

(4) Odvodnjavanje padavinske odpadne vode je potreb-
no reševati preko ponikovalnih jarkov ali preko ponikovalnih 
drenažnih cevovodov v okviru investitorjevih gradbenih parcel.

(5) Urediti je potrebno odvodnjavanje iz javnih poti in 
hodnikov za pešce in kolesarske steze. Meteorna kanalizacija 
naj bo speljana preko lovilcev maščob in peska v ponikanje.

(6) Drenažne in zaledna vode iz posameznih parcel ni 
dovoljeno priključiti v javni kanalizacijski sistem, namenjen 
odvodnjavanju komunalnih odpadnih vod.

26. člen
(električno omrežje)

(1) Znotraj obravnavanega območja je locirana obstoječa 
transformatorska postaja TP Lepena TT316.

Za napajanje predvidenih objektov z električno energijo 
bo potrebna preureditev obstoječe TP na obstoječi lokaciji ali 
izgradnja nove (nadomestne) transformatorske postaje, loci-
rane v osi obstoječega daljnovoda DV 20 kV odcep Lepena v 
neposredni bližini obstoječe.

(2) Rezervirati je potrebno traso za predvideno izgradnjo 
cevne PVC kanalizacije.

(3) Vsa projektiranja in gradnje je potrebno izvesti v skla-
du z elektroenergetskim soglasjem za priključitev, ki ga je 
potrebno predhodno pridobiti od pristojnega upravljavca distri-
bucijskega omrežja (Elektro Primorska d.d.).

(4) Merilno priključne omarice morajo biti postavljene na 
stalno dostopnem mestu. Vsa odjemna mesta morajo biti opre-
mljena s števci z dajalnikom impulzov.

(5) Odjemalci z nemirnim odjemom si morajo zagotoviti 
lastni tokokrog iz transformatorske postaje oziroma ustrezno 
odpraviti povratne vplive na omrežje.

Za primer rezervnega in zanesljivejšega napajanja zah-
tevnejših porabnikov, si mora odjemalec zagotoviti rezervni vir 
napajanja oziroma sistem brezprekinitvenega napajanja.

27. člen
(izvedbeno tehnični pogoji priključevanja na elektro omrežje)

(1) Pred pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vso pod-
zemno distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo, ki jih na-
meravana gradnja zajema.

(2) Pri izvajanju izkopov v neposredni bližini elektroener-
getskih naprav je potrebno upoštevati varstvena pravila za delo 
v bližini naprav pod napetostjo. Odmiki od obstoječih koridorjev 
tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav in objektov morajo 
biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

(3) Vse morebitne poškodbe, ki bodo nastale na elektroe-
nergetskih napravah, je izvajalec del dolžan na lastne stroške 
odpraviti.

(4) Nadzor nad izvajanjem del in zakoličbo izvajala Elektro 
Primorska d.d. na podlagi predhodnega obvestila o pričetih 
delih.

(5) Varovalni pas elektroenergetskih omrežij je zemljiški 
pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem se sme-
jo graditi drugi objekti in naprave ter izvajati dela, ki bi lahko 
vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in 
na določeni oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. 
Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka 
na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od 
zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

– za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti 
od 1 kV do vključno 20 kV – 10 m,

– za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti od 1 kV 
do vključno 20 kV – 1 m,

– za razdelilno postajo srednje napetosti, transformator-
sko postajo srednje napetosti 0,4 kV – 2m.

(6) Za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih 
ali načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur 
je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Elektro pri-
morske d.d. skladno s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gra-
denj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 
varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 
št. 101/10).

(7) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nad-
zemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno 
tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki preva-
žajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(8) Do novopredvidene transformatorske postaje in do ja-
škov kabelske kanalizacije je potrebno zagotoviti stalen dostop 
z osebnim in tovornim vozilom iz javnih površin.

28. člen
(TK omrežje)

(1) V območju OPPN-ja je obstoječe telefonsko omrežje. 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obsto-
ječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma 
Slovenije d. d. oziroma upravljavca TK vodov k projektnim 
rešitvam.

(2) Obstoječi objekti imajo TK priključke, katere je potreb-
no ustrezno zaščititi oziroma prestaviti po navodilih predstav-
nika skrbniške službe na kraju samem.

(3) Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt 
optičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Tele-
koma Slovenije d.d. oziroma drugega lastnika ali upravljavca 
optičnega omrežja (Občina Postojna). Investitor objekta, kjer bo 
izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in 
zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske 
dovodne omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemlji-
lo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, 
kjer je omogočen 24-urni dostop.

(4) Notranja telekomunikacijska instalacija naj se izvede 
s tipiziranimi materiali in elementi. Potrebno je zagotoviti elek-
trično napajanje (vtičnica 220 V).

29. člen
(CaTV omrežje)

(1) V območju urejanja ni izvedenega CaTV omrežja. Na-
črtuje se kabelski CaTV razvod v območju napajalnih cestah. 
Koaksialni kabli bodo pod asfaltnimi površinami zaščiteni z 
zaščitnimi cevmi.

(2) Razdelilne omarice bodo razporejene tako, da vsaka 
pokriva del območja.
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30. člen
(toplovodno omrežje, ogrevanje)

(1) Ob območju OPPN-ja ni predvideva gradnja central-
nega toplovodnega omrežja,zato se ogrevanje rešuje indivi-
dualno.

(2) Kolikor investitor želi okoljsko bolj upravičen sistem 
ogrevanja, se ga upošteva v PGD projektih. Ogrevanje objek-
tov in sanitarne vode je možno tudi s trajnostnimi ali alternativ-
nimi viri energije, kot so:

– kurišča na biomaso,
– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in geotermalne 

energije,
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne 

celice za proizvodnjo električne energije.
Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetsko 

varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove 
objektov ter uporabljati ustrezne materiale.

31. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnike in 
odvažati na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v občini. Komunalne odpadke, ki bodo 
nastajali na območju, je potrebno zbirati ločeno v posame-
zne frakcije v kontejnerjih na določenih mestih in odvažati na 
deponijo oziroma v predelavo. Posode za zbiranje odpadkov 
bodo tipske.

(2) Vse ostale odpadke zbira vsak objekt znotraj svoje 
gradbene parcele.

(3) Eventuelne nevarne odpadke je potrebno oddajati 
pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti 
zunaj objektov. Urejeno mora biti na način, kot ga določajo 
veljavni predpisi.

(4) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu s 
pravilnikom o ravnanju z odpadki.

(5) Za vse objekte je potrebno na zemljišču investitorja 
urediti ustrezen plato za posode za prevzem ločeno zbranih 
odpadkov (biološki in embalaža) ter mešane odpadke. Pre-
vzemno mesto za odpadke ne sme biti oddaljeno od mesta 
praznjenja zabojnikov več kot 15,00 m. Plato za posode za 
odpadke mora biti tlakovan z nezdrsno obdelavo in ne sme 
imeti ovir do mesta praznjenja (stopnice, dvignjeni robniki ali 
druge ovire).

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

32. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju OPPN PL 10 – Nad Rupo 
ni evidentirana nobena enota kulturne dediščine ali njeno vpliv-
no območje.

(2) V nadaljevanju navajamo splošna zakonska določila 
glede varstva arheoloških ostalin, ki veljajo na celotnem ob-
močju urejanja.

– strokovni nadzor nad posegi
Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravlje-

ne pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva 
arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije skladno s predpisi s področja varstva kulturne 
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad pose-
gi. Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja naj o dinamiki 
gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Nova Gorica vsaj 
10 dni pred pričetkom del.

– odkritje arheološke ostaline
Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splo-

šni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/in-
vestitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezu-

je, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim 
grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ 
to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, 
dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma 
se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki 
ogroža obstoj arheološke ostaline.

X. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

33. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive 
učinke hrupa, določa enotno stopnjo varstva pred hrupom, ki 
so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom 
za posamezne površine.

(2) Skladno z določili Uredbe o mejnih vrednostih ka-
zalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) se 
območje razporedi v III. stopnjo varstva pred hrupom, ki je 
določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na 
katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:

– na območju stanovanjskih površin: urbana strnjena 
stanovanjska pozidava (SSe).

(3) Mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. območje var-
stva pred hrupom znašajo Lnoč – 50 dBA oziroma Ldvn – 60 dBA.

(4) Obremenjevanje okolja s hrupom ne sme presegati 
mejnih vrednosti hrupa. Pri gradbenih delih se zagotavlja da:

– so vsi gradbeni stroji in delovne naprave tehnično brez-
hibni ter ustrezajo standardom kakovosti glede emisij hrupa;

– se dela in prevoz opravljajo le podnevi, zvečer in ponoči 
ter ob nedeljah in praznikih pa samo izjemoma oziroma pri 
neodložljivih opravilih.

34. člen
(varstvo zraka)

(1) Zrak, ki se spušča v ozračje, ne sme presegati mejnih 
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak 
iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/ 07).

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je 
zaželeno objekte oskrbovati z alternativnimi viri energije.

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje 
ukrepe za varstvo zraka:

1. predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in 
transportnih sredstev;

2. preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
3. vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin;
4. preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.

35. člen
(varstvo voda)

(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod 
sanitarnih in meteornih voda.

(2) Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo individualnih 
malih čistilnih naprav.

(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko pesko-
lovov v ponikovalnice.

(4) Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane v 
meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev 
olj in nadalje v podtalje.

(5) Na območju niso dovoljene poslovne dejavnosti, pri 
katerih bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem 
področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zago-
toviti je potrebno izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v Uredbi 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
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36. člen
(varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-
tov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in 
omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev 
nasipov ter zelenic. Začasne deponije rodovitne prsti je potreb-
no izvesti v kupih, visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena 
plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in 
mrtvice, do onesnaževanja in erozije.

(2) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi ze-
mljišč in gradnji objektov, naj se predajo izvajalcu javne službe 
odlaganja odpadkov na registrirano odlagališče nenevarnih 
odpadkov.

(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in 
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera 
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transpor-
tnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in 
gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravna-
nju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v 
poglavju komunalne in energetske infrastrukture.

37. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju urejanja je evidentirana naravna vrednota 
Tektonski stik pri kamnolomu kot geološka vrednota št. 2604.

(2) Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja geoloških 
naravnih vrednot (tektonski elementi). Na podlagi 74. člena 
Zakona o ohranjanju narave – UPB (Uradni list RS, št. 96/04) 
je lastnik zemljišča, na katerem je bil najden mineral ali fosil, ali 
fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost med katero je prišlo 
do najdbe, dolžan omogočiti raziskavo nahajališča. Najdbe mi-
neralov ali fosilov mora najditelj prijaviti na Ministrstvo za okolje 
in prostor, Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem 
je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejav-
nost med katero je prišlo do najdbe, dolžan omogočiti raziskavo 
jame. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem ali poškodbo.

(3) Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja pod-
zemnih geomorfoloških naravnih vrednot (jame, brezna). Za 
zagotavljanja ustreznega varstva podzemnih naravnih vrednot 
med gradnjo je ob odkritju jam (Uradni list RS, št. 2/04), skladno 
s 74. člen ZON-a, potrebno takoj obvestiti pristojno ministrstvo 
oziroma Agencijo RS za okolje. Lastnik zemljišča, na katerem 
je bila najdena jama, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja 
dejavnost med katero je prišlo do najdbe, je dolžna omogočiti 
raziskavo jame. Hkrati mora jamo zaščititi pred uničenjem ali 
poškodbo.

XI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

38. člen
(požarna varnost)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izved-
be OPPN-ja ne sme poslabšati. Pri gradnji in vzdrževanju je 
potrebno upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred 
požarom. V OPPN-ju so upoštevani in prikazani prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so 
zagotovljeni:

1. pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objek-
tov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščenih izho-
dov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena 
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti;

2. potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna 
ločitev;

3. prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
so za celoten kompleks zagotovljene z ustreznimi dostopi, za-
dostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino 
poti, uvozno izvoznimi radii na uvozih do objektov in možnost 
obračanja intervencijskih vozil na koncu poti (SIST DIN 14090, 
površine za gasilce na zemljišču);

4. viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo 
z že izvedenim zunanjim hidrantnim omrežjem.

(2) Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve 
požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja so 
razvidni iz grafičnih prilog. Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno 
zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot 
so katastrofalni potres ali vojna.

(3) Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upo-
števati načrtovano prometno in komunalno ureditev. Ureditev 
glavnih poti v parkih se izvede na način, da je omogočen inter-
vencijski dostop z odmikom dreves.

(4) V sklopu projektne dokumentacije se prikažejo rešitve:
1. zagotavljanje zadostne oskrbe z vodo za gašenje,
– poti za varen umik ljudi in premoženja, zadostno število 

dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila.
(5) Skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne varnosti 

je potrebno v projektu za gradbeno dovoljenje vključiti za po-
žarno manj zahtevne objekte zasnovo požarne varnosti in za 
požarno zahtevne objekte študijo požarne varnosti.

39. člen
(naravne omejitve)

1. Območje ni izpostavljeno eroziji ali plazovitosti.
2. Naselje Planina spada v VII. cono potresne ogroženo-

sti, kar pomeni, da je potrebno pri statičnem izračunu upoštevti 
projektni gravitacijski pospešek tal 0,200 g.

XII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

40. člen
(1) Vsa zemljišča znotraj OPPN se lahko uporabljajo 

za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega 
odloka. V primeru kakršnega koli posega v obstoječe objekte, 
novogradnje, ali dopolnilne gradnje ali ureditve na zemljišču, 
so obvezna določila tega odloka tako glede namenske rabe 
kot ostalih pogojev.

(2) Kolikor se zemljišče v primarni rabi uporablja v kme-
tijske namene, je na zemljišču možno postaviti vse pomožne 
kmetijske objekte vključno z ograjami.

XIII. ETAPNOST IZVAJANJA

41. člen
(1) Ureditve, zasnovane v predmetnem OPPN-ju, se lah-

ko izvajajo v več etapah v daljšem časovnem obdobju. Etapna 
gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi 
investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcio-
nalno zaključene celote in jih je možno združevati. Osnova za 
gradnjo posamezne faze je izvedba dovozne ceste (lahko tudi 
v makadamski izvedbi) ter minimalna komunalna opremlje-
nost zemljišča. Minimalna komunalna opremljenost zemljišč je 
vodovod, mala čistilna naprava ali kanalizacijski priključek na 
skupinsko čistilno napravo, ali priključek na javni kanalizacijski 
sistem s čistilno napravo ter elektroenergetski priključek.

(2) Glede na možnost dolgoročnega etapnega izvajanja je 
potrebno za vsako posamezno fazo izvesti celovito komunalno 
opremo in jo predati v upravljanje ali lastništvo občini.

(3) Gradnja stanovanjskih objektov je dovoljena tudi na 
neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo 
objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih zemljišč po po-
godbi med investitorji in občino Postojna ali če se investitor 
odloči za gradnjo objekta v samooskrbi, ki z alternativnimi 
načini zagotavlja minimalno komunalno oskrbo.

XIV. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH 
REŠITEV

42. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih 
rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, 
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geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na pod-
lagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo 
tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalske-
ga, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi 
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Dopustne so tolerance:
pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju 

prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumenta-
cije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, eko-
nomsko primernejša investicijska vlaganja in če se prestavitve 
ne spreminjajo vsebinskega koncepta načrta.

(2) V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so gabariti 
novonačrtovanih objektov podani izhodiščno, tlorisne velikosti 
9,00 X 12,00 m in z označbo maksimalnega tlorisnega gabarita z 
izzidanimi deli (zunanje mere = 12,00 X 15,00 m). Objekti so lahko 
poljubno manjši, s tem da ohranjajo podolgovato tlorisno zasnovo. 
Tolerance samih objektov so možne v območju, ki ga označujejo 
meje parcel namenjene gradnji in regulacijske linije. Postavitev 
samih objektov mora slediti izhodiščem v grafičnih prilogah.

(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv 
objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz 
območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne 
razmere obravnavanega območja.

XV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

43. člen
(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo inve-

stitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, 

komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in 
upravljavce voda ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obsto-
ječe infrastrukturne vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje,

– v času gradnje ali obnove objektov in ureditev zagotoviti 
ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem 
omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in 
naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami k OPPN-ju za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje.

XVI. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHAJU VELJAVNOSTI OPPN

44. člen
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ure-

ditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev 
potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitek-
tonskega, kulturno varstvenega in urbanističnega urejanja kot 
je opredeljeno v tem odloku.

XVII. KONČNE DOLOČBE

45. člen
OPPN Nad Rupo PL-10 JZ del je, skupaj z odlokom, stal-

no na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam 
na sedežu Občine Postojna.

46. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

47. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505-12/2010
Postojna, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

1380. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov Občinskega 
sveta Občine Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. 
US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 
– Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. 
US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 
16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Po-
stojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine 
Postojna na 14. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o sredstvih za delo svetniških skupin  
in samostojnih članov Občinskega sveta  

Občine Postojna

1. člen
V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin in sa-

mostojnih članov Občinskega sveta Občine Postojna (Uradni 
list RS, št. 44/07 in 84/11, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se 
spremeni tretji odstavek 7.a člena tako, da se glasi:

»Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta 
morajo opraviti popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja 
na dan 31. 12. na podlagi inventurnih listov, posredovanih s 
strani občinske uprave. Izpolnjene in potrjene inventurne liste 
so dolžni posredovati občinski upravi najkasneje do 31. 1. 
posameznega leta.«

2. člen
V 8. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta 

lahko podajo pisni predlog za prerazporeditev dela ali celote 
pripadajočih finančnih sredstev na drugo proračunsko postavko 
v okviru proračuna.«

3. člen
Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2013
Postojna, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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PUCONCI

1381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Puconci

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 
84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 16. člena 
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno 
prečiščeno besedilo UPB-1, 18/10 in 103/11) na dopisni seji 
dne 22. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Puconci

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 
94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10, 41/10, 50/10, 33/11, 76/11, 
39/12 in 71/12).

2. člen
V 13. členu 1.a) točke in 1.b) točke se dopolni sedma 

alineja, ki se glasi:
»– širitev pokopališč in gradnja parkirišč za potrebe po-

kopališč.«

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 351-0006/2010
Puconci, dne 22. aprila 2013

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

SLOVENJ GRADEC

1382. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih 
zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 582 – 
delno, 579/1 – delno, 522/8, 1347/5 in 585 – 
delno, vse k. o. 851 Legen

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, spremembe: Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 
– uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – 
UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
23. redni seji 19. marca 2013 sprejel

S K L E P 
o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč  

na delu zemljišč s parc. št. 582 – delno, 579/1 – 
delno, 522/8, 1347/5 in 585 – delno,  

vse k. o. 851 Legen

1. člen
Za območje Mestne občine Slovenj Gradec veljajo nasle-

dnji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slo-

venj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje 
mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/87 in 
Uradni list RS, št. 21/90, 93/99 in 89/09) in

– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana 
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list SRS, 
št. 17/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 93/99 in 89/09),

– sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne 
kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljav-
nih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 72/12).

2. člen
Podjetje E.L.F. Borut Lampret s. p. je zaprosil za razširitev 

stavbnega zemljišča na delu zemljišč s parc. št. 582 – delno, 
579/1 – delno, 522/8, 1347/5 in 585 – delno, vse k. o. 851 
Legen za gradnjo objekta, namenjen opravljanju proizvodnih 
dejavnosti in v katerem se bo izvajala širitev obstoječe proi-
zvodne dejavnosti s poudarkom na njenem ekološkem vidiku.

3. člen
Stavbno zemljišče na katerem so zgrajeni poslovni objekti 

podjetja E.L.F. Borut Lampret s. p. se razširi na parcele s parc. 
št. 582 – delno, 579/1 – delno, 522/8, 1347/5 in 585 – delno, 
vse k. o. 851 Legen. Skupna površina širitve stavbnega zemlji-
šča po tem sklepu znaša skupaj 1368 m2, kar je dopustno glede 
na omejitev v 29. členu ZPNačrt-B (do 5000 m2) in je natančno 
razvidna iz grafične priloge k temu sklepu.

Meja širitve je na severnem delu določena s točko T1 
(X=509321.7387 Y=150448.5927) in T2 (X=509345.0200 
Y=150430.7100), severna meja širitve se nadaljuje po severni 
meji zemljišča s parc. št. 1347/5, k.o. Legen (T2, T3), vzhodni 
meji zemljišča s parc. št. 822/8, k.o. Legen (T2, T3), vzhodni 
meji parc. št. 522/8, k.o. Legen, južna meja širitve pa poteka 
po južni meji parc. št. 1347/5, k.o. Legen (T6, T7,) v nadalje-
vanju pa se povezuje s T8 (X=509311.3962 Y=150382.1920), 
JZ mejo zemljišča 579/2, k.o. Legen (T9, T10), točko T11 
(X=509280.3899 Y=150395.4174), SZ meja širitve pa je skle-
njena s točkami T11, T12 – stičišče mej parc. št. 583, 579/2, 
584 k.o. Legen), T13, T1.

KORDINATNE TOČKE, KI DOLOČUJEJO OBMOČJE 
RAZŠIRITVE:

T1: X=509321.7387 Y=150448.5927,
T2: X=509345.0200 Y=150430.7100,
T3: X=509347.5700 Y=150429.8900,
T4: X=509345.3200 Y=150413.9700,
T5: X=509338.9300 Y=150393.8200,
T6: X=509334.9400 Y=150377.6300,
T7: X=509332.8000 Y=150376.9500,
T8: X=509311.3962 Y=150382.1920,
T9: X=509294.0107 Y=150386.4511,
T10: X=509285.5500 Y=150392.0200,
T11: X=509280.3899 Y=150395.4174,
T12: X=509291.9000 Y=150409.1500,
T13: X=509309.9200 Y=150432.9700.

4. člen
Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu 

zemljišč s parc. št. 582 – delno, 579/1 – delno, 522/8, 1347/5 in 
585 – delno, vse k. o. 851 Legen nadomešča občinski prostor-
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ski akt, ki določa območja namenske rabe v prostora v delu, na 
katerega se sklep o širitvi nanaša.

5. člen
Na območju širitve območja stavbnih zemljišč se pri pri-

pravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja upoštevajo 
prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo na območju obstoječe 
pozidave, s katero je območje širitve funkcionalno povezano.

6. člen
Sklep o širitvi je sestavni del investitorjeve vloge za izdajo 

gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

7. člen
Ta sklep o širitvi se pošlje ministrstvu pristojnemu za pro-

stor in ministrstvu pristojnemu za kmetijstvo in okolje, da v 15 
dneh preverita njegovo skladnost s pogoji iz prvega odstavka 
tega člena in o morebitni neskladnosti obvestita občino. Če 
ministrstvi občine v tem roku ne obvestita o morebitni neskla-
dnosti sklepa o širitvi se šteje, da nanj nimata pripomb.

8. člen
Po pridobitvi menja o skladnosti iz prejšnjega člena tega 

sklepa, se ta sklep objavi na spletni strani Mestne občine 
Slovenj Gradec in v Uradnem listu Republike Slovenije in zač-
ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

9. člen
Ta sklep preneha veljati, če zainteresirani investitor v 

dveh letih od njegove objave ne pridobi gradbenega dovoljenja 
za gradnjo objekta na območju širitve. Prenehanje veljavnosti 
sklepa o širitvi ugotovi občina s sklepom, ki ga objavi v ura-
dnem glasilu občine in na svojih spletnih straneh.

Št. 350-5/2013
Slovenj Gradec, dne 21. marca 2013

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Andrej Čas l.r.

Priloga
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1383. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah 
občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta, nadzornega 
odbora in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilu stroškov v Občini Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sek-
torju (uradno prečiščeno besedilo ZSPJ-UPB13, Uradni list 
RS, št. 108/09, 107/09 – odl. US, 89/09 – ZIUZGK, 13/10, 
59/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 
– odl. US, 40/12 – ZUJF), 34.a člena Zakona o lokalni samo-
upravi (ZLS-UPB, uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, 
št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF), 128. člena Zakona za uravnoteženje jav-
nih financ (Uradni list RS, 40/12, 55/12 Skl. US: U-I-162/12-5, 
Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS 1314, 105/12, 
25/13 Odl. US: U-I-186/12-34), 15. člena Statuta Občine Sveti 
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski 
svet Občine svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 24. redni seji 
dne 10. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih 

teles občinskega sveta, nadzornega odbora in 
članov drugih občinskih organov ter o povračilu 

stroškov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

1. člen
V prvem odstavku 12. člena Pravilnika o plačah občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilu stroškov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni 
list RS, št. 97/08) se številka 15 % nadomesti s številko 7,5 %.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva uveljavitve 
ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) dalje.

Št. 0103-0001/2013
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

1384. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve 
pomoč družini na domu

Na podlagi 36. in 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 15. člena Statuta 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) 
je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 24. redni seji 
sveta dne 10. 4. 2013 sprejel naslednji

S K L E P

1. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici daje so-
glasje k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, po-
sredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona, 
in sicer:

– Cena storitve znaša 16,71€
– Zakonska subvencija Občine Sveti Jurij ob 

Ščavnici znaša 8,91€
– Polna cena za neposrednega uporabnika 

znaša 7,80€
2. Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici določa:

– Dodatno subvencijo za neposredne 
uporabnike v višini 3,42€

– Ceno storitve za neposrednega uporabnika  
v višini 4,38€

3. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se 1. 4. 2013.

Št. 122-0003/2012-006
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 10. aprila 2013

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Anton Slana l.r.

ŠALOVCI

1385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Šalovci za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr.) in 16. člena Statuta Ob-
čine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine 
Šalovci na 22. redni seji dne 15. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci 

za leto 2012

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Ob-

čine Šalovci za leto 2012, ki zajema vse prihodke in odhodke 
proračuna Občine Šalovci.

2. člen

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v evrih
skupina/podskupina kontov  realizacija 

2012
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  1.678.231
70 DAVČNI PRIHODKI 1.291.792

700 Davki na dohodek in dobiček 1.209.845
703 Davki na premoženje  72.698
704 Domači davki na blago in storitve  9.107
706 Drugi davki  142

71 NEDAVČNI PRIHODKI  56.405
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  24.312
711 Takse in pristojbine  576
712 Denarne kazni  2.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki  29.518

72 KAPITALSKI PRIHODKI  1.667
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  1.667
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. 
premoženja
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73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih virov –
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI  328.366
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 328.366

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.670.251
40 TEKOČI ODHODKI  561.014

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  59.779
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  9.594
402 Izdatki za blago in storitve  400.430
403 Plačila domačih obresti  76.196
409 Rezerve  15.015

41 TEKOČI TRANSFERI  476.401
410 Subvencije  12.874
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  244.653
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam  84.247
413 Drugi tekoči domači transferi  134.667

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  603.136
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  603.136

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  29.700
430 Investicijski transferi –
431 Investicijski tranferi prav. in fizič. 
oseb, ki niso pror. uporabniki  6.776
432 Investicijski transferi javnim zavodom 22.924

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. 7.980

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. 
DELEŽEV –
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.)  7.980

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje –
IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA  7.840

550 Odplačila domačega dolga  7.840
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) –7.840
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV 

NA RAČUNIH  
(III.+IV.+X.) =(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.) 140
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.250

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb in račun financiranja so sestavni del tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-19/2013
Šalovci, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

ŠENTRUPERT

1386. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »GLC 
Šentrupert«

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 
– ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in Uradni 
list RS, št. 109/12), Uredbe o vsebini programa opremljanja 
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) ter 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 3. dopisni 
seji dne 23. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  
za območje opremljanja »GLC Šentrupert«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje opremljanja »GLC Šentrupert« (v nadalje-
vanju: program opremljanja).

2. člen
(vsebina programa opremljanja)

(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja ko-
munalne opreme, določi obračunsko območje, roke gradnje, 
finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane 
parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo ko-
munalnega prispevka.

(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi kanalizacije,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.

3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

Program opremljanja je:
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo 

komunalno opremo, ki ga zavezanec na podlagi odločbe plača 
občini,
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– podlaga za sklenitev pogodbe o opremljanju, s katero 
lahko občina prepusti gradnjo predvidene komunalne opreme 
zasebnemu investitorju pri čemer ta v naravi (z izvedenimi deli 
na javni komunalni opremi) poravna svoj del komunalnega 
prispevka za novo komunalno opremo.

4. člen
(obračunsko območje)

Obračunsko območje programa opremljanja je eno in ob-
sega območje nekdanje vojašnice Puščava, kot je opredeljeno 
v grafični prilogi k programu opremljanja.

II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME  
PRED IN PO IZVEDENI INVESTICIJI

5. člen
(komunalna oprema pred izvedeno investicijo)

Na območju je pred izvedbo projekta sicer obstajala ko-
munalna oprema (vodovod, cesta), ki pa je zaradi dotrajanosti 
neuporabna in potrebna kompletne zamenjave (vodovod) ozi-
roma zaradi neprimernostni za izvajanje predvidene dejavnosti 
rekonstrukcije (cesta).

6. člen
(komunalna oprema po izvedeni investiciji)

Na območju opremljanja je predvidena celostna infra-
strukturna ureditev, ki obsega novo cestno, vodovodno, kana-
lizacijsko (za meteorno in fekalno vodo), elektro in telekomuni-
kacijsko omrežje, javno razsvetljavo, trafo postajo in toplovod. 
Podrobnosti so navedene v projektni dokumentaciji, ki je na 
voljo za vpogled na sedežu občine.

III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)

(1) Skupni stroški za gradnjo komunalne opreme zna-
šajo 1.162.684 EUR po cenah april 2013, od tega za cesto 
748.094 EUR, za kanalizacijo 279.720 EUR in za vodovod 
134.870 EUR. Obračunski stroški za novo komunalno opremo 
so enaki skupnim stroškom za novo komunalno opremo.

(2) Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno 
opremo na območju so enaki 0 EUR.

8. člen
(časovni načrt)

Predviden je naslednji časovni načrt:
– pridobitev lastninskih  

in drugih stvarnih pravic pridobljeno
– izdelava projektne  

in tehnične dokumentacije
PGD v aprilu 2013, PZI  
do septembra 2013

– gradnja komunalne 
opreme november 2013–julij 2014

– tehnični pregled in izdaja 
uporabnega dovoljenja do avgusta 2014.

9. člen
(financiranje predvidene investicije)

Investitorju, ki podpiše z občino pogodbo o opremljanju se 
naloži obveznost izgradnje ter ureditve komunalne opreme na 
območju opremljanja na način, ki zagotavlja normalno funkcio-
niranje celotnega območja v skladu s programom opremljanja 
in izdelano projektno dokumentacijo.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
(izračun komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek se obračuna po formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KPij = znesek dela komunalnega prispevka,  

ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme  
na posameznem obračunskem območju

Aparcela = površina parcele
Cpij = obračunski stroški, preračunani na m2 parcele  

na obračunskem območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme

Dp = delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka

Ctij = obračunski stroški, preračunani na m2 neto 
tlorisne površine objekta na obračunskem 
območju za posamezno vrsto komunalne opreme

Atlorisna = neto tlorisna površina
Dt = delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Kdejavnost = faktor dejavnosti
i = posamezna vrsta komunalne opreme
j = posamezno obračunsko območje.

11. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komu-

nalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlori-

sne površine je Dpi:Dti = 0,5:0,5.
(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat 

veljavnim faktorjem po Odloku o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje Občine Šentrupert (Uradni list RS, 
št. 126/08, 21/09 in 3/12).

(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost 
parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na 
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za kate-
rega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo 
šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka-
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

12. člen
(obračunski stroški na enoto mere)

Obračunski stroški investicije iz 7. člena odloka preraču-
nani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov 
za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem 
območju se razberejo iz tabele:

Tabela: obračunski stroški na enoto za novo komunalno 
opremo

Komunalna oprema Cp(ij)  
(EUR/m2)

Ct(ij)  
(EUR/m2)

1. Ceste 25,982 118,417
2. Kanalizacija 9,715 44,277
3. Vodovod 4,684 21,349
Skupaj 40,381 184,043
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13. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)

Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob upora-
bi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga ob-
javlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira 
se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.

14. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje 

komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
(1) V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opre-

mljanju lahko občina in investitor dogovorita, da bo investitor v 
določenem roku po programu opremljanja zagotovil opremlje-
nost zemljišča s komunalno opremo.

(2) Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer 
morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega 
prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno opremo. 
Po izgradnji bo investitor le-to brezplačno predal upravljalcem v 
njihova osnovna sredstva. S tem se šteje, da je investitor v na-
ravi poravnal komunalni prispevek za novo komunalno opremo.

(3) S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obve-
znosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij gospodarske 
javne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri 
je infrastruktura in same komunalne opreme v javno last ter 
upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v 
zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.

(4) S pogodbo se tudi opredeli, da bodo investitorji zago-
tovili brezplačno razpolagalno pravico na zemljiščih v zasebni 
lasti, preko katerih potekajo komunalni vodi.

VI. KONČNE DOLOČBE

15. člen
(dostop do podatkov)

Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled 
na sedežu Občine Šentrupert.

16. člen
(veljavnost)

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

Št. 032-0004/2013
Šentrupert, dne 23. aprila 2013

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

1387. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.)) 
in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine 
Šmartno pri Litiji na 18. redni seji občinskega sveta dne 11. 4. 
2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2012 izkazuje:

Konto  Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 Realizacija 
2012 (v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 4.661.420

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.365.100
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 3.863.664

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.487.552
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 234.582
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 140.310
706 DRUGI DAVKI 1.221

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 501.436
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 348.595
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.949
712 DENARNE KAZNI 320
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 61.551
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 89.021

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 54.106
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 41.876
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 

SREDSTEV 12.229
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 242.214
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 227.844
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741 PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 14.370
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.149.024

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 1.785.885
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 251.425
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 38.814
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.322.382
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 106.274
409 REZERVE 66.990

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 1.960.962
410 SUBVENCIJE 343
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.296.588
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 146.069
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 511.686
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 6.276

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.286.309
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.286.309

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 115.868
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 52.488
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 63.380

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) –487.604

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 3.843
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 3.843

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

PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV. – V.) 3.843
C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 153.243
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 153.243
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 153.243
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –637.004
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –153.243
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) 487.604
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.410.485
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 

leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu 
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih pri-
hodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2012. Sestavni del zaključnega raču-
na proračuna je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je 
podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih 
projektov, njihovim spremembam tekom leta 2012 ter njihovi 
realizaciji v tem letu.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 400-001/2013
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

1388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji 
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju 
poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin 
ter določanju najemnin

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10 in 
84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), Stanovanjskega zakona (SZ-1; 
Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 
Odl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – Odl. US. in 62/10 
– ZUPJS, 56/11 Odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF), Zakona o 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP; Uradni list 
SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, RS št. 10/91, 17/91-I – ZUDE, 
13/93, 66/93, 32/00, 102/02 – Odl. US, 87/11 – ZMVN-A), 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12) in 16. člena Statuta Občine Šmartno 
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je 
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 
11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji  
pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih 

prostorov in ostalih nepremičnin  
ter določanju najemnin

1. člen
V Odloku o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji 

pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Uradni list RS, 
št. 98/12), se črta 59. člen, ki glasi:

»V primeru, ko je izvajanje dejavnosti najemnika zelo 
pomembno za razvoj Občine Šmartno pri Litiji, lahko župan po 
pooblastilu Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji zniža 
najemnino do največ 50 %.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 362-4/2012-04
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

1389. Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10), Zakona o urav-
noteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), 17., 
18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine 
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/06, 34/04) je 
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 
12. 4. 2013 sprejel 

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Občini Šmartno pri Litiji

I.
V javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban se za posa-

mezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane 
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno 
na otroka:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE OSNOVA 
v EUR

I.starostna skupina – otroci stari od 1–3 let 450,00
II.starostna skupina – otroci stari od 3–6 let 320,00
Kombinirani oddelek 320,00

II.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v ob-
dobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo 
za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. 
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden 
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo re-
zervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane 
odsotnosti otroka.

Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem 
obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena 
odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo origi-
nalnega zdravniškega potrdila.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri 
Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne 
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je 
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno sogla-
ša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilo rezervacije 
s strani staršev in ceno programa.

III.
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, 

vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati 
rezervacijo mesta v višini 80 % od višine plačila, določene po 
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.



Stran 4274 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o do-

ločitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno 
pri Litiji in znižanju plačil staršev, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 55/12.

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 
1. 5. 2013.

Št. 601-03/2013
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

1390. Sklep o cenah socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v Občini Šmartno 
pri Litiji

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem var-
stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 
7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 40/11 
ZUPJS, 40/11 ZSVarPre-A in 57/12), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12), 16. člena 
Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 
106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 
18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o cenah socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

I.
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga 
izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmar-
tno pri Litiji.

II.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša:
– 17,61 EUR/h na delovni dan,
– 23,66 EUR/h ob nedeljah in nočnem času,
– 25,17 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih 

dnevih.

III.
Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100 % cene vo-

denja in koordinacije, kar znaša 2,50 EUR/h in 75 % cene 
neposredne socialne oskrbe, kar znaša 11,33 EUR/h, to je 
vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika 
na delovni dan, v višini 15,87 EUR/h neposredne socialne 
oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času in v višini 
17,00 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob pra-
znikih in dela prostih dnevih.

IV.
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu 

znaša:
– 3,78 EUR/h na delovni dan,
– 5,29 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 5,67 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

V.
Predlagane cene stopijo v veljavo s 1. 5. 2013.

VI.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri 
Litiji (Uradni list RS, št. 31/12).

VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 
2013 dalje.

Št. 551-002/2013
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

1391. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB I, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 
57/12), 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni 
list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Ob-
čine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel 
naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah:
– parc. št. 2052/5 – pot, 766 m2, k.o. Liberga (ID 1846),
– parc. št. 2043/2 – neplodno, 120 m2, k.o. Liberga (ID 

1846) in
– parc. št. 1967/2 – pot, 513 m2, k.o. Vintarjevec (ID 1849)

ki so javno dobro, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.

II.
Nepremičnine iz točke I. tega sklepa postanejo last Obči-

ne Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 
matična številka 1779737000.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 466-49/2008, 466-10/2013, 466-63/2009
Šmartno pri Litiji, dne 11. aprila 2013

Župan
Občina Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

TIŠINA

1392. Zaključni račun proračuna Občine Tišina 
za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. 110/11 – ZDIU12) in 16. člena 
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet 
Občine Tišina na 23. redni seji dne 15. 4. 2013 sprejel
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Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Tišina za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za 

leto 2012. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 
2012 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance 
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine 
Tišina za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi 
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podat-
kov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2012 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:

V EUR 
(brez 

centov)
KONTO OPIS Realizacija 

2012
A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.552.061
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.891.262

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.383.228

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.269.108

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 81.686
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 30.788
706 DRUGI DAVKI  1.646
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 508.033
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI  
OD PREMOŽENJA 77.506

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.502
712 DENARNE KAZNI 699
713 PRIHODKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV 361.236
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 67.091
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 315
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZALOG
722 PRIHODKI OD 

PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 315

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 2.972
730 PREJETE DONACIJE  

IZ DOMAČIH VIROV 2.972
731 PREJETE DONACIJE  

IZ TUJINE
74 TRANSFERNI PRIHODKI 657.513
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 328.894

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 328.619

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 3.425.834

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.265.589

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 350.108

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 58.136

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 837.208

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 10.138
409 SREDSTVA, IZLOČENA  

V REZERVE 10.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.188.529
410 SUBVENCIJE 77.596
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 739.888
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZAC. IN USTANOVAM 112.507
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 258.538
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 809.575
420 NAKUP IN GRADNJA 

OSNOVNIH SREDSTEV 809.575
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(430) 162.141
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 118.748
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 43.393

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) 126.228
B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 2.521

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 2.521

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
VI. PREJETA MINUS DANA 

POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. – V.) 2.521
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VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I +IV.) – (II.+V.) 128.748
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 104.552
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 104.552
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – 
(II.+V.+IX.) 24.196

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.–VIII.) –104.552

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI +X.-IX.) –126.228
STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31. 12. 2012 434.873

3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 

10.184,17 EUR se prenese med sredstva proračunske rezer-
ve v leto 2013.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2012 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2013
Tišina, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

VIPAVA

1393. Zaključni račun proračuna Občine Vipava 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta 
Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) je Občinski svet Ob-
čine Vipava na 20. redni seji dne 11. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava 
za leto 2012.

Proračun Občine Vipava za leto 2012 je bil realiziran v 
naslednjih zneskih:

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

Realizacija 
v €

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.939.161
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.083.128

70 DAVČNI PRIHODKI 3.830.513
700 Davki na dohodek in dobiček  3.343.343
703 Davki na premoženje 333.743
704 Domači davki na blago in storitve 151.924
706 Drugi davki 1.503

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.252.615
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 794.114
711 Takse in pristojbine 2.551
712 Denarne kazni 1.931
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 21.296
714 Drugi nedavčni prihodki 432.723

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.120
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3.120

73 PREJETE DONACIJE 39.959
730 Prejete donacije iz domačih virov 39.959
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.812.954
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 979.699
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 2.833.255

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.715.743
40 TEKOČI ODHODKI 1.289.816

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 222.176
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 47.339
402 Izdatki za blago in storitve 969.301
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 51.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.920.715
410 Subvencije 154.761
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.052.072
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 160.389
413 Drugi tekoči domači transferi 553.493
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.317.533
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.317.533

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 187.679
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso prorač. 
porabniki 70.700
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 116.979

lll. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (l.-ll.) 
(proračunski primanjkljaj) –776.582

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.379
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.379
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 1.379

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 268.526

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 268.526
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 268.092
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 434
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –267.147

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILO DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.) 1.043.729
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 776.582

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. 2012
9009 Splošni sklad za drugo 589.534,75

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 410-016/2011-23
Vipava, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

1394. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini 
Vipava

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 42/10 in 51/10), Zakona o socialno varstvenih prejemkih 
(Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 110/11 – ZDIU12), 20. člena 
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter o urejanju po-
kopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, 
Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 
– I-ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 110/02 – ZGO-1, 2/04 
– ZZdrl-A) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 42/11) je Občinski svet Občine Vipava na 20. redni seji dne 
18. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vipava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Vipava določa upravičence do 

dodelitve socialne pomoči oziroma do druge pomoči (v nada-
ljevanju: pomoči), namen dodelitve, merila in višino denarne 
pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve pomoči iz občin-
skih proračunskih sredstev.

2. člen
Pomoči po tem odloku so:
1. občinska enkratna denarna pomoč
2. doplačilo nadomestne oblike bivanja izven mreže javne 

službe
3. občinska denarna pomoč ob rojstvu otroka
4. denarna pomoč za plačilo pogrebnih stroškov.

3. člen
Višino sredstev, ki se jih nameni za dodeljevanje pomoči 

v posameznem letu, se določi z vsakoletnim odlokom o prora-
čunu. Pomoči se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih 
sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog; 
pomoči, za katere je bilo predvidenih manj sredstev od prispelih 
vlog, se izplača v naslednjem letu.

II. OBČINSKA ENKRATNA DENARNA POMOČ

Upravičenci in namen dodelitve enkratnih denarnih pomoči

4. člen
Do enkratne občinske denarne pomoči so upravičeni po-

samezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine 

Vipava in tam tudi stalno prebivajo,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po 

lastni krivdi, nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
– izčrpali so že vse zakonske in druge možnosti za rešitev 

socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z 
delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premo-
ženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in 
dajatev po predpisih s področja socialnega ali zdravstvenega 
varstva, zato jim je nujno potrebna pomoč občine,

– v tekočem letu so že izkoristili vse zakonske možnosti 
po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (pravico do denarne 
pomoči, pravico do izredne denarne socialne pomoči pri CSD),

– izpolnjujejo pogoje, ki jih predvideva ta odlok.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih 

okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posame-
znika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:

– dolgotrajna bolezen v družini,
– invalidnost,
– omejitve pri iskanju zaposlitve ali nesposobnost za 

pridobitno delo,
– smrt v družini,
– elementarne nesreče, požar,
– izguba zaposlitve ne po lastni krivdi in
– druge posebne okoliščine.

5. člen
Enkratna občinska denarna pomoč obsega denarno po-

moč za:
– plačilo položnic za nujne življenjske stroške (ogrevanje, 

elektrika, komunalne storitve, najemnina …),
– nakup šolskih potrebščin,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, 

zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa 
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niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim 
zavarovanjem,

– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,
– doplačilo stroškov zdravljenja odvisnikov.
Do plačila najemnine za stanovanje ni upravičena oseba, 

ki si ni uredila pravice do subvencionirane najemnine.

Merila in višina enkratne denarne občinske pomoči

6. člen
Občan pridobi pravico do enkratne denarne občinske 

pomoči pod pogojem, da je v tekočem letu že izkoristil vse 
zakonske možnosti po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih 
za rešitev socialne stiske, in sicer:

1. pravico do denarne socialne pomoči in
2. pravico do izredne denarne socialne pomoči.
Izjemoma je lahko upravičenec do enkratne denarne ob-

činske pomoči tudi občan:
– ki presega cenzus za pridobitev pravice iz 1. točke tega 

člena, vendar ne več kot za 20 % in
– ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči iz 

2. točke tega člena, v primerih, ko ni drugih možnosti za pre-
mostitev trenutne materialne stiske (izjemni primeri).

7. člen
Upravičencu se lahko v posameznem koledarskem letu 

dodeli enkratno denarno občinsko pomoč največ v skupni viši-
ni, ki se določi s sklepom občinskega sveta.

V primeru, ko za enkratno denarno občinsko pomoč za-
prosi upravičenec, ki ima družino se znesek enkratne denarne 
občinske pomoči lahko poveča, in sicer se mu za vsakega 
družinskega člana dodeli 25 % zneska enkratne denarne ob-
činske pomoči.

Če se je upravičenec znašel v položaju materialne ogro-
ženosti zaradi naravne ali druge nesreče, se lahko občinska 
pomoč dodeli v višjem znesku. Mnenje o višini zneska, ki naj 
se dodeli zaradi naravne ali druge nesreče poda Odbor za 
družbene zadeve.

Pri načinu ugotavljanja materialnega in družinskega po-
ložaja vlagatelja se upoštevajo vse osebe in vsi dohodki, ki jih 
določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih.

Enkratna denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v 
nižjem znesku kot bi mu pripadla ali pa se mu ne dodeli, če:

– če se ugotovi, da je dejansko socialno stanje prosilca 
in družinskih članov drugačno kot izhaja iz podatkov in dokazil 
v vlogi prosilca;

– če je prosilec ali družinski član, s katerim prebiva v sku-
pnem gospodinjstvu, v tekočem letu že prejel denarno pomoč 
iz občinskih proračunskih virov;

– če se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neu-
pravičenost do enkratne denarne pomoči.

Postopek uveljavljenja enkratne denarne občinske pomoči

8. člen
Vlogo za uveljavljanje enkratne denarne občinske pomoči 

se vloži pri Občini Vipava. Vlogi je potrebno priložiti vsa potreb-
na dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so opredeljena v vlogi.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve pomoči 
vodi občinska uprava, ki tudi izda odločbo na prvi stopnji.

Občinska uprava lahko preveri vse podatke iz vloge in 
dokazil. Občinska uprava v postopku preverjanja podatkov 
pridobi od Centra za socialno delo podatek o višini že prido-
bljenih sredstev po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih ter 
njihovo mnenje.

Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna pritožba, ki 
se jo vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper 
odločbo odloča župan občine.

9. člen
Enkratna občinska denarna pomoč se zaradi namen-

skosti porabe praviloma nakaže v funkcionalni obliki upniku 

upravičenca, kadar gre za plačilo obveznosti iz 5. člena tega 
odloka (npr. kot plačilo računa), izjemoma pa tudi upravičencu 
neposredno na njegov osebni račun.

V primeru, da se enkratna denarna občinska pomoč naka-
že neposredno upravičencu, je ta dolžan v roku 45 dni po na-
kazilu dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.

Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga 
za odločitev, je upravičenec dolžan v 15. dneh sporočiti organu, 
ki je izdal odločbo.

Upravičenec, ki mu je bila priznana določena pomoč na 
podlagi lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja ozi-
roma v roku iz drugega odstavka tega člena ni dostavil dokazil, 
je dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana, z zamudnimi 
obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je bila 
pomoč izplačana.

III. DOPLAČILO NADOMESTNE OBLIKE BIVANJA IZVEN 
MREŽE JAVNE SLUŽBE

10. člen
Občanom Občine Vipava, ki nujno potrebujejo namestitev 

in oskrbo v stanovanjski skupnosti, ki ima oblikovano ceno v 
skladu s predpisano metodologijo za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev a ni pridobila soglasja pristojnega mini-
strstva k ceni, in ki ne zmorejo pokriti cene oskrbe, se lahko 
zagotavlja doplačilo teh storitev.

Doplačilo se določi kot razlika med polno ceno bivanja v 
stanovanjski skupnosti, zmanjšano za vse pridobljene subven-
cije in ugotovljenim prispevkom uporabnika storitve, njegovih 
družinskih članov in/ali zavezanca za plačilo storitve. Prispevek 
uporabnika storitve, njegovih družinskih članov in/ali zavezanca 
za plačilo storitve se ugotavlja na podlagi meril iz Uredbe o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih 
storitev. Doplačilo se v skladu z odločbo mesečno nakazuje 
neposredno stanovanjski skupnosti na podlagi izstavljenega 
računa za pretekli mesec.

V primeru iz tega člena odloka občina priglasi terjatev iz 
naslova doplačil stroškov namestitve in oskrbe v zapuščinskem 
postopku.

IV. OBČINSKA DENARNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

11. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči je eden od star-

šev novorojenca pod pogojem, da imata oba z novorojencem 
slovensko državljanstvo ter v času rojstva stalno prebivališče 
v Občini Vipava.

Do pomoči ni upravičen vlagatelj, ki ima stalno prebivali-
šče v Občini Vipava in je po predpisih druge občine, v kateri je 
imel stalno prebivališče v času rojstva novorojenca, že prejel 
pomoč za podobne namene.

12. člen
Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca se 

uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na Občini 
Vipava. V vlogi je potrebno navesti tudi davčno številko novoro-
jenca in vlagatelja ter številko računa, kamor se pomoč nakaže. 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z odločbo. 
Enkratna denarna pomoč se izplača upravičencu najkasneje v 
roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero je bila dode-
ljena denarna pomoč.

Rok za predložitev pisne vloge je najkasneje devet mese-
cev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna pomoč uvelja-
vlja. Po preteku tega roka se vloga kot prepozna zavrže.

Vlogi je potrebno priložiti kopijo izpiska iz rojstne matične 
knjige.

13. člen
Višino pomoči za vsakega živorojenega otroka se določi 

s sklepom občinskega sveta.
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V. DENARNA POMOČ ZA PLAČILO POGREBNIH 
STROŠKOV

14. člen
Občina Vipava zagotavlja sredstva za plačilo stroškov 

pokopa umrlega, če ni imel dedičev ali če ti niso sposobni 
poravnati stroškov pokopa, v primeru, da je imel pokojni stalno 
prebivališče v Občini Vipava, oziroma je smrt nastopila ali pa 
je bil umrli najden na območju občne ter ni mogoče ugotoviti 
občine stalnega prebivališča.

15. člen
Pogrebni stroški zajemajo najnujnejše stroške pokopa, ki 

še zagotavljajo primeren, pietetni odnos do pokojnika, nepred-
videne nujne stroške ter morebitni prevoz pokojnika od kraja 
kjer je nastala smrt, do kraja pokopa v Občini Vipava.

Pogrebni stroški, ki jih krije Občina Vipava, zajemajo 
razliko sredstev med stroški za kritje najnujnejših stroškov 
pokopa skupaj z nepredvidenimi nujnimi stroški in dejanskimi 
stroški prevoza pokojnika iz prejšnjega odstavka tega člena ter 
zneskom, ki ga za povračilo stroškov pokopa zagotavlja ZZZS.

V takem primeru pokop izvede pristojno pogrebno podje-
tje na podlagi sklenjene pogodbe, v kateri je dogovorjena cena 
najnujnejših pogrebnih storitev ter način pokopa.

16. člen
Pogrebni stroški se krijejo iz občinskega proračuna po 

predhodni ugotovitvi, da umrli ni zapustil denarnih sredstev, 
ki bi zadostovali za kritje stroškov oziroma ni dedičev, ki bi bili 
sposobni poravnati stroške pokopa ter ni imel premoženja, ki 
bi bilo predmet dedovanja. Izjemoma lahko Občina Vipava 
poravna pogrebne stroške tudi v primeru, da je bil pokojnik 
lastnik nepremičnega, premičnega ali drugega nedenarnega 
premoženja, dediči pa jih niso sposobni poravnati pred začet-
kom zapuščinskega postopka.

Dedič je nesposoben poravnati stroške pokopa, če je:
– prejemnik denarne socialne pomoči ali
– prejemnik varstvenega dodatka

po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Občina v primerih iz prvega odstavka tega člena priglasi 

terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem 
postopku po pokojniku.

17. člen
Pravico, do kritja pogrebnih stroškov uveljavlja dedič ali 

če teh ni, tista pravna ali fizična oseba, ki je pokop in/ali prevoz 
organizirala. Pogrebne stroške občina poravna na podlagi izsta-
vljenega računa o opravljeni storitvi neposredno tisti pravni ali fi-
zični osebi, ki je pokop in/ali prevoz organizirala oziroma plačala.

18. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o dode-

ljevanju socialnih in drugih pomoči v Občini Vipava (Uradni list 
RS, št. 74/07).

19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-2/2013-1
Vipava, dne 18. aprila 2013

Župan
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.

1395. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., Odl. 

US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
6/12) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 
št. 42/11) je svet Občine Vipava na 20. redni seji dne 18. 4. 
2013 sprejel

S K L E P
o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občina Vipava daje soglasje k uskladitvi ekonomske 

cene storitve pomoč družini na domu na območju Občine 
Vipava, ki znaša za uro socialne oskrbe od ponedeljka do 
petka 16,17 EUR.

Cena neposredne oskrbe za uporabnika znaša 
6,97 EUR/efektivno uro, za Občino Vipava pa 9,20 EUR/efek-
tivno uro.

2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-

publike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2013 dalje.

Št. 122-7/2013-2
Vipava, dne 18. aprila 2013

Župan
Občine Vipava

Ivan Princes l.r.

ZAGORJE OB SAVI

1396. Odlok o sprejetju Zaključnega računa 
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2012

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB) in 126. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 198/09 – UPB, 44/12, 19/13) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji dne 
15. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o sprejetju Zaključnega računa proračuna 

Občine Zagorje ob Savi za leto 2012

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za 

leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem 
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja; v posebnem delu pa pri-
kaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2012. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vredno-
stih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 
2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 
2012 obsega v evrih:
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A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v evrih
I SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78 13.558.874

TEKOČI PRIHODKI 70+71 12.123.524
70 DAVČNI PRIHODKI  11.141.418
700 Davki na dohodek in dobiček  9.722.566
703 Davki na premoženje  951.012
704 Domači davki na blago in storitve  466.685
706 Drugi davki  1.155
71 NEDAVČNI PRIHODKI  982.106
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  719.645
711 Takse in pristojbine  4.760
712 Denarne kazni  10.273
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  36.571
714 Drugi nedavčni prihodki  210.856
72 KAPITALSKI PRIHODKI  91.482
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  12.971
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.  78.511
73 PREJETE DONACIJE   2.550
730 Prejete donacije iz domačih virov  2.550
74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.241.270
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  486.785
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 754.485
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU 100.048
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 100.048
II SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43 15.201.103
40 TEKOČI ODHODKI  3.098.974
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  691.465
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  118.245
402 Izdatki za blago in storitve  1.901.875
403 Plačila domačih obresti  27.019
409 Sredstva, izločena v rezerve  360.368
41 TEKOČI TRANSFERI  6.550.544
410 Subvencije   1.345
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  3.077.761
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  695.902
413 Drugi tekoči domači transferi  2.775.536
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  5.266.379
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  5.266.379
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  285.207
431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki  166.925
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  118.282
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I–II  –1.642.229
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH  

DELEŽEV  
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750+751+752 19.778
750 Prejeta vračila danih posojil  19.778
751 Prodaja kapitalskih deležev   0
V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0
441 Povečanje kapitalskih deležev  0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IV–V  +19.778
C RAČUN FINANCIRANJA  
VII ZADOLŽEVANJE  
50 ZADOLŽEVANJE  1.500.000
500 Domače zadolževanje  1.500.000
VIII ODPLAČILA DOLGA  
55 ODPLAČILA DOLGA  231.539
550 Odplačila domačega dolga  231.539
IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII – 353.990
X NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII 1.268.461
XI NETO FINANCIRANJE VI+VII-VIII-IX=-III  1.642.229
XII Stanje sredstev na računih konec preteklega leta  2.440.590
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-17/2013
Zagorje ob Savi, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

1397. Odlok o spremembi meje med naselji Medija 
in Žvarulje

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o določanju območij ter 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08), Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju območij 
naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju 
ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08), 16. člena Statuta Občine 
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) 
ter 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12, 19/13) je 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 17. redni seji 15. 4. 
2013 sprejel

O D L O K
o spremembi meje med naselji  

Medija in Žvarulje

1. člen
Na območju Občine Zagorje ob Savi se spremeni meja 

med naselji Medija in Žvarulje tako, da se parc. št. 625/2, 
k.o. Kandrše izloči iz naselja Žvarulje in priključi naselju Medija.

2. člen
Območje sprememb meje naselij je prikazano v Elabo-

ratu določitve območja naselja z grafičnimi prilogami, ki ga 
je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod št.  
35324-5/2013-2, dne 15. 3. 2013 in je sestavni del odloka.

3. člen
V območju, ki se priključi naselju Medija, se naslov 

preimenuje v Medijo in preštevilči hišna številka.

4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna Geo-

detska uprava v Ljubljani, Geodetska pisarna Trbovlje, mora 
po uradni dolžnosti izvesti predlagano spremembo v regi-
stru prostorskih enot v roku 30 dni po začetku veljavnosti  
odloka.

5. člen
Vsi stroški, povezani s spremembo meje naselij in pre-

imenovanjem v naselje Medija, bremenijo občane tega dela 
naselja.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 353-16/2013
Zagorje ob Savi, dne 15. aprila 2013

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

MIRNA PEČ

1398. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 – ZSDPO, 
109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna 
Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet 
Občine Mirna Peč na 20. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč 

za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2012 izka-

zuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 
2012 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev 
in naložb in računu financiranja, ki obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v evrih
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2012 
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 5.002.469,53
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.484.358,20

70 DAVČNI PRIHODKI 2.050.154,33
700 Davki na dohodek na dobiček 1.875.719,00
703 Davki na premoženje 128.822,76
704 Domači davki na blago in storitve 45.610,82

71 NEDAVČNI PRIHODKI 434.203,87
710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 118.067,47
711 Takse in pristojbine 2.052,04
712 Denarne kazni 666,80
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 3.163,32
714 Drugi nedavčni prihodki 310.254,24

72 KAPITALSKI PRIHODKI 9.750,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 9.750,00

73 PREJETE DONACIJE 450,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 450,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.507.911,33
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.927.360,83
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 580.550,50

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.831.587,94
40 TEKOČI ODHODKI 695.586,58

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 226.638,47
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 35.955,73
402 Izdatki za blago in storitve 409.140,20
403 Plačila domačih obresti 18.898,18
409 Rezerve 4.954,00



Stran 4282 / Št. 35 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

41 TEKOČI TRANSFERI 992.139,63
410 Subvencije 175.693,63
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 579.131,14
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 67.261,78
413 Drugi tekoči domači transferi 170.053,08

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.050.238,53
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 5.050.238,53

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 93.623,20
431 Investic. transferi pravnim 
in fiz. os., ki niso prorač. upor. 86.919,68
432 Investic. transferi proračunskim 
uporabnikom 6.703,52

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.829.118,41

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.250.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 1.250.000,00

500 Domače zadolževanje 1.250.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 10.257,62
55 ODPLAČILA DOLGA 10.257,62

550 Odplačila domačega dolga 10.257,62
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –589.376,03
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.239.742,38
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) 

=-III. 1.829.118,41
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 810.118,65

Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za 
leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvoj-
nih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti 
razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter 
o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2012 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-3/2013-4
Mirna Peč, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

1399. Odlok o naseljih in ulicah v Občini Mirna Peč

Na podlagi 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o dolo-
čitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 10/06 – uradno preči-
ščeno besedilo, 9/11), 17. člen Zakona o določanju območij ter 
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, 
Uradni list RS, št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Ob-
čine Mirna Peč na 20. redni seji dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o naseljih in ulicah v Občini Mirna Peč

1. člen
S tem odlokom se za Občino Mirna Peč določijo naselja in 

ulice v naselju Mirna Peč (Zakon o ustanovitvi občin ter o dolo-
čitvi njihovih območij, Uradni list RS, št. 108/06 – UPB1, 9/11).

Za območje Občine Mirna Peč prenehajo veljati določila 
Odloka o naseljih v občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 8/93) 
in Odlok o združitvi naselij, delov naselij in imenovanju ulic v 
naselju Mirna Peč (Skupščinski Dolenjski list, št. 16 (leto XXV, 
28. 11. 1988). Odlok povzema vsa obstoječa naselja v Občini 
Mirna Peč in ulice v naselju Mirna Peč, v skladu s prej nave-
denimi odloki. Z odlokom se tudi razširi območje naselja Mirna 
Peč in imenujejo nove ulice v razširjenem območju naselja 
Mirna Peč.

2. člen
V Občini Mirna Peč so naslednja naselja:

Ime naselja
001 Biška vas
002 Čemše
003 Dolenja vas pri Mirni Peči
004 Dolenji Globodol
005 Dolenji Podboršt
006 Globočdol
007 Golobinjek
008 Gorenji Globodol
009 Gorenji Podboršt
010 Goriška vas
011 Grč Vrh
012 Hmeljčič
013 Hrastje pri Mirni Peči
014 Jablan
015 Jelše
016 Jordankal
017 Malenska vas
018 Mali Kal
019 Mali Vrh
020 Mirna Peč
021 Orkljevec
022 Poljane pri Mirni Peči
023 Selo pri Zagorici
024 Srednji Globodol
025 Šentjurij na Dolenjskem
026 Veliki Kal
027 Vrhovo pri Mirni Peči
028 Vrhpeč

Ker ime naselja Dolenja vas pri Mirni Peči presega do-
voljeno število znakov, se za to naselje v skladu z 11. členom 
ZDOIONUS določi uradno kratko ime naselja.

Uradno kratko ime naselja je Dolenja vas.

3. člen
(1) S tem odlokom se razširi območje naselja Mirna Peč 

na območje naselja Dolenja vas, s čimer se zmanjša naselje 
Dolenja vas na naslednjih nepremičninah v k.o. 1452 – Hmeljčič.
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1 KO 1452, parcela 1856/103
2 KO 1452, parcela 1856/122
3 KO 1452, parcela 3545
4 KO 1452, parcela 3546
5 KO 1452, parcela 3547
6 KO 1452, parcela 3548
7 KO 1452, parcela 3549
8 KO 1452, parcela 3566
9 KO 1452, parcela 3580
10 KO 1452, parcela 964/29
11 KO 1452, parcela 964/2
12 KO 1452, parcela 3581
13 KO 1452, parcela 959/71
14 KO 1452, parcela 959/33
15 KO 1452, parcela 964/3
16 KO 1452, parcela 3579
17 KO 1452, parcela 3578
18 KO 1452, parcela 3584
19 KO 1452, parcela 962/2
20 KO 1452, parcela 962/3
21 KO 1452, parcela 962/4
22 KO 1452, parcela 962/5
23 KO 1452, parcela 960/1
24 KO 1452, parcela 3467/12
25 KO 1452, parcela 960/2
26 KO 1452, parcela 960/3
27 KO 1452, parcela 960/4
28 KO 1452, parcela 960/12
29 KO 1452, parcela 960/6
30 KO 1452, parcela 960/7
31 KO 1452, parcela 960/8
32 KO 1452, parcela 960/9
33 KO 1452, parcela 960/10
34 KO 1452, parcela 3470
35 KO 1452, parcela 959/175
36 KO 1452, parcela 959/177
37 KO 1452, parcela 959/179
38 KO 1452, parcela 959/77
39 KO 1452, parcela 991/103
40 KO 1452, parcela 991/105
41 KO 1452, parcela 991/107
42 KO 1452, parcela 991/109
43 KO 1452, parcela 983/15
44 KO 1452, parcela 3472/10
45 KO 1452, parcela 991/111
46 KO 1452, parcela 983/16
47 KO 1452, parcela 983/14
48 KO 1452, parcela 983/19
49 KO 1452, parcela 983/17
50 KO 1452, parcela 983/21
51 KO 1452, parcela 983/24
52 KO 1452, parcela 983/8
53 KO 1452, parcela 983/7
54 KO 1452, parcela 3551
55 KO 1452, parcela 3573
56 KO 1452, parcela 1856/127
57 KO 1452, parcela 964/26
58 KO 1452, parcela 1856/125
59 KO 1452, parcela 1856/58
60 KO 1452, parcela 1856/61
61 KO 1452, parcela 1856/64
62 KO 1452, parcela 1856/67
63 KO 1452, parcela 1856/124
64 KO 1452, parcela 1856/123
65 KO 1452, parcela 1856/23
66 KO 1452, parcela 1856/126
67 KO 1452, parcela 1856/121
68 KO 1452, parcela 3544
69 KO 1452, parcela 1856/120
70 KO 1452, parcela 963/1
71 KO 1452, parcela 962/1
72 KO 1452, parcela 3468
73 KO 1452, parcela 3469
74 KO 1452, parcela 963/2
75 KO 1452, parcela 963/3
76 KO 1452, parcela 963/4
77 KO 1452, parcela 962/6
78 KO 1452, parcela 962/7

79 KO 1452, parcela 960/13
80 KO 1452, parcela 3560
81 KO 1452, parcela 3561
82 KO 1452, parcela 959/167
83 KO 1452, parcela 959/162
84 KO 1452, parcela 959/155
85 KO 1452, parcela 959/173
86 KO 1452, parcela 959/75
87 KO 1452, parcela 959/66
88 KO 1452, parcela 3582
89 KO 1452, parcela 3567
90 KO 1452, parcela 3564
91 KO 1452, parcela 3563
92 KO 1452, parcela 3562
93 KO 1452, parcela 3565
94 KO 1452, parcela 3568
95 KO 1452, parcela 959/64
96 KO 1452, parcela 959/62
97 KO 1452, parcela 959/54
98 KO 1452, parcela 959/60
99 KO 1452, parcela 959/58
100 KO 1452, parcela 959/55
101 KO 1452, parcela 959/56
102 KO 1452, parcela 3583
103 KO 1452, parcela 959/48
104 KO 1452, parcela 959/50
105 KO 1452, parcela 959/52
106 KO 1452, parcela 959/46
107 KO 1452, parcela 3569
108 KO 1452, parcela 3570
109 KO 1452, parcela 959/44
110 KO 1452, parcela 959/42
111 KO 1452, parcela 959/40
112 KO 1452, parcela 959/38
113 KO 1452, parcela 959/36
114 KO 1452, parcela 964/4
115 KO 1452, parcela 959/35
116 KO 1452, parcela 3575
117 KO 1452, parcela 3574
118 KO 1452, parcela 3576
119 KO 1452, parcela 3571
120 KO 1452, parcela 3577
121 KO 1452, parcela 3572
122 KO 1452, parcela 959/34
123 KO 1452, parcela 959/32
124 KO 1452, parcela 959/70
125 KO 1452, parcela 959/73
126 KO 1452, parcela 3467/10
127 KO 1452, parcela 959/72
128 KO 1452, parcela 964/28
129 KO 1452, parcela 964/27
130 KO 1452, parcela 987/7
131 KO 1452, parcela 987/8
132 KO 1452, parcela 983/5
133 KO 1452, parcela 983/6
134 KO 1452, parcela 964/25
135 KO 1452, parcela 964/24
136 KO 1452, parcela 964/23
137 KO 1452, parcela 3543
138 KO 1452, parcela 3550
139 KO 1452, parcela 3552
140 KO 1452, parcela 3553
141 KO 1452, parcela 3554
142 KO 1452, parcela 3555
143 KO 1452, parcela 3556
144 KO 1452, parcela 3557
145 KO 1452, parcela 3558
146 KO 1452, parcela 3559
147 KO 1452, parcela 964/21
148 KO 1452, parcela 964/22
149 KO 1452, parcela 3471 (od stičišča s cesto KO 1452, 

parcela 3467/4, do stičišča s parcelami 987/7 in 987/6 
ter 983/5 in 983/4, vse KO 1452)

150 KO 1452, parcela 3467/4 (od stičišča s cesto  
KO 1452, parcela 3467/26 na jugu, do stičišča  
s parcelami 964/27 in 1835/5 ter parcel 987/7  
in 987/6, vse KO 1452, na severovzhodu.
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(2) Novonastale meje območja naselja Mirna Peč so raz-
vidne iz grafičnega prikaza, ki je priloga tega odloka.

Meja razširjenega naselja Mirna Peč in zmanjšanega 
naselja Dolenja vas je prikazana v kartografskem prikazu urad-
ne evidence Registra prostorskih enot Republike Slovenije. 
Kartografski prikaz je sestavni del tega odloka in se hrani na 
Območni geodetski upravi Novo mesto, kjer so na ogled zain-
teresiranim uporabnikom in občanom.

Meje ostalih naselij, statističnih okolišev in oštevilčbe 
stavb ostanejo nespremenjene. Kartografski prikaz je sestav-
ni del tega odloka in se hrani na Območni geodetski upravi 
Novo mesto, kjer so na ogled zainteresiranim uporabnikom in 
občanom.

4. člen
V naselju Mirna Peč so pred razširitvijo območja naselja 

Mirna Peč naslednje ulice:
1. Trg
2. Ivanja vas
3. Vihre
4. Prisojna pot
5. Postaja
6. Ravne
7. Češence
8. Marof
9. Šranga
10. Rogovila
11. Rožna ulica.

5. člen
S tem odlokom se v naselju Mirna Peč za razširjeno 

območje naselja, navedenega v 3. členu tega odloka, določijo 
nove ulice:

1. Ob avtocesti
2. Industrijska cesta
3. Brezence
4. Borovje
5. Na hrib.

6. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so takoj po 

izvedbi sprememb v registrih dolžni po uradni dolžnosti uskla-
diti svoje evidence s tem odlokom.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3506-1/2013-3
Mirna Peč, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

1400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 
1. rebalans 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 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 in 14/07 – 
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. 
člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 
in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 20. redni seji 
dne 25. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Mirna Peč  
za leto 2013 –  

1. rebalans 2013

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 

(Uradni list RS, št. 105/12) se drugi odstavek 2. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 4.741.910,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.420.422,20

70 DAVČNI PRIHODKI 2.010.570,00

700 Davki na dohodek na dobiček 1.862.124,00

703 Davki na premoženje 104.212,00

704 Domači davki na blago in storitve 44.234,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.409.852,00

710 Udeležbe na dobičku in dohodki 
od premoženja 111.558,00

711 Takse in pristojbine 2.400,00

712 Denarne kazni 6.900,00

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 2.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki 1.286.994,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 249.080,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 249.080,00

73 PREJETE DONACIJE 1.000.00

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.071.408,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 492.674,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 578.734,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.899.612,00

40 TEKOČI ODHODKI 773.232,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 224.196,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 35.953,00

402 Izdatki za blago in storitve 446.670,00

403 Plačila domačih obresti 58.413,00

409 Rezerve 8.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 1.106.923,00

410 Subvencije 189.804,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 614.465,00
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412 Transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam 71.205,00
413 Drugi tekoči domači transferi 231.449,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.801.970,00
420 Nakup in gradnja osnovnih  
sredstev 2.801.970,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 217.487,00
431 Investic. transferi pravnim  
in fiz. os., ki niso prorač. upor. 203.645,00
432 Investic. transferi proračunskim 
uporabnikom 13.842,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –157.702,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 30.525,00
55 ODPLAČILA DOLGA 30.525,00

550 Odplačila domačega dolga 30.525,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –188.227,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –30.525,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+X.-IX) =-III. 188.227,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 188.638,43

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na 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 Mirna Peč.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se 
za proračunsko leto 2013.

Št. 410-07/2012-24
Mirna Peč, dne 25. aprila 2013

Župan
Občine Mirna Peč

Andrej Kastelic l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

1401. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh 
članov Občinskega sveta Občine Sveti Jurij 
ob Ščavnici

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih voli-
tvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12) na seji 
dne 22. 4. 2013 sprejela

S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev dveh članov 

Občinskega sveta Občine  
Sveti Jurij ob Ščavnici

1. Nadomestne volitve se izvedejo:
– v volilni enoti št. 5, ki obsega območje naselja Rožički 

Vrh in Stanetinci,
– v volilni enoti št. 6, ki obsega območje naselja Selišči 

in Kupetinci.
2. V vsaki volili enoti se voli en član sveta.
3. Nadomestne volitve v občinski svet bodo v nedeljo, dne 

30. junija 2013.
4. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za 

volilna opravila, se šteje 26. 4. 2013.
5. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi občinska volilna 

komisija.
6. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Št. 041-0001/2013-006
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. aprila 2013

Predsednik 
Občinske volilne komisije

Dragan Kujundžič l.r.

POPRAVKI

1402. Popravek Uredbe o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000)

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/20 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Uredbe o spremembah in dopolnitvah  

Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000)

V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o poseb-
nih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), objavljeni v 
Uradnem listu RS, št. 33/13 z dne 19. 4. 2013, se priloga 3 
pravilno glasi:

Priloga
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»Priloga 3 
 
Naselja oziroma deli naselij, ki se v območjih Natura 2000 in v potencialnih območjih Natura 2000 
nahajajo znotraj poselitvenih območij in kjer se izvajajo presoje sprejemljivosti posegov v naravo: 
 
ZA NETOPIRJE: 

Naselje oziroma del naselja 
Koda 
območja Ime območja  

Dolenja Straža, cerkev Sv. Marija Vnebovzeta SI3000188 Ajdovska planota 
Prečna, grad Luknja SI3000188 Ajdovska planota 
Soteska, cerkev Sv. Erazem SI3000188 Ajdovska planota 
Avče, cerkev Marija Snežna SI3000024 Avče 
Zasip, cerkev Sv. Janez Krstnik SI3000334 Berje - Zasip 
Leskovica, cerkev Sv. Urh SI3000260 Blegoš 
Kupčinji Vrh, cerkev Sv. Mohor SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora 
Stari Grad, cerkev Sv. Ana SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora 
Sveti Florjan, cerkev Sv. Florjan SI3000118 Boč - Haloze - Donačka gora 
Brod, cerkev Sv. Magdalena SI3000348 Bohinjska Bistrica in Jereka 
Jereka, cerkev Sv. Marjeta SI3000348 Bohinjska Bistrica in Jereka 
Brestanica, cerkev Sv. Peter SI3000054 Brestanica 
Breznica, cerkev Sv. Marija SI3000107 Breznica 
Trebenče, cerkev Sv. Jošt SI3000020 Cerkno-Zakriž 
Zakriž, cerkev Sv. Andrej SI3000020 Cerkno-Zakriž 
Čatež, cerkev Sv. Mihael SI3000143 Čatež 
Žiganja vas, cerkev Sv. Urh SI3000284 Dacarjevo brezno - Žiganja vas 
Dobliče, cerkev Sv. Janez Evangelist SI3000048 Dobličica 
Dole pri Litiji, cerkev Marijino vnebovzetje SI3000195 Dole pri Litiji 
Branik, Grad Rihemberk SI3000225 Dolina Branice 
Goče, cerkev Marija Snežna SI3000225 Dolina Branice 
Laze pri Dolskem, cerkev Sv. Agata SI3000288 Dolsko 
Dolane, Grad Borl SI3000220 Drava 
Zgornje Poljčane, cerkev Sv. Križ SI3000306 Dravinja s pritoki 
Adrijanci, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Andrejci, cerkev v Andrejcih SI3000221 Goričko 
Bodonci, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Boreča, cerkev Sv. Ana SI3000221 Goričko 
Čičečka vas, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Dolenci, cerkev Sv. Nikolaj SI3000221 Goričko 
Dolič, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Domanjševci,  Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Fikšinci, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Gornji Petrovci, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Grad SI3000221 Goričko 
Hodoš SI3000221 Goričko 
Ivanovci, cerkev Sv. Benedikt SI3000221 Goričko 
Kobilje, cerkev Sv. Martin SI3000221 Goričko 
Križevci,  Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
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Križevci,  Evangeličanski župnijski urad SI3000221 Goričko 
Mačkovci,  Evangeličanska kapela SI3000221 Goričko 
Markovci, cerkev Sv. Marija SI3000221 Goričko 
Moščanci, Evangeličanska kapela SI3000221 Goričko 
Pertoča, cerkev Sv. Helena SI3000221 Goričko 
Prosenjakovci, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Stanjevci, Evangeličanska cerkev SI3000221 Goričko 
Sveti Jurij, cerkev v Sv. Juriju SI3000221 Goričko 
Šalovci SI3000221 Goričko 
Predoslje, Brdo depandansa SI3000219 Grad Brdo - Preddvor 
Predoslje, Brdo koča Bela SI3000219 Grad Brdo - Preddvor 
Predoslje, Brdo Sitarska bajta SI3000219 Grad Brdo - Preddvor 
Predoslje, Brdo stara vrtnarija SI3000219 Grad Brdo - Preddvor 
Predoslje, Grad Brdo SI3000219 Grad Brdo - Preddvor 
Grad Podčetrtek SI3000369 Grad Podčetrtek 
Ihan, cerkev Sv. Jurij SI3000099 Ihan 
Kozarišče, Grad Snežnik SI3000231 Javorniki - Snežnik 
Juršinci, cerkev Sv. Janez SI3000144 Juršinci 
Kandrše, cerkev Sv. Lenart SI3000205 Kandrše - Drtijščica 
Kandrše, cerkev Sv. Mihael SI3000205 Kandrše - Drtijščica 
Peče, cerkev Sv. Jernej SI3000205 Kandrše - Drtijščica 
Zgornje Koseze, cerkev Sv. Štefan SI3000205 Kandrše - Drtijščica 
Brezje pri Tržiču, cerkev Sv. Neža SI3000285 Karavanke 
Čeplje, cerkev Sv. Marija SI3000263 Kočevsko 
Dalnje njive SI3000263 Kočevsko 
Damelj SI3000263 Kočevsko 
Fara, cerkev Sv. Marija Vnebovzeta SI3000263 Kočevsko 
Glažuta, Dom v Glažuti SI3000263 Kočevsko 
Gornji Suhor, cerkev Sv. Fabjan in Sebastjan SI3000263 Kočevsko 
Grčarice, Lovska koča Medvednica SI3000263 Kočevsko 
Kočevske Poljane SI3000263 Kočevsko 
Krkovo nad Faro, cerkev Sv. Lenart SI3000263 Kočevsko 
Laze pri Predgradu, cerkev Sv. Vid SI3000263 Kočevsko 
Livold, cerkev Vsi svetniki SI3000263 Kočevsko 
Podstene pri Kostelu, cerkev Sv. Duh SI3000263 Kočevsko 
Podturn pri Dolenjskih Toplicah, cerkev v Podturnu SI3000263 Kočevsko 
Rajhenav SI3000263 Kočevsko 
Slavski Laz, cerkev Sv. Trojica SI3000263 Kočevsko 
Spodnji Log, cerkev Sv. Peter SI3000263 Kočevsko 
Srednja vas, cerkev Sv. Jakob SI3000263 Kočevsko 
Stražnji Vrh, cerkev Sv. Križ SI3000263 Kočevsko 
Špeharji, cerkev Sv. Trojica SI3000263 Kočevsko 
Kočno ob Ložnici, cerkev Sv. Egidij SI3000025 Kočno ob Ložnici 
Lipa, cerkev Sv. Mihael SI3000276 Kras 
Osp SI3000276 Kras 
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Pliskovica, cerkev Sv. Tomaž SI3000276 Kras 
Podpeč SI3000276 Kras 
Škrbina, cerkev Sv. Anton SI3000276 Kras 
Rakitna, cerkev Povišanje Sv. Križa SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija 
Strahomer, cerkev Sv. Jakob SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija 
Tomišelj, cerkev Sv. Rožnovenska Marija SI3000256 Krimsko hribovje - Menišija 
Kropa, cerkev Sv. Matere Božje SI3000105 Kropa 
Krka, cerkev Sv. Kozma in Damjan SI3000170 Krška jama 
Velike Lese, cerkev Sv. Jakob SI3000170 Krška jama 
Borovak pri Podkumu, cerkev Sv. Uršula SI3000181 Kum 
Radeče, cerkev Sv. Peter SI3000181 Kum 
Črnomelj, cerkev Sv. Duh SI3000075 Lahinja 
Mala Ligojna, cerkev Sv. Lenart SI3000017 Ligojna 
Velika Ligojna, cerkev Sv. Jurij SI3000017 Ligojna 
Blatna Brezovica, cerkev Sv. Jakob SI3000271 Ljubljansko barje 
Sinja Gorica, cerkev Sv. Job SI3000271 Ljubljansko barje 
Medvedje Brdo, cerkev Sv. Gabriel SI3000233 Matarsko podolje 
Rosalice, cerkev Ecce Homo - Tri fare SI3000063 Metlika 
Hotiza, cerkev Sv. Peter in Pavel SI3000215 Mura 
Nemški Rovt, cerkev Sv. Ahael SI3000019 Nemški Rovt 
Planina, Grad Haasberg SI3000232 Notranjski trikotnik 
Planina, pokopališče SI3000232 Notranjski trikotnik 
Pišece, Pišečki grad SI3000273 Orlica 
Podsreda, grad Podsreda SI3000273 Orlica 
Zagaj, cerkev Mati božja - Svete Gore SI3000273 Orlica 
Lazec, cerkev Sv. Jurij SI3000023 Otalež - Lazec 
Otalež, cerkev Sv. Katarina SI3000023 Otalež - Lazec 
Dvor pri Polhovem Gradcu, cerkev Sv. Peter SI3000021 Podreber - Dvor 
Podreber, cerkev Sv. Elizabeta SI3000021 Podreber - Dvor 
Lovrenc na Pohorju, cerkev Sv. Ignacij (Ridibunda) SI3000270 Pohorje 
Lovrenc na Pohorju, cerkev Sv. Lovrenc SI3000270 Pohorje 
Briše pri Polhovem Gradcu, cerkev Sv. Trije Kralji SI3000335 Polhograjsko hribovje 
Butajnova, cerkev Sv. Ana SI3000335 Polhograjsko hribovje 
Planina nad Horjulom, cerkev Sv. Andrej  SI3000335 Polhograjsko hribovje 
Praproče, cerkev Sv. Janez SI3000335 Polhograjsko hribovje 
Setnik, cerkev Sv. Martin SI3000335 Polhograjsko hribovje 

Gorenja vas, cerkev Sv. Janez Krstnik SI3000237
Poljanska Sora Log - Škofja 
Loka 

Polšnik, cerkev Sv. Mati Božja SI3000183 Polšnik 
Begunje na Gorenjskem, cerkev Sv. Klemen SI3000180 Rodine 
Letuš, cerkev Sv. Janez Krstnik SI3000309 Savinja Grušovlje - Petrovče 
Pristava, cerkev Sv. Ana SI3000061 Slovenske Konjice 
Škocjan, cerkev Sv. Kancijan  SI3000160 Škocjan 
Železnica, cerkev Sv. Marija  SI3000160 Škocjan 
Trebnje, cerkev Sv. Marija Vnebovzeta SI3000382 Trebnje 
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Predjama, Predjamski grad SI3000255 Trnovski gozd - Nanos 
Vintarjevec, cerkev Sv. Peter in Pavel SI3000159 Vintarjevec 
Horjul, cerkev Sv. Kancijan SI3000013 Vrzdenec 
Zaplana, cerkev Sv. Urh  SI3000016 Zaplana 
Puščava, cerkev Sv. Devica Marija SI3000172 Zgornja Drava s pritoki 
Zgornja Jablanica, cerkev Sv. Ana SI3000184 Zgornja Jablanica 
 
 
ZA BELO ŠTORKLJO: 
Naselje oziroma del naselja Koda območja Ime območja 
Breg SI5000005 Dravinjska dolina 
Doklece SI5000005 Dravinjska dolina 
Draža vas SI5000005 Dravinjska dolina 
Koritno SI5000005 Dravinjska dolina 
Loče SI5000005 Dravinjska dolina 
Lušečka vas SI5000005 Dravinjska dolina 
Makole SI5000005 Dravinjska dolina 
Novake SI5000005 Dravinjska dolina 
Pečke SI5000005 Dravinjska dolina 
Strug SI5000005 Dravinjska dolina 
Varoš SI5000005 Dravinjska dolina 
Žiče SI5000005 Dravinjska dolina 
Dolnji Slaveči SI5000009 Goričko 
Domanjševci SI5000009 Goričko 
Gornji Petrovci SI5000009 Goričko 
Hodoš SI5000009 Goričko 
Kuzma SI5000009 Goričko 
Moščanci SI5000009 Goričko 
Motovilci SI5000009 Goričko 
Nuskova SI5000009 Goričko 
Pertoča SI5000009 Goričko 
Ropoča SI5000009 Goričko 
Sveti Jurij SI5000009 Goričko 
Šalamenci SI5000009 Goričko 
Čadraže SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Dobe SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Dobrava pri Škocjanu SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Dolenja Stara vas SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Dolenje Kronovo SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Dolenje Vrhpolje SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Gmajna SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Hrvaški Brod SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Ostrog SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Pristava pri Šentjerneju SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Sajevce SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
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Šentjakob SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Zaloke SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Zameško SI5000012 Krakovski gozd - Šentjernejsko polje 
Črenšovci SI5000010 Mura 
Dolnja Bistrica SI5000010 Mura 
Gaberje SI5000010 Mura 
Gornji Lakoš SI5000010 Mura 
Hotiza SI5000010 Mura 
Kapca SI5000010 Mura 
Mala Polana SI5000010 Mura 
Nedelica SI5000010 Mura 
Velika Polana SI5000010 Mura 
 
 
ZA VELIKEGA SKOVIKA 
Naselje oziroma del naselja Koda območja Ime območja 
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske 
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih SI5000009 Goričko 
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske 
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih SI5000033 Kozjansko 
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske 
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih SI5000023 Kras 
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske 
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih SI5000014 Ljubljansko barje 
Opuščene stanovanjske stavbe, nestanovanjske 
stavbe, sadovnjaki, vrtovi, drevesa v vseh naseljih SI5000002 Snežnik - Pivka 

« 

Št. 6/2013
Ljubljana, dne 24. aprila 2013

Uredništvo
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1403. Tehnični popravek Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za območje PLANINA JUG

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 
17. 4. 2013 sprejel

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  

za območje PLANINA JUG  
(Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12)

V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu Planina-Jug 
(Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12) se v načrtu št. 2/4 – 
parcelacija in načrtu št. 3/5 – lega objektov na zemljišču-regu-
lacijski elementi, meja gradbene parcele št. 7 pravilno zariše 
tako, da le-ta obsega celotno parcelo 341/8 k.o. Čirče. Temu 
ustrezno se popravijo zakoličbe točk od 114 do 123. Velikost 
gradbene parcele 7 znaša 3.080 m2.

V grafičnem delu Odloka o občinskem lokacijskem načrtu 
Planina-Jug (Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12) so v načrtu 
št. 2/4 in št. 3/5 vrisani tudi objekti za oglaševanje in obvešča-
nje. Postavitev pomožnih objektov (tudi objektov za obveščanje 
in oglaševanje) se dovoli po določilih 17. člena (odstopanja pri 
gradnji objektov) in 22. člena (gradnja v varovalnih pasovih pod 
pogoji pozitivnega soglasja pristojnega upravljalca komunalne 
oziroma cestne infrastrukture).

Ta tehnični popravek se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-4/2009-47-(48/10)
Kranj, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
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DRŽAVNI ZBOR
1310. Sklep o imenovanju predsednika Računskega so-

dišča 4167

VLADA
1311. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 

Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani 4167

MINISTRSTVA
1312. Pravilnik o zahtevah za računalniške programe 

in elektronske naprave, upravljanje in delovanje 
informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu 
in rokih za predložitev podatkov 4167

1313. Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podje-
tij 4175

1314. Pravilnik o službeni izkaznici državnega nadzorni-
ka za varstvo osebnih podatkov 4179

1315. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazen-
skem in pravdnem postopku 4181

1316. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za pla-
čilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi 
z njihovim delom 4181

1317. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o mediatorjih v programih sodišč 4182

1318. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, 
ki delujejo v programih sodišč 4183

1319. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
sodnih izvedencih in sodnih cenilcih 4184

1320. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o 
sodnih tolmačih 4185

1321. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi de-
lovnih mest direktorjev s področja visokega šol-
stva, znanosti in tehnologije v plačne razrede zno-
traj razponov plačnih razredov 4185

USTAVNO SODIŠČE
1322. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, 

drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka 
četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrto-
vanju 4185

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

1323. Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo 4187
1324. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 

2013 4205

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1325. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze 

v Ljubljani 4205

OBČINE
BRASLOVČE

1326. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za 
leto 2012 4206

BREZOVICA
1327. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za 

leto 2012 4206
1328. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice 4207

1329. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-
gramu opremljanja za obstoječo komunalno opre-
mo in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Brezovica 4210

BREŽICE
1330. Odlok o razveljavitvi Odloka o tarifnem sistemu za 

obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema 4210
1331. Odlok o razveljavitvi Odloka o taksi za obremenje-

vanje okolja s komunalnimi odpadki 4211
1332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pre-

oblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice 4211
1333. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov 4211
1334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4216
1335. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za 

potrebe turistične dejavnosti na parc. št. 267/36 
(del), 267/46, 267/48 in 257/8 (del), vse k.o. Cerina 4216

1336. Sklep o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč za 
enoto B4-01P1/1 za potrebe širitve proizvodne de-
javnosti na dele parc. št. 263/1, 263/2 in 251/1, vse 
k.o. Brezina 4218

CELJE
1337. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev po-

čitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrože-
ne predšolske otroke in učence s stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol 
v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine 
Celje 4220

CERKNICA
1338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o Notranjskem regijskem parku 4221

GORENJA VAS - POLJANE
1339. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - 

Poljane za leto 2012 4221
1340. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč 4222
1341. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč 4223

GROSUPLJE
1342. Odlok o začasnem zavarovanju območja naravne 

vrednote na območju Gajnič in Tlak 4223
1343. Odlok o določitvi območja predkupne pravice Ob-

čine Grosuplje 4224
1344. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

na nepremičninah parcelne št. 1221/9, 1222/6 in 
1223/8, vse k.o. 1787 Mali Vrh 4224

HORJUL
1345. Odlok o določitvi območij predkupne pravice na 

nepremičninah v Občini Horjul 4225

KANAL
1346. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči 

za leto 2012 4225

KOBARID
1347. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid 

za leto 2012 4227
1348. Sklep o izdaji soglasja k cenam storitve Pomoč 

družini na domu 4228
1349. Sklep o razveljavitvi drugega odstavka 6. člena in 

7. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v 
Občini Tolmin 4228

1350. Sklep o razveljavitvi Sklepa Občinskega sveta 
št. 35003-2/98 z dne 15. 11. 2005 za gradnjo izven 
poselitvenih območij 4228

1351. Sklep o odpravi Sklepa št. 35003-2/98, z dne 
15. 11. 2005 4229

VSEBINA
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KRANJ
1352. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob-

čine Kranj za leto 2012 4229

KRIŽEVCI
1353. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kri-

ževci za leto 2012 4230
1354. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podje-

tništva v Občini Križevci 4231

LAŠKO
1355. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 4234
1356. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 4235
1357. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Laško 4235

LITIJA
1358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Litija za leto 2013 4236
1359. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve 

pomoč družini na domu v Občini Litija 4237
1360. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4238

LJUBNO
1361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Ljubno za leto 2013 4238

LOG - DRAGOMER
1362. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomo-

či za novorojence v Občini Log - Dragomer 4239

LOŠKI POTOK
1363. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za 

leto 2012 4239

MIRNA PEČ
1398. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za 

leto 2012 4281
1399. Odlok o naseljih in ulicah v Občini Mirna Peč 4282
1400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Mirna Peč za leto 2013 – 1. reba-
lans 2013 4284

MOZIRJE
1364. Sklep za razširitev območij stavbnih zemljišč na 

zemljišče parc. št. 179/1 in 179/3 k.o. Ljubija 4240
1365. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč 

na zemljišče s parc. št. 775/4 in 776/3, k.o. Mozirje 4240
1366. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč 

na delu zemljišč s parc. št. 667/3, 667/49, 667/68, 
667/60, 667/61, 667/62, 667/65 in del 667/59, k.o. 
Mozirje 4241

1367. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč 
na delu zemljišča s parc. št. 186/2, k.o. Radegunda 4242

1368. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč 
na zemljišča s parc. št. 22/2, 22/1 del, 23/1, 23/2, 
26/4, 26/5, 26/6 in 26/7, vse k.o. Mozirje 4242

MURSKA SOBOTA
1369. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska 

Sobota za leto 2012 4243
1370. Odlok o nalogah ter kriterijih in merilih za finan-

ciranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota 4244

1371. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o določitvi plačil za funkcionarje, člane organov ob-
čine in člane delovnih teles v Mestni občini Murska 
Sobota 4246

POLZELA
1372. Zaključni račun proračuna Občine Polzela za leto 

2012 4247
1373. Odlok o rebalansu proračuna Občine Polzela za 

leto 2013 4248
1374. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta Vrtec Polzela 4249

1375. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o progra-
mu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Ob-
čine Polzela 4251

1376. Sklep o znižanju plačila vrtca za čas nepretrgane 
bolezenske odsotnosti otroka 4251

1377. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Pol-
zela 4252

POSTOJNA
1378. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za 

leto 2012 4252
1379. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem na-

črtu Nad Rupo PL 10 – JZ del 4253
1380. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih 
članov Občinskega sveta Občine Postojna 4263

PUCONCI
1381. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

storsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Puconci 4264

SLOVENJ GRADEC
1382. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč 

na delu zemljišč s parc. št. 582 – delno, 579/1 – 
delno, 522/8, 1347/5 in 585 – delno, vse k. o. 851 
Legen 4264

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
1383. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občin-

skih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta, nadzornega odbora in 
članov drugih občinskih organov ter o povračilu 
stroškov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici 4268

1384. Sklep o soglasju k predlogu cene storitve pomoč 
družini na domu 4268

1401. Sklep o razpisu nadomestnih volitev dveh članov 
Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 4285

ŠALOVCI
1385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ša-

lovci za leto 2012 4268

ŠENTRUPERT
1386. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

območje opremljanja »GLC Šentrupert« 4269

ŠMARTNO PRI LITIJI
1387. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

za leto 2012 4271
1388. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splo-

šnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodelje-
vanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 4273

1389. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v Občini Šmartno pri Litiji 4273

1390. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 4274

1391. Sklep o ukinitvi javnega dobra 4274

TIŠINA
1392. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 

2012 4274

VIPAVA
1393. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 

2012 4276
1394. Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Vi-

pava 4277
1395. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstve-

ne storitve pomoč družini na domu 4279

ZAGORJE OB SAVI
1396. Odlok o sprejetju Zaključnega računa proračuna 

Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 4279
1397. Odlok o spremembi meje med naselji Medija 

in Žvarulje 4281
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POPRAVKI
1402. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) 4285

1403. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacij-
skem načrtu za območje PLANINA JUG 4291

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 35/13 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
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Javni razpisi 1367
Javne dražbe 1432
Razpisi delovnih mest 1439
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Evidence sindikatov 1468
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Zavarovanja terjatev 1470
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