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DRŽAVNI ZBOR
3761.

Sklep o soglasju k Spremembam
in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS,
št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) in tretjega
odstavka 23. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 9/98) ter v skladu s 112. členom Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 17. decembra
2014 sprejel

devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Sultanatu Oman
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Sultanatu Oman s sedežem v Kairu postavim Tatjano
Miškovo.
Št. 501-03-20/2014-2
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

SKLEP
o soglasju k Spremembam in dopolnitvam
Pravil Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji
Državni zbor daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji, z dne 24. 10. 2014.
Št. 412-05/14-1/20
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EPA 1790-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
3762.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu
Oman

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za-

Leto XXIV

3763.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Državi
Kuvajt

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Državi Kuvajt
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Kairu postavim Tatjano
Miškovo.
Št. 501-03-22/2014-2
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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MINISTRSTVA
3764.

Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov
za financiranje predhodnih arheoloških
raziskav iz državnega proračuna

Za izvajanje tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 16/08, 123/08, 8/11
– ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem
besedilu: ZVKD-1) izdaja ministrica, pristojna za kulturo,

PRAVILNIK
o vlaganju in reševanju zahtevkov
za financiranje predhodnih arheoloških raziskav
iz državnega proračuna
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa način vlaganja in reševanja zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz prve do
četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1, ki se krijejo
iz državnega proračuna.
(2) Izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, imajo enak
pomen kakor v ZVKD-1 in Pravilniku o arheoloških raziskavah
(Uradni list RS, št. 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o
arheoloških raziskavah).
2. člen
(način financiranja in sofinanciranja, izvajalci
in upravičeni stroški)
(1) Obseg in dinamiko zagotavljanja sredstev za financiranje in sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav iz prve
do četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 določa
ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po proračunskih možnostih.
(2) Predhodne arheološke raziskave iz prve in druge
alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 opravlja Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
zavod) v okviru državne javne službe po naročilu ministrstva, v
skladu s šestim odstavkom 85. člena ZVKD-1.
(3) Izbor predhodnih arheoloških raziskav iz tretje do četrte alineje tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1, se izvede po
postopku javnega poziva.
(4) Predhodne arheološke raziskave iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo osebe, ki so za to strokovno usposobljene
in izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o arheoloških raziskavah.
(5) Kot upravičeni stroški za financiranje in sofinanciranje
se štejejo stroški storitev in del, potrebnih za opravo predhodne
arheološke raziskave, s katero se dediščina ali arheološka
ostalina pred posegom v prostor ali pred graditvijo deloma ali v
celoti nadzorovano odstrani, kot to določa tretja alineja 28. točke 3. člena ZVKD-1, vključno s stroški poizkopavalne obdelave
arhiva arheološkega najdišča.
(6) Med upravičene stroške iz prejšnjega odstavka ne
spadajo stroški izdelave dokumentacije in ureditve delovišča
oziroma gradbišča v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu. Ti stroški bremenijo investitorja.
3. člen
(upravičene osebe)
(1) Do financiranja predhodne arheološke raziskave, ki
je potrebna za določitev sestave in obsega arheoloških ostalin
na stavbnem zemljišču, iz državnega proračuna v skladu z
drugo alinejo tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1 je upravičen
investitor, ki namerava graditi stanovanje na stavbnem zemljišču, registriranem kot arheološko najdišče znotraj naselja (v
nadaljnjem besedilu: investitor stanovanjske gradnje), in sicer:
– fizična oseba, ki gradi stanovanje za lastne potrebe, ali
– oseba, ki je investitor gradnje neprofitnih najemnih
stanovanj.
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(2) Do sofinanciranja predhodne arheološke raziskave, ki
je potrebna kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, iz
državnega proračuna v skladu s tretjo alinejo tretjega odstavka
34. člena ZVKD-1 je upravičen investitor, ki izvaja poseg zaradi
zagotovitve stanovanja v objektu na območju naselbinske dediščine ali zaradi zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti,
ki so v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: investitor vzdrževanja in obnove objekta), in sicer:
– fizična oseba, ki izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe,
– oseba, ki izvaja poseg zaradi zagotovitve prostorov za
opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu.
(3) Do sofinanciranja predhodne arheološke raziskave,
ki je potrebna kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin, iz državnega proračuna je upravičen investitor, ki izvaja
poseg na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine
(v nadaljnjem besedilu: investitor ureditve ali obnove javne
površine).
(4) Upravičena oseba za vlaganje zahtevka za financiranje predhodne arheološke raziskave za sprostitev zemljišča je
tudi investitor, ki je že začel graditi ali izvajati drug poseg na
zemljišču, ki ni bilo registrirano arheološko najdišče, vendar so
se ob gradnji odkrile arheološke ostaline, katerih odstranitev je
potrebna za sprostitev zemljišča za nadaljevanje in dokončanje
gradnje (v nadaljnjem besedilu: investitor drugega posega).
Do financiranja arheološke raziskave za sprostitev zemljišča
je investitor drugega posega upravičen, če ni začel graditi na
registriranem arheološkem najdišču in če je bilo zemljišče predhodno arheološko pregledano na podlagi 80. člena ZVKD-1,
vendar pregled ni pokazal, da na zemljišču so ali ni lahko bile
arheološke ostaline.
4. člen
(vlaganje zahtevka)
(1) Investitor posega iz prejšnjega člena vloži zahtevek
za financiranje in sofinanciranje arheološke raziskave na ministrstvo.
(2) Investitor vzdrževanja in obnove objekta iz drugega
odstavka prejšnjega člena ali investitor ureditve ali obnove javnih površin iz tretjega odstavka prejšnjega člena vloži zahtevek
hkrati z vlogo za kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev arheološke ostaline po 31. členu ZVKD-1.
(3) Investitor stanovanjske gradnje iz prvega odstavka
prejšnjega člena zahtevku priloži dokazila, da izpolnjuje pogoje
za financiranje predhodne arheološke raziskave na stavbnem
zemljišču, kot jih določata druga alineja tretjega odstavka in
četrti odstavek 34. člena ZVKD-1. Dokazila so:
– dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v
zemljiško knjigo,
– projektna dokumentacija za gradnjo na tem stavbnem
zemljišču vsaj na ravni idejne zasnove (v nadaljnjem besedilu:
projektna dokumentacija); v tej dokumentaciji morajo biti prikazani načrtovana raba posameznih delov stavbe in zemljišča
ter vsi posegi vanj, kot so dovozne poti, izkopi, terase, nasipi,
ograje, podporni zidovi, hortikulturne ureditve, ki posegajo v zemeljske plasti, in površine, ki se bodo med gradnjo uporabljale
za začasni dovoz, odlagališče materiala in podobno,
– izjava upravičene osebe, da gradi stanovanje za lastne
potrebe; v njej je treba tudi opredeliti, kolikšen delež celotne
neto površine stavbe in zunanje ureditve zemljišča je namenjen
stanovanju za lastne potrebe oziroma neprofitnim najemnim
stanovanjem in kolikšen delež drugim, predvsem poslovnim
dejavnostim; kot del stanovanja se štejejo vsi prostori in ureditve, ki jih kot take obravnava predpis, ki ureja stanovanjske
stavbe in stanovanja.
(4) Investitor posega iz drugega odstavka prejšnjega člena zahtevku priloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za sofinanciranje predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna kot del
priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, kot jih določa tretja
alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1. Dokazila so:
– dokazilo o pravici izvedbe vzdrževalnih in obnovitvenih
posegov, če investitor ni zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
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– projektna dokumentacija, ki jo za pridobitev projektnih
pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali druga projektna dokumentacija, potrebna za izvedbo posegov,
– izjava upravičene osebe, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za lastne potrebe oziroma zagotovitve
neprofitnih najemnih stanovanj, ali dokazilo, da se posegi izvajajo zaradi zagotovitve prostorov, namenjenih opravljanju
dejavnosti, ki so v javnem interesu,
– podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost
storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova
skladnost s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda, s katerimi je bila
investitorju naložena obveznost oprave predhodno arheološko
raziskavo.
(5) Investitor posega iz tretjega odstavka prejšnjega člena
zahtevku priloži dokazila, da izpolnjuje pogoje za sofinanciranje
predhodne arheološke raziskave, ki je potrebna kot del priprav
za ureditev ali obnovo javnih površin, kot jih določa 4. alineja
tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1. Dokazila so:
– dokazilo o pravici izvedbe posegov, če investitor ni
zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine,
– projektna dokumentacija, ki jo za pridobitev projektnih
pogojev določajo predpisi, ki urejajo graditev, ali druga projektna dokumentacija, potrebna za izvedbo posegov,
– podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg in kakovost
storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo raziskave, ter njihova
usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda, s katerimi je
bila investitorju naložena obveznost oprave predhodne arheološke raziskave.
(6) Če zahtevek vlaga investitor drugega posega, priloži
odločbo o arheološkem najdišču po 27. členu ZVKD-1, s katero zavod določi območje najdišča, vrsto in obseg predhodnih
raziskav ter lahko omeji ali prepove gospodarsko in drugo rabo
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.
5. člen
(reševanje zahtevka investitorja stanovanjske gradnje,
vzdrževanja in obnove objekta ali ureditve ali obnove
javne površine)
(1) Ministrstvo rešuje zahtevek investitorja stanovanjske
gradnje, vzdrževanja in obnove objekta ali ureditve ali obnove
javne površine v postopku izdaje kulturnovarstvenega soglasja
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. členu
ZVKD-1.
(2) O upravičenosti zahtevka za kritje stroškov da predhodno mnenje Strokovna komisija za arheološke raziskave.
(3) O zahtevku za financiranje in sofinanciranje predhodne arheološke raziskave se odloči s kulturnovarstvenim
soglasjem, s katerim se dovolita raziskava in odstranitev arheološke ostaline.
(4) Soglasje iz prejšnjega odstavka je podlaga za naročilo
izvedbe predhodne arheološke raziskave.
6. člen
(reševanje zahtevka investitorja drugega posega)
(1) Ministrstvo rešuje zahtevek investitorja drugega posega v samostojnem upravnem postopku.
(2) Odločba, izdana na podlagi zahtevka investitorja drugega posega, je podlaga za naročilo izvedbe predhodne arheološke raziskave za sprostitev zemljišča v okviru državne javne
službe, kot to določa šesti odstavek 85. člena ZVKD-1.
7. člen
(vsebina kulturnovarstvenega soglasja ter odločbe
o financiranju in sofinanciranju predhodne
arheološke raziskave)
Kulturnovarstveno soglasje, s katerim se na podlagi
5. člena tega pravilnika odloči o upravičenosti do financiranja
in sofinanciranja predhodne arheološke raziskave, oziroma od-
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ločba o upravičenosti do financiranja take raziskave na podlagi
prejšnjega člena, vsebuje te sestavine:
– podatke o upravičeni osebi,
– podatke o izvajalcu arheološke raziskave,
– podatke o stavbnem zemljišču, na katerem se opravi
predhodna arheološka raziskava,
– podatke o kulturnovarstvenih pogojih zavoda, s katerimi
je bila investitorju naložena obveznost oprave predhodne arheološke raziskave, oziroma odločbi o arheološkem najdišču, s
katero sta bila določena vrsta in obseg predhodne arheološke
raziskave,
– višino sredstev iz državnega proračuna in proračunsko
postavko, s katere se sredstva zagotovijo,
– roke in način izplačila zahtevkov,
– skrbnika s strani ministrstva, ki je zadolžen za spremljanje porabe proračunskih sredstev za financiranje in sofinanciranje te raziskave,
– obveznosti investitorja in izvajalca arheološke raziskave,
– strokovnega nadzornika raziskave, ki se imenuje izmed
arheologov – konservatorjev zavoda,
– druge določbe v zvezi s financiranjem te raziskave.
8. člen
(naročilo izvedbe predhodne arheološke raziskave)
(1) Ministrstvo naroči izvedbo predhodne arheološke
raziskave izvajalcu. Pred izdajo naročila ministrstvo pridobi
mnenje Strokovne komisije za arheološke raziskave glede
cene, obsega in kakovosti storitev oziroma del, potrebnih za
izvedbo raziskave, ter njihove usklajenosti z naročilom izvedbe
predhodne arheološke raziskave.
(2) Naročilo izvedbe arheološke raziskave iz 5. in 6. člena
tega pravilnika vsebuje naslednje podatke:
– podatke o izvajalcu arheološke raziskave,
– podatke o stavbnem zemljišču, na katerem se izvede
arheološka raziskava,
– roke za izvedbo naročila,
– podatke glede obsega storitev oziroma del, potrebnih
za izvedbo,
– cene storitev oziroma del,
– višino sredstev iz državnega proračuna in proračunsko
postavko, s katere se sredstva zagotovijo,
– roke in način plačila,
– način nadzora nad izvajanjem naročila,
– morebitne druge obveznosti izvajalca arheološke raziskave in
– obveznosti izvajalca ob kršenju določb naročila.
(3) Pri določanju cen se upošteva cenik zavoda.
9. člen
(zahtevek za izplačilo)
(1) Podlaga za izplačilo sredstev po naročilu je zahtevek
za izplačilo z obračunom dejansko opravljenih del in storitev, ki
ga izda izvajalec predhodne arheološke raziskave, pri čemer se
upoštevajo samo dejansko opravljena dela. Zahtevek za izplačilo mora biti pripravljen v skladu s predpisi, ki urejajo finančno
poslovanje ministrstva.
(2) Zahtevek mora v delu, ki zadeva obseg in kakovost
opravljenih del in storitev ter njihovo usklajenost s kulturnovarstvenimi pogoji zavoda oziroma odločbo o arheološkem najdišču, potrditi pooblaščena oseba zavoda, ki je v kulturnovarstvenem soglasju za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline
določena za strokovni nadzor nad arheološko raziskavo.
(3) Skrbnik naročila, ki ga določi ministrstvo, je pristojen
za finančni nadzor nad izvajanjem naročila.
10. člen
(vračilo sredstev, vloženih v predhodno arheološko raziskavo)
Ministrstvo lahko zahteva vračilo sredstev, vloženih v
izvedbo predhodne arheološke raziskave, skupaj z zakonitimi
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obrestmi, če investitor oziroma upravičena oseba iz prvega in
drugega odstavka 3. člena v treh letih od končanih terenskih del
raziskave odtuji stavbno zemljišče oziroma nepremičnino, ne
glede na to, ali je bil poseg, ki je bil podlaga za izdajo odločbe
o upravičenosti do financiranja prehodne arheološke raziskave,
uresničen ali ne.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna (Uradni list
RS, št. 69/09 in 37/11).
12. člen
(prehodna določba)
Zahtevek investitorja stanovanjske gradnje, ki je bil vložen
pred uveljavitvijo tega pravilnika, se rešuje po določbah, ki so
veljale do uveljavitve tega pravilnika.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-19/2014/10
Ljubljana, 12. decembra 2014
EVA 2014-3340-0027
mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica
za kulturo

3765.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o nadzornem informacijskem
sistemu igralnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah
na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o nadzornem informacijskem sistemu
igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih
naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11 in 109/12)
se v 3. členu v 13. točki za besedo »bankovcev« doda besedilo
»in lističev«.
2. člen
V 8. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri popravkih (stornacijah) morata biti razvidni stara in
nova vrednost in na katero transakcijo se nanašajo.«.
3. člen
Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za NIS ali zaključeni funkcionalni del NIS, ki ga koncesionar nima več v uporabi, se šteje, da izpolnjuje pogoje iz
prejšnjih dveh odstavkov, če so podatki iz NIS arhivirani, zavarovani pred spreminjanjem in shranjeni na mediju s katerega jih
je v obdobju iz prejšnjega odstavka po izločitvi NIS iz uporabe
pri koncesionarju možno obnoviti.«.
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4. člen
V 12. členu se na začetku besedila doda oznaka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Identifikacijo iz prejšnjega odstavka podeli nadzorni organ ob izdaji dovoljenja za uporabo igralne naprave iz
69. člena oziroma 84. člena tega pravilnika oziroma na zahtevo
koncesionarja.«.
5. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »pisno« dodata
vejica in besedilo »po običajni ali po elektronski pošti,«.
6. člen
V drugem odstavku 35. člena se za besedo »pisno« dodata vejica in besedilo »po običajni ali po elektronski pošti,«.
7. člen
Za drugim odstavkom 44. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V primeru, da je z orodjem za administracijo podatkovne baze NIS iz prvega odstavka tega člena potrebno
poseči v podatke, da se zagotovi nadaljnje pravilno delovanje
NIS, se poseg lahko opravi le s predhodnim pisnim soglasjem
nadzornega organa.«.
8. člen
Za tretjim odstavkom 51. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pričakovane vrednosti pri praznitvah CB, zalogovnika
žetonov in BA iz 1. točke prvega odstavka tega člena morajo biti
znane najkasneje po vnosu rezultata štetja v NIS.«.
9. člen
V prvem odstavku 52. člena se peti stavek spremeni tako,
da se glasi: »Beležijo se datum, čas, IA, dogodek ter števci: TI,
TO, CC, JP, CTC, števec skupne vrednosti bankovcev in GM.«.
10. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) IA je lahko v igralnici in v igralnem salonu vključen v
več progresivnih sistemov.«.
11. člen
Za četrtim odstavkom 57. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za elektromehanski IA se ne upošteva določbe
5. točke 51. člena glede spremljanja in beleženja dogodka
odpiranja in zapiranja vrat MB.«.
12. člen
V 61. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Podatki o praznitvah se vnašajo za obračunski dan, na
katerega se nanaša štetje, in sicer redne praznitve takoj po
štetju, izredne praznitve najkasneje pri vnosu rednih praznitev
naslednjega dne, vse ostale blagajniške transakcije se vnašajo
sproti v skladu z navodilom za opravljanje dela na blagajni.«.
13. člen
V četrtem odstavku 61.a člena se za besedilom »45 dni«
črtata vejica in besedilo »koncesionar pa mora imeti vzpostavljen informacijski sistem samopostrežnih blagajn, ki mora za
isto obdobje omogočati centralni pregled teh dogodkov za vse
samopostrežne blagajne«.

glasi:

14. člen
Štirinajsti odstavek 62. člena se spremeni tako, da se

»(14) NIS mora vsebovati program, ki po vnosu rezultatov
štetja omogoča izdelavo poročila štetja žetonov, bankovcev in
lističev pri praznjenju IA po posameznih IA in primerjavo z v NIS
pričakovanim stanjem.«.
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15. člen
Tretji odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Redne praznitve CB in BA med mesecem se lahko izvajajo le po seznamu, ki je pripravljen pred začetkom praznitve.
Praznitve (odpiranje zbiralnika bankovcev in štetje bankovcev
in lističev) se lahko opravijo samo v števnici. Redne in izredne
praznitve se lahko izvajajo le na način, opredeljen v internih
aktih koncesionarja.«.
16. člen
V 69. členu se v prvi alineji besedilo »v elektronski in papirni obliki podatki o IA« nadomesti z besedilom »v elektronski
obliki s podatki o IA«.
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– dokazilo o lastništvu IA, ki se bo uporabljal v igralnem
salonu,«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
17. člen
V drugem odstavku 75. člena se besedilo »iz sedme alinee« nadomesti z besedilom »iz osme alinee«.
18. člen
87. člen se črta.
19. člen
88. člen se črta.
20. člen
V 91. členu se za kratico »NIS« črta besedilo »in ne sme
biti vključena v progresivni sistem«.
KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-248/2014
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2013-1611-0200
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

3766.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu
organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka
278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretjega odstavka 352. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12,
101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B)
in za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS,
št. 111/13) izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev
ter o načinu predložitve davčnemu organu
1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list
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št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12 32/13, 85/13,
108/13 in 22/14) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V skladu z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13;
v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ-1) se s tem pravilnikom določa
tudi vrsto, obliko in način predložitve podatkov, ki so potrebni
za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco
zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih
delodajalci, ki so plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem
razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja.«.
2. člen
V Prilogi 1 se v poglavju B. Prikaz individualnih podatkov
iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, na koncu točke
1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo
ob vsakem izplačilu, za poljem B17 doda naslednje besedilo:
»PODATKI, POTREBNI ZA OBLIKOVANJE PRIJAVE O
OSNOVAH TER SPREMEMB TEH PODATKOV ZA OSEBE V
DELOVNEM RAZMERJU
V poljih od M01 do M10 se sporočajo podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov
za obdobja od 1. januarja 2016 dalje. Dajalci podatkov so
pravne in fizične osebe, ki imajo v skladu z določbami 32. člena
ZMEPIZ-1 dolžnost sporočanja podatkov, potrebnih za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter sprememb teh podatkov.
Podatki se sporočajo za prejemnike dohodkov – zavarovance,
ki so v zavarovanje vključeni kot delavci v delovnem razmerju
(v nadaljevanju: zavarovanci).
V rubriko ure se podatki vpisujejo v celem številu, v rubriko znesek se podatki vpišejo v eurih z dvema decimalnima
mestoma, brez zaokroževanja. Podatki se sporočajo ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so
obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
M01 Plača in nadomestila plače
Vpiše se število ur in znesek plače ter nadomestila plače,
razen nadomestil plač po tretji alineji prvega odstavka 32. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljevanju ZPIZ-2), ki se vpisujejo
v polje M02. Znesek plače in nadomestila plače se vpiše v
seštevku zneska plače in zneska nadomestila.
V polje ure se vpiše seštevek naslednjih podatkov:
– ure rednega dela in
– ure, za katere je bilo obračunano in izplačano nadomestilo plače po predpisih o delovnih razmerjih in predpisih
o urejanju trga dela v skladu z določbo prve alineje prvega
odstavka 32. člena ZPIZ-2.
Nadomestila plače so npr. nadomestilo plače zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela
prostih dni, zaradi darovanja krvi, prav tako nadomestila plače
za čakanje na domu v skladu s 138. členom Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – v nadaljevanju ZDR-1),
in nadomestila za delojemalce, ki imajo po 97. členu ZDR-1
pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve.
Če se za posamezni mesec dohodki iz delovnega razmerja izplačujejo v več delih, mora biti skupni seštevek ur za obdobje, ne glede na število oddanih obrazcev REK-1 za to obdobje,
dejansko število ur rednega dela, za katere je obračunana
plača, in ur, za katere je obračunano nadomestilo za obdobje
znotraj koledarskega leta, za katerega se sporočajo podatki.
Ob izplačilu akontacije plače se podatek o številu ur poroča le na obrazcu REK-1 za izplačano akontacijo plače. Na
obrazcu REK-1, s katerim se poroča o izplačilu razlike plače in
nadomestila plače (razlika med plačo in akontacijo plače), se v
rubriko ure vpiše vrednost 0 (nič).
Če delodajalec plačo izplačuje v več delih in obračunava tako, da se ločeno obračuna plača za posamezna obdo-
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bja znotraj meseca (npr. obračun plače za obdobje od 1. do
15. v mesecu in obračun plače od 16. do zadnjega v mesecu),
je treba na oddanem obrazcu REK-1 poročati o dejanskih urah,
za katere je bil narejen obračun dela plače (npr. ure od 1. do
15. v mesecu). Skupni seštevek ur na oddanih obrazcih REK1 za posamezni mesec mora odražati dejanske ure, za katere
so bili obračunani plača in nadomestila plače za posamezni
mesec.
V rubriko M01 se vpišejo tudi podatki o izplačilu božičnice in trinajste plače. Če je božičnica oziroma trinajsta plača
obračunana skupaj z redno plačo, se v rubriko ure vpišejo ure,
za katere je bila obračunana redna plača, če pa je božičnica
oziroma 13. plača obračunana samostojno, se v rubriko ure
vpiše vrednost 0 (nič).
O izrednih izplačilih plač za časovno obdobje, daljše od
enega meseca, se lahko poroča na skupnem obrazcu REK-1
za to obdobje, ki pa ne sme presegati koledarskega leta.
V primeru poračuna plač se znesek obračunanega poračuna vpiše v rubriko M01, pri čemer se v rubriko ure vpiše vrednost 0, saj so bile ure sporočene že pri rednih obračunih plač.
V primeru izplačila plač po sodni odločbi za več let je treba
obrazec REK-1 oddati ločeno po obdobjih posameznega koledarskega leta. Znesek obračunane plače znotraj posameznega
koledarskega leta se vpiše v rubriko M01. V postavko ure se
ure vpišejo na naslednji način:
– če gre za razliko plače zaradi izplačila premalo izplačane plače se v postavko ure vpiše vrednost 0 (ure so bile
sporočene že ob rednem obračunu plače za sporno obdobje),
– če se za določeno obdobje prvič izplačuje plača, je treba
v postavko ure vpisati seštevek ur rednega dela, za katere je
bila obračunana plača, in ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo, brez ur, ki se vpisujejo v rubriko M02.
Za invalide II. kategorije, ki imajo pravico do dela s krajšim
delovnim časom po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98 – v
nadaljevanju: ZPIZ-92), ki je veljal od 1. 4. 1992 do 31. 12.
1999 oziroma se je uporabljal do 31. 12. 2002, in za invalide
II. oziroma III. kategorije, ki imajo pravico do dela s krajšim
delovnim časom od polnega po določbah ZPIZ-1, ki se je
uporabljal od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 oziroma po določbah
ZPIZ-2, ki velja od 1. 1. 2013 dalje, je treba vpisati število ur, ki
so jih zavarovanci dejansko prebili na delu s krajšim delovnim
časom od polnega.
Za invalide II. kategorije invalidnosti, ki imajo pravico do
dela s krajšim delovnim časom po ZPIZ-92, delodajalec v znesek plače ne všteje zneskov, ki jih izplača zavarovancu zaradi
dela s skrajšanim delovnim časom, pa mu jih povrne Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ). Pri invalidih se vpisujejo ure dejanskega dela
in zneski dejansko izplačane plače brez upoštevanja izplačila
nadomestil zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, ki jih
delodajalcu povrne ZPIZ.
Za osebe, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s
sedežem v Republiki Sloveniji in so napotene na delo v tujino
ter niso obvezno zavarovane po predpisih države, v katero so
poslane, se vpiše znesek plače, ki bi jo zavarovanec prejel, če
bi opravljal enako delo v Republiki Sloveniji, po drugem odstavku 144. člena ZPIZ-2. Znesek plače, ki bi jo napoteni delavec
prejel za enako delo v Republiki Sloveniji, je treba preračunati v
ure rednega dela. Vpiše se tudi zneske vseh drugih prejemkov,
od katerih so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
M02 Nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2
V skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2
se za izračun pokojninske osnove štejejo tudi nadomestila plače za čas zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, delovnih razmerjih, urejanju trga dela, starševskem
varstvu in nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po prvem
in tretjem odstavku 80. člena ZPIZ-2.
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V rubriko M02 se vpisujejo ure za čas prejemanja nadomestil, kot npr.:
– nadomestilo zaradi zadržanosti od dela do 30 dni,
– nadomestilo zaradi zadržanosti od dela od 31. dne
dalje,
– nadomestilo zaradi nege ožjega družinskega člana,
– nadomestilo zaradi izolacije in spremstva, ki jo odredi
zdravnik,
– nadomestilo, ki ga prejme delavec v primeru iz šestega
odstavka 137. člena ZDR-1 (če delavec ne more opravljati dela
zaradi višje sile).
Zavarovancem, ki prejemajo navedena nadomestila, se
za čas prejemanja nadomestila za izračun pokojninske osnove upošteva plača oziroma osnova, od katere so bili plačani
prispevki iz koledarskega leta pred začetkom prejemanja
nadomestila. Glede na navedeno se znesek nadomestila
ne vpisuje. Vpišeta se število ur in leto osnove. Kot leto
osnove se vpiše koledarsko leto pred začetkom prejemanja
nadomestila v skladu z drugim odstavkom 32. člena ZPIZ-2.
Če zavarovanec v letu pred začetkom prejemanja nadomestila ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov ali
nadomestila, je treba vpisati tekoče leto začetka prejemanja
nadomestila.
Če je za zavarovanca v obdobju, za katerega se predlaga
obrazec REK-1, treba upoštevati različni leti osnove, se pripadajoče ure in leto osnove vpišejo v posamezne vrstice (primer:
če je zavarovanec bolniško odsoten z dela od novembra leta
2013 in se vrne v službo 10. februarja 2014, 20. februarja pa je
ponovno bolniško odsoten iz drugega razloga, je treba v obračunu upoštevati dve različni leti osnove, in sicer pri obračunu
za mesec januar in do 10. februarja se vpišejo ure nadomestila
za to obdobje in leto osnove 2012, od 20. februarja dalje se v
obrazcu REK-1 sporočijo ure nadomestila za to obdobje in leto
osnove 2013).
V rubriko M02 se ne vpisujejo ure:
– za čas odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, ko zavarovanec prejema porodniško nadomestilo in nadomestilo za nego in varstvo otroka,
– za čas odsotnosti zaradi očetovskega dopusta, ko zavarovanec prejema očetovsko nadomestilo,
– za čas odsotnosti zaradi posvojiteljskega dopusta, ko
zavarovanec prejema posvojiteljsko nadomestilo,
– za obdobje, ko je Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije zavarovancem izplačal nadomestilo neposredno, po
predpisih o delovnih razmerjih in predpisih o zdravstvenem
zavarovanju.
V rubriko M02 se ne vpisujejo ure, ko so zavarovanci na
poklicni rehabilitaciji po prvem in tretjem odstavku 80. člena
ZPIZ-2 in so vključeni v obvezno zavarovanje s podlago zavarovanja 084 (osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji
med delovnim razmerjem, ki se ne usposabljajo med delom).
Prijave podatkov o osnovah za te zavarovance oblikuje ZPIZ
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
M03 Plača – nadure
Vpiše se število ur opravljenega dela prek polnega delovnega časa in znesek plačila za opravljene ure. Podatki o
nadurah se ne vključujejo v podatke iz rubrike M01.
Če se izplačilo za opravljeno delo prek polnega delovnega
časa izplača v več delih, veljajo za poročanje enaka pravila,
kakor za izpolnjevanje rubrike M01.
M04 Plača – dopolnilno delo (147. člen ZDR-1)
Vpiše se število ur dopolnilnega dela in znesek plačila
za opravljene ure dopolnilnega dela po ZDR-1. Število ur
dopolnilnega dela za posamezni teden v skladu z določbami
ZDR-1 ne sme presegati 8 ur. Podatki o dopolnilnem delu se
ne vključujejo v podatke iz rubrike M01.
Če se izplačilo za opravljeno dopolnilno delo izplača v več
delih, veljajo za poročanje enaka pravila kakor za izpolnjevanje
rubrike M01.
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M05 Povračila stroškov v zvezi z delom in osnova za
prispevke iz naslova drugih dohodkov
Vpiše se znesek dohodka, od katerega se obračunajo
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
– bonitete, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim
članom zagotavlja delodajalec,
– povračila stroškov v delu, ki presega znesek, določen z
uredbo vlade (prevoz na delo, prehrana, stroški službene poti),
– premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v delu, ki presega znesek, ki se ne všteva v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,
– jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi in enkratna
solidarnostna pomoč v delu, ki presega znesek, določen z
uredbo vlade,
– odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnih razlogov, razloga nesposobnosti, v delu, ki presega
neobdavčeni znesek, v skladu z Zakonom o dohodnini,
– odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za
določen čas, v delu, ki presega neobdavčeni znesek, v skladu
z Zakonom o dohodnini,
– druga izplačila delodajalca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, nadomestila delodajalca zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe teh pogojev, prejemki zaradi
začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve, dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, drugi dohodki iz delovnega razmerja,
– nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in
predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela
na delovnem mestu (osnova za obračun prispevkov za socialno
varnost je celotni dohodek),
– nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na
domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja (osnova
za obračun prispevkov za socialno varnost je celotni dohodek),
– regres v delu, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec.
Če se izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov ter obračun bonitete opravi samostojno, brez hkratnega izplačila plače, se izpolni in predloži samostojen obrazec
REK-1 in izpolni rubrika M05. Podatki iz rubrike M05 se ne
vključujejo v podatke rubrike M01.
M06 Letni sklad ur
Vpiše se letni sklad ur zavarovanca, ki ustreza tedenskemu številu ur polnega delovnega časa delodajalca. Letni
sklad ur se izračuna glede na dejansko število delovnih dni
v letu, za katero oziroma znotraj katerega se oddaja obrazec
REK-1. Pri polnem delovnem čas 40 ur na teden letni sklad ur
zavarovanca ne sme biti manjši od 2080 ur. V primeru polnega
delovnega časa 36 ur na teden letni sklad ur zavarovanca ne
sme biti manjši od 1872 ur. Letni sklad ur se vedno vpiše v številu ur, ki ustreza celemu koledarskemu letu. Praviloma se letni
sklad ur ne spreminja in bo delodajalec v vsak obrazec REK-1
za posameznega zavarovanca vedno vpisal enak letni sklad ur.
Letni sklad ur zavarovanca je treba vpisati v vsak obrazec
REK-1, ki ga delodajalec oddaja za zavarovanca, ne glede na
to, za katero vrsto dohodka se predlaga obrazec REK-1.
M07 Neplačana odsotnost
Vpiše se število ur neplačane odsotnosti in osnova, od katere so bili za to obdobje obračunani prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.
M08 Razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov
Če je izplačana plača nižja od najnižje osnove za plačilo
prispevkov se vpiše osnova za plačilo prispevka za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, ki je razlika med izplačano plačo in
najnižjo osnovo za plačilo prispevkov, po četrtem odstavku
144. člena ZPIZ-2.
M09 Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem
V skladu s prvim odstavkom 398. člena ZPIZ-2 imajo zavarovanci, ki so na dan 1. januarja 2001 delali na delovnih mestih, na katerih se jim je štela zavarovalna doba s povečanjem
in imeli najmanj 25 let (moški) ali 23 let (ženske) pokojninske
dobe, še naprej pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in do znižanja starostnih mej za pridobitev pravice do sta-
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rostne pokojnine, določenih v 27. členu tega zakona, na način,
kot je bil določen s predpisi, ki so veljali do uveljavitve ZPIZ-1.
V rubriko šifra dobe je treba vpisati ustrezno šifro iz šifranta zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem in ga objavi
ZPIZ na svoji spletni strani.
V rubriko tip povečanja se vpiše stopnja povečanja zavarovalne dobe za delovno mesto, na katerem se zavarovalna
doba šteje s povečanjem. Če je delal zavarovanec v obdobju,
za katerega se oddaja REK-1 na delovnih mestih, ki imajo
različno stopnjo povečanja zavarovalne dobe, je treba posamezna obdobja vpisati ločeno v več vrsticah. V posamezno
vrstico se vpiše tip povečanja, šifra dobe, obdobje, za katero
je zavezanec obračunal prispevke za zavarovalno dobo, ki se
šteje s povečanjem, in znesek prispevka za zavarovalno dobo
s povečanjem.
V rubriko obdobje, za katero je zavezanec obračunal prispevke za zavarovalno dobo, ki se šteje s povečanjem, je treba
vpisati obdobje, v katerem je zavarovanec delal na delovnem
mestu, na katerem se zavarovalna doba šteje s povečanjem
(od – do), znotraj obdobja, za katerega se oddaja obrazec
REK-1. Če se znotraj obdobja, za katera se oddaja obrazec
REK-1, izmenjujejo obdobja, ko je zavarovanec opravljal delo,
za katero se zavarovalna doba šteje s povečanjem, in obdobja,
ko je zavarovanec opravljal delo, za katero se zavarovalna
doba ne šteje s povečanjem, je treba posamezna obdobja, ki
se vštevajo v zavarovalno dobo s povečanjem, vpisati ločeno
v več vrsticah.
Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi v času
začasne zadržanosti od dela po predpisih o zdravstvenem
zavarovanju oziroma odsotnosti od dela po zakonu, ki ureja
starševsko varstvo, če je bil zavarovanec v tem času razporejen na takem delovnem mestu in je delodajalec plačal
prispevke za zavarovalno dobo s povečanjem. Če delodajalec
za zavarovance, ki so začasno zadržani od dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju oziroma predpisih, ki urejajo
starševsko varstvo, ne plača prispevka za zavarovalno dobo s
povečanjem, se obdobja, za katera prispevek ni bil plačan, ne
sporočijo v rubriki M09.
M10 Sezonsko delo
Vpiše se obdobje opravljanja sezonskega dela (šifra dobe
0065) in število opravljenih ur. V skladu z 58. členom ZDR-1 se
zavarovancu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri
tem opravi več ur, kakor je določeno za delo s polnim delovnim
časom, na njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s
polnim delovnim časom. Na tak način izračunani delovni dnevi
se štejejo v zavarovančevo zavarovalno dobo tako, kakor če bi
jih prebil na delu. Pri tem skupna delovna doba v koledarskem
letu ne sme presegati 12 mesecev.
V rubriko ure se vpiše število ur, ki presega število ur določeno za delo s polnim delovnim časom, ki jih je zavarovanec
opravil pri opravljanju sezonskega dela v obdobju, za katerega
se oddaja obrazec REK-1.
Rubrika M10 se izpolni ne glede na to, da je že izpolnjena
rubrika M01. Rubrika M01 se izpolni po pravilih za izpolnjevanje
te rubrike tudi za zavarovance, ki opravljajo sezonsko delo.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2016.
Št. 007-66/2014/17
Ljubljana, dne 17. decembra 2014
EVA 2014-1611-0062
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu
davka na finančne storitve

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o davku
na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14) izdaja
minister za finance

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o obračunu davka
na finančne storitve
1. člen
V Pravilniku o obračunu davka na finančne storitve (Uradni list RS, št. 7/13) se v Prilogi 1 v točki I. Davčna obveznost
za davčno obdobje v polju »Stopnja davka« stopnja »6,5 %«
nadomesti s stopnjo »8,5 %«.
2. člen
V Prilogi 2 se drugi stavek prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi: »Pravna podlaga navodila sta Zakon o davku
na finančne storitve (Uradni list RS, št. 94/12 in 90/14; v nadaljnjem besedilu: ZDFS) in Zakon o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12,
101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU,
40/14 – ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).«.
V prvem stavku drugega odstavka se besedilo »Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 – ZUJF
in 83/12; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1)« nadomesti z besedilom »Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11,
38/12, 40/12 – ZUJF, 83/12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 –
ZIPRS1415 in 86/14; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1)«.
V drugem odstavku razdelka I. Davčna obveznost za tekoče obdobje se stopnja »6,5 %« nadomesti s stopnjo »8,5 %«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2015.
Št. 007-681/2014/17
Ljubljana, dne 19. decembra 2014
EVA 2014-1611-0066
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
3768.
Številka:
Datum:

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja
Odloka o občinski taksi v Predjami

U-I-210/14-6
11. 12. 2014

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 11. decembra 2014

s k l e n i l o:
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje Odloka o občinski taksi v Predjami (Uradni list RS,
št. 109/13).

Uradni list Republike Slovenije
Obrazložitev
1. Vlada zahteva oceno ustavnosti v izreku navedenega
odloka Občine Postojna (v nadaljevanju Odlok), ker naj bi določal občinsko takso v neskladju s 112. členom Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13 – ZVO-1). V neskladju
naj bi bil tudi z 21. in 52. členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10 – ZLS) in z 9. členom Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11 – ZFO-1).
Zaradi navedenih neskladij z zakoni naj bi bil v posledici v
neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani odlok razveljavi ter do
svoje končne odločitve zadrži njegovo izvrševanje. Meni, da bi
njegovo izvrševanje povzročilo težko popravljive posledice za
zavezance k plačilu takse, kumulativni učinek sredstev, pobranih na podlagi občinskega predpisa, ki naj bi bil nezakonit, pa
bi pomenil neupravičeno obogatitev.
2. Občina Postojna se o predlogu Vlade, naj se izpodbijani
odlok zadrži do končne odločitve Ustavnega sodišča, ni izjavila.
3. Po 39. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v
nadaljevanju ZUstS) lahko Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali deloma zadrži izvrševanje zakona ali drugega
predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih
pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale
težko popravljive 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 med škodljivimi
posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijani predpis zaradi
zadržanja ne bi izvrševal, pozneje pa bi se ugotovilo, da ni bil
v neskladju z Ustavo.
4. Iz izpodbijanega odloka med drugim izhaja, da so
zavezanci za plačilo občinske takse obiskovalci turistične znamenitosti po vstopu na območje dela vasi Predjama ter da so
sredstva iz plačila te takse prihodek proračuna Občine Postojna za pokritje stroškov njenega pobiranja, v preostalem obsegu
pa prihodek proračuna Krajevne skupnosti Bukovje za namen
urejanja komunalne in cestne infrastrukture ter infrastrukture na
področju turizma in pospeševanja lokalne turistične ponudbe
na območju te krajevne skupnosti. Izpodbijani odlok določa tudi
višino takse, pooblaščene organe za njeno obračunavanje ter
oprostitve plačila in popuste na podlagi plačane takse.
5. Ustavno sodišče ugotavlja, da so zavezanci za plačilo
občinske takse obiskovalci turistične znamenitosti kot anonimni
plačniki. Če bi se izpodbijani odlok izvrševal, pa bi bil s končno
odločitvijo Ustavnega sodišča razveljavljen ali odpravljen, že
plačane občinske takse tako ne bi bilo mogoče vrniti zavezancem. S tega vidika morebitni protiustavni Odlok za zavezance
povzroča posledice, ki jih ni mogoče odpraviti. V tem primeru bi
šlo za nezakonito predpisovanje davčnih obveznosti, kjer morajo občine kot javnopravne osebe še toliko bolj ravnati v skladu
z zakonom. Pri tem ni pomembno, da gre za nizek znesek
občinske takse glede na posameznega zavezanca. Po drugi
strani pa v primeru, da Ustavno sodišče odloči, da izpodbijani
odlok ni v neskladju z Ustavo, zadržanje njegovega izvrševanja
v obdobju zunaj glavne turistične sezone ne pomeni bistvenega
poslabšanja delovanja Krajevne skupnosti Bukovje.
6. Glede na to je Ustavno sodišče odločilo, kot izhaja iz
izreka tega sklepa.
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega
odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav
Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna
Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo
soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3769.

Številka:
Datum:

Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega
sodišča, Višjega sodišča v Ljubljani
in Okrožnega sodišča v Ljubljani

Up-822/13-15
4. 12. 2014

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Vlada Perkoviča, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Simončič,
odvetnik v Ljubljani, na seji 4. decembra 2014

o d l o č i l o:
Točke I, II in IV izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips
98/2013 z dne 16. 5. 2013, sodba Višjega sodišča v Ljubljani
št. II Cp 1215/2008 z dne 2. 7. 2008 (razen v delu, v katerem
je z njo zavrnjena pritožba zoper točko I/3 izreka sodbe prve
stopnje) in točke I/1, I/2, in III izreka sodbe Okrožnega sodišča
v Ljubljani št. P 1716/2006-II z dne 10. 1. 2008 se razveljavijo
in zadeva se vrne Okrožnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

Obrazložitev
A.
1. Vrhovno sodišče je, potem ko je Ustavno sodišče z odločbo št. Up-771/11 z dne 21. 2. 2013 (Uradni list RS, št. 20/13)
razveljavilo njegovo prejšnjo sodbo in mu zadevo vrnilo v novo
odločanje, še enkrat odločalo o reviziji tožnice proti sodbi
Višjega sodišča, ki je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča, ki je
zavrnilo ugotovitveni zahtevek tožnice proti pritožniku, da je
tožnica solastnica stanovanja v Ljubljani do deleža 17/40, in
dajatveni zahtevek tožnice proti pritožniku na izstavitev ustrezne zemljiškoknjižne listine, nasprotno tožbo pritožnika pa je
zavrglo. Vrhovno sodišče je odločilo enako kot prvič. Razen v
delu, v katerem je tožnica zahtevala izstavitev zemljiškoknjižne
listine, je ugodilo reviziji tožnice in je sodbi nižjih sodišč spremenilo tako, da je ugodilo ugotovitvenemu zahtevku. Vrhovno
sodišče razlaga načelo realne subrogacije tako, da so del
skupnega premoženja stvari in pravice, kupljene z denarjem,
ki je skupno premoženje zakoncev, ali stvari, pridobljene z zamenjavo oziroma z izkupičkom za prodano stvar iz skupnega
premoženja. To načelo naj bi se uporabljalo tudi po razvezi
zakonske zveze, vse do razdelitve skupnega premoženja. Zato
Vrhovno sodišče meni, da 85-odstotni solastniški delež na
stanovanju, ki je bil financiran iz skupnih sredstev (s prodajo
starega stanovanja, ki je bilo skupno premoženje), spada v
skupno premoženje pravdnih strank, 15-odstotni solastniški
delež, ki ga je pritožnik financiral s kreditom, pa je njegovo posebno premoženje. Vrhovno sodišče se je soočilo s stališčem
Ustavnega sodišča iz odločbe št. Up-771/11, da bi bilo treba
kljub pravnomočno zavrženi nasprotni tožbi pritožnika (s katero
je pritožnik zahteval ugotovitev, da je znašal njegov solastniški delež na starem stanovanju 19/20) upoštevati pritožnikov
ugovor nadpolovičnega deleža iz nasprotne tožbe kot ugovor
samostojne nasprotne pravice ter se do njega opredeliti. Vendar se ne strinja z Ustavnim sodiščem, da bi se moralo do pritožnikovih trditev o nadpolovičnem deležu vsebinsko opredeliti.
Meni, da naj bi bilo za presojo Ustavnega sodišča, da je bila
pritožniku kršena pravica do izjave, ključnega pomena stališče,
da pritožniku nadpolovičnega deleža na skupnem premoženju
ni bilo treba uveljavljati z nasprotno tožbo (pač pa bi ga lahko
uveljavljal tudi z ugovorom zoper ugotovitveni tožbeni zahtevek
tožnice). Vrhovno sodišče pojasnjuje, da ni ustaljene sodne
prakse (kakor jo v svoji odločbi razume Ustavno sodišče) o
zahtevanem načinu uveljavljanja nadpolovičnega deleža toženega zakonca, ki je vpisan v zemljiško knjigo. Navaja, da način
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uveljavljanja nadpolovičnega deleža na skupnem premoženju
ne more biti odvisen od tega, ali je tožena stranka vpisana v
zemljiško knjigo ali ne. Opozarja na pravno mnenje občne seje
Vrhovnega sodišča z 21. in 22. 12. 1992, iz katerega izhaja, da
mora tožena stranka, ki meni, da je njen delež večji od polovice,
vložiti nasprotno tožbo in da ugovor ne zadošča, saj je sodišče
vezano na postavljeni tožbeni zahtevek. To naj bi veljalo tudi za
zakonce, ki so vpisani v zemljiški knjigi. Po mnenju Vrhovnega
sodišča je zahteva po uveljavljanju nadpolovičnega deleža z
nasprotno tožbo odraz vezanosti sodišča na postavljeni zahtevek, saj sodišče ne more tožeči stranki prisoditi deleža pod
zakonsko določeno domnevo enakih deležev, če tožena stranka ne vloži nasprotne tožbe.
2. Vrhovno sodišče razlaga, da je bil pritožnikov zahtevek
v nasprotni tožbi eventualni zahtevek, o katerem bi sodišče
prve stopnje lahko odločalo le, če bi zavrnilo pritožnikov ugovor
izključne lastnine iz odgovora na tožbo oziroma če bi ugodilo
tožničinemu zahtevku. Sodišče prve stopnje naj bi z zavrženjem nasprotne tožbe glede deležev na skupnem premoženju prekoračilo zahtevek, kar bi moral pritožnik uveljavljati s
pravnimi sredstvi. Po mnenju Vrhovnega sodišča je posledica
zavrženja nasprotne tožbe to, da se Vrhovnemu sodišču ni
treba opredeliti do v njej vsebovanih pritožnikovih trditev o
nadpolovičnem deležu. Vrhovno sodišče je zato ostalo pri zakonski domnevi o enakih deležih zakoncev na 85-odstotnem
solastninskem deležu spornega stanovanja.
3. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sodbo Vrhovnega sodišča in zatrjuje kršitve 14., 22. in 33. člena Ustave.
Pritožnik nasprotuje razlagi načela realne subrogacije, ki jo je
sprejelo Vrhovno sodišče. Tega načela naj ne bi bilo mogoče
uporabiti, ko zakonske zveze ni več. Pritožnik tudi ne soglaša z
dejanskimi ugotovitvami sodišč glede porabe izkupička od prodaje v zakonski zvezi pridobljenega stanovanja. Ne strinja se s
tem, da toženec ne more uveljavljati nadpolovičnega deleža na
skupnem premoženju (zgolj) z ugovorom tako, da ni potrebna
nasprotna tožba. Pritožnik očita Vrhovnemu sodišču, da ni
upoštevalo sporočila odločbe Ustavnega sodišča št. Up-771/11
in ni zavarovalo njegove pravice do izjave. Meni, da sodišče
prve stopnje ni prekoračilo zahtevka, ko je zavrglo pritožnikovo
nasprotno tožbo. Pritožnik opozarja, da stališče Ustavnega
sodišča (da mu je bila kršena pravica do izjave) ni odvisno od
stališča, da pritožniku nadpolovičnega deleža ni treba uveljavljati z nasprotno tožbo. Ustavno sodišče naj bi pojasnilo, da
bi Vrhovno sodišče moralo upoštevati pritožnikov ugovor nadpolovičnega deleža kot ugovor samostojne nasprotne pravice
ter se do njega opredeliti. Pritožnik meni, da je imelo Vrhovno
sodišče glede na navedeno le dve dopustni možnosti ravnanja:
(1) da samo odloči o utemeljenosti njegovega ugovora nadpolovičnega deleža ali (2) da razveljavi sodbo sodišča druge
stopnje z navodilom, da se tam vsebinsko razrešijo sporna
vprašanja. V tem okviru naj bi se zagotovo našla možnost za
"pravno rehabilitacijo" pritožnikove zavržene nasprotne tožbe.
4. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo s sklepom št. Up822/13 z dne 17. 6. 2014 sprejelo v obravnavo. O tem je obvestilo Vrhovno sodišče. V skladu z drugim odstavkom 56. člena
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) je
Ustavno sodišče ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni
stranki v pravdnem postopku, ki na ustavno pritožbo ni odgovorila.
B.
5. Ustavno sodišče je z odločbo Ustavnega sodišča
št. Up-771/11 zaradi kršitve pravice do izjave iz 22. člena
Ustave razveljavilo prejšnjo sodbo Vrhovnega sodišča, s katero
je to sodišče (enako kot z izpodbijano sodbo) deloma ugodilo
reviziji tožnice in spremenilo sodbi sodišč prve in druge stopnje
tako, da se ugodi zahtevku tožnice na ugotovitev, da je solastnica stanovanja na Poljanski cesti v Ljubljani do deleža 17/40.
Nosilni razlogi za tako odločitev Ustavnega sodišča so bili: (1)
da je Vrhovno sodišče na podlagi drugačne materialnopravne
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presoje skupno premoženje – torej 85-odstotni delež na novem stanovanju – (samo) razdelilo ob upoštevanju izhodišča o
enakovrednem prispevku pravdnih strank k nastanku skupnega
premoženja, pri čemer pa uporabe tega izhodišča ni posebej
utemeljilo;1 (2) da razlaga, po kateri se ni treba opredeliti do
sicer materialnopravno pomembnega ugovora nadpolovičnega
deleža na skupnem premoženju zato, ker je bila nasprotna
tožba pred sodiščem prve stopnje (pravnomočno) zavržena
zaradi pomanjkanja pravnega interesa, ni sprejemljiva z vidika
pritožnikove pravice do izjave, ki naj stranki zagotovi možnost
učinkovite obrambe njenih pravic v postopku in s tem možnost,
da vpliva na odločitev v zadevi, ki posega v njene pravice
oziroma interese;2 ter (3) da je postal pritožnikov ugovor nadpolovičnega deleža v okviru navedb v zavrženi nasprotni tožbi
v revizijskem postopku ponovno aktualen, saj v procesno gradivo v okviru temeljne pravde sodijo tudi pritožnikove trditve in
obrambni ugovori iz vlog, v katerih je pritožnik postavil oziroma
utemeljeval svoj zahtevek po nasprotni tožbi.3
6. Pritožnik med drugim trdi, da je Vrhovno sodišče z
izpodbijano sodbo ponovno kršilo njegovo pravico do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave, ker ni zagotovilo vsebinske opredelitve do njegovih argumentov iz nasprotne tožbe o
nadpolovičnem deležu na starem stanovanju pravdnih strank
na Kristanovi ulici v Ljubljani – tako, da bi o utemeljenosti teh
argumentov odločilo Vrhovno sodišče samo, ali tako, da bi
vsebinsko odločanje o tem vprašanju prepustilo sodiščem nižje
stopnje. Ustavno sodišče je zato izpodbijano sodbo najprej
preizkusilo z vidika njene skladnosti s pravico do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave, katere sestavina je tudi
pravica do izjave.
7. Ustava v 22. členu vsakomur zagotavlja enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih
interesih. Iz tega ustavnega procesnega jamstva izhaja med
drugim pravica do kontradiktornega postopka oziroma pravica
do izjave, na podlagi katere mora biti vsaki stranki zagotovljena
možnost sodelovanja v sodnem postopku in obrambe pred vsemi procesnimi dejanji, ki bi lahko vplivala na njene pravice ali
na njen pravni položaj.4 Zato mora biti v okviru pravdnega postopka vsaki stranki dana možnost, da se izjavi o vseh dejstvih
in dokazih kot tudi o pravnih vprašanjih, ki so pomembna za
odločitev o zadevi. Pravica do izjave, ki temelji na spoštovanju
človekove osebnosti in dostojanstva, stranki torej zagotavlja, da
jo bo sodišče obravnavalo kot aktivnega udeleženca postopka
in ji omogočilo učinkovito obrambo pravic ter s tem možnost,
da aktivno vpliva na odločitev v zadevah, ki posegajo v njene
pravice in interese. Pomen te pravice je zagotoviti, da bo stranka subjekt in ne le objekt postopka.5 Pravici stranke, da se v
postopku izjavi, ustreza obveznost sodišča, da vse navedbe
strank vzame na znanje, da pretehta njihovo upoštevnost in
da se do tistih navedb, ki so za odločitev bistvenega pomena,
v obrazložitvi sodbe tudi opredeli.6
8. Vrhovno sodišče v izpodbijani sodbi ne navaja ustavnopravnih razlogov za odstop od drugega in tretjega nosilnega
razloga iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-771/11 in za (ponovno) opustitev vsebinske opredelitve do pritožnikovih navedb
o nadpolovičnem deležu na skupnem premoženju.
9. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-771/11 izrazilo, da
za pritožnikov uspeh z ugovorom nadpolovičnega deleža naPrimerjaj z odločbo št. Up-771/11, 9. točka obrazložitve.
Primerjaj prav tam, 11. točka obrazložitve.
3 Primerjaj prav tam, 12. točka obrazložitve.
4 Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. Up-184/98 z dne
2. 2. 1999 (OdlUS VIII, 134), 3. točka obrazložitve, in št. Up-216/99
z dne 19. 12. 2000 (OdlUS IX, 315), 3. točka obrazložitve.
5 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. Up-39/95 z dne
16. 1. 1997 (OdlUS VI, 71), 10. točka obrazložitve, in št. Up-570/10
z dne 13. 10. 2011 (Uradni list RS, št. 93/11), 9. točka obrazložitve.
6 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-39/95, 10. točka obrazložitve.
1
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sprotna tožba ni bila nujna.7 Vendar to stališče ni bilo ključnega
pomena za presojo o kršitvi pravice do izjave. Ključni razlog za
odločitev Ustavnega sodišča, s katero se Vrhovno sodišče ne
strinja, je bilo, kot je bilo že obrazloženo, stališče, da razlaga,
po kateri se ni treba opredeliti do sicer materialnopravno pomembnega ugovora nadpolovičnega deleža na skupnem premoženju zato, ker je bila nasprotna tožba s tovrstnim ugovorom
(pravnomočno) zavržena v postopku pred sodiščem prve stopnje, ni sprejemljiva z vidika pritožnikove pravice do izjave, ki
naj stranki zagotovi možnost učinkovite obrambe njenih pravic
v postopku in s tem možnost, da vpliva na odločitev sodišča v
zadevi, ki posega v njene pravice in interese.
10. Ta nosilni razlog iz odločbe št. Up-771/11 izraža stališče o ustavno skladni razlagi pomena zavrženja nasprotne
tožbe z ugovorom nadpolovičnega deleža na skupnem premoženju z gledišča pritožnikove pravice do izjave. Vrhovno sodišče temu stališču v izpodbijani sodbi ne sledi. Prav zavrženju
nasprotne tožbe v postopku pred sodiščem prve stopnje in okoliščini, da je sklep sodišča prve stopnje postal pravnomočen,
pripisuje odločilen pomen za uporabo zakonske domneve o
enakovrednem prispevku pravdnih strank k nastanku skupnega
premoženja, ne da bi se bilo pred tem treba opredeliti do omenjenega pritožnikovega ugovora po vsebini. Ta nosilni razlog
Vrhovnega sodišča temelji (med drugim) na očitku, da je pritožnik opustil vložitev pritožbe zoper sklep o zavrženju njegove
nasprotne tožbe "tudi glede deležev na skupnem premoženju".
Zato se najprej izpostavlja vprašanje učinka pravnomočnosti
sklepa o zavrženju nasprotne tožbe o ugotovitvi deležev na
skupnem premoženju.
11. Pravnomočnost ureditve pravnih razmerij z odločbo državnega organa je ustavnopravno varovana. Člen 158
Ustave določa, da je le v primerih in po postopku, določenih z
zakonom, mogoče odpraviti, razveljaviti ali spremeniti pravna
razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa. Temeljni namen pravnomočnosti je zagotavljanje pravne
varnosti,8 saj bi poseganje v pravico, pridobljeno s pravnomočnim posamičnim aktom državnega organa, ali spreminjanje
tako naložene obveznosti slabilo zaupanje v pravni red.
12. V obravnavani zadevi pravnomočni sklep o zavrženju tožbe ne ustanavlja pravice niti ne nalaga obveznosti.
Za obravnavano zadevo je zato pomembna posebna narava
pravnomočnosti (procesnega) sklepa o zavrženju nasprotne
tožbe (oziroma procesnih sklepov nasploh). Pravnomočnost
procesnega sklepa namreč nima klasičnih učinkov materialne
pravnomočnosti (to, kar je pravnomočno razsojeno, se šteje za
resnično – res iudicata pro veritate accipitur; prepoved ponovnega odločanja o isti stvari – ne bis in idem) v zvezi s tožbenim
zahtevkom kot takim, o vsebini katerega s procesnim sklepom
ni bilo odločeno. V takem primeru zato nove tožbe ni mogoče
zavreči zato, ker je že bilo pravnomočno odločeno o zahtevku,
temveč (kvečjemu) zato, ker je že bilo pravnomočno odločeno
o (ne)obstoju procesne predpostavke za dopustnost tožbe.
13. Izpodbijana sodba spregleda prav dejstvo, da je pravni interes za nasprotno tožbo oživel s tem, ko je Vrhovno
sodišče sprejelo od sodišča prve stopnje drugačno materialnopravno stališče o dopustnosti realne subrogacije po koncu
zakonske zveze.9 Sodišče prve stopnje je namreč nasprotno
tožbo zavrglo, ker pritožnik ni imel pravnega interesa zanjo; to
pa zato, ker je bilo stališče prve stopnje, da je treba tožbeni
zahtevek pritožnice zavrniti, ker stanovanje ne spada v skupno
7 Ustavno sodišče je v 12. točki obrazložitve odločbe št. Up771/11 med drugim zapisalo: "… Za obravnavani primer je pomembno tudi, da za pritožnikov uspeh z ugovorom nadpolovičnega
deleža nasprotna tožba niti ni bila nujna. Pritožniku, ki je pri sporni
nepremičnini vpisan kot njen izključni lastnik, namreč ugovora nadpolovičnega deleža ni bilo treba uveljavljati s posebnim zahtevkom,
ampak zadošča že sam ugovor …"
8 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-63/03 z dne
9. 9. 2004.
9 S čimer je Vrhovno sodišče jasno zavrnilo pritožnikovo
"primarno" obrambo iz odgovora na tožbo.
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premoženje pravdnih strank. Vrhovno sodišče je glede utemeljenosti zahtevka pritožnice sprejelo drugačno stališče.
14. Opustitve spoštovanja pritožnikove pravice do izjave
iz 22. člena Ustave ne more upravičiti niti ocena Vrhovnega sodišča, da je sodišče prve stopnje s tem, ko je zavrglo nasprotno
tožbo, "prekoračilo zahtevek, kar bi moral toženec uveljavljati
s pravnimi sredstvi".10 Stališče pravne znanosti, na katero se
Vrhovno sodišče sklicuje v opombi št. 6 v 13. točki obrazložitve
izpodbijane sodbe, se nanaša na primer, ki je drugačen od
pritožnikovega. Nanaša se na primer, ko sodišče kljub (delni)
ugoditvi primarnemu zahtevku v izreku sodbe odloči še o
eventualnem zahtevku, kar je kršitev načela dispozitivnosti.
Eventualni zahtevek je namreč postavljen le za primer, če bo
primarni zahtevek v celoti zavrnjen; to prekoračitev zahtevka
je mogoče uveljavljati s pravnimi sredstvi, sicer pravnomočnost
sanira nezakonitost.11 Zaradi diametralne različnosti procesnih položajev zavrženja tožbe že pojmovno ne gre enačiti s
prekoračitvijo tožbenega zahtevka, ki predpostavlja vsebinsko
odločitev o njem. Sodišče prve stopnje pa je nasprotno tožbo
zavrglo, in to zaradi pomanjkanja pravnega interesa; s tem je
odreklo vsebinsko odločanje o zahtevku za nadpolovični delež
na skupnem premoženju.
15. Sodniki so vezani na Ustavo in zakon (125. člen
Ustave); po Ustavi jim je naložena pristojnost (in odgovornost),
da v procesu razlage zakonskega prava vrednotenje vselej
opravijo skozi prizmo z Ustavo zajamčenih človekovih pravic.
Z gledišča posameznika je popolnoma vseeno, ali je bila z
Ustavo zajamčena človekova pravica s posamičnim aktom
kršena zato, (1) ker je že zakon v neskladju z Ustavo, ali pa
je bila kršena zato, (2) ker je sodišče zakon razložilo tako, da
je normi dalo vsebino, ki ni skladna z Ustavo. Jasno namreč
je, da sistem varstva z Ustavo zajamčenih človekovih pravic
ne bi bil popoln, če bi bil zakon sicer v skladu z Ustavo, vendar bi sodišče v konkretnem primeru zakonu z razlago dalo
takšno vsebino, ki ne bi bila skladna z Ustavo. Četudi razlaga
zakonskega prava spada v pristojnost rednega sodišča in s
tem seveda v prvi vrsti v pristojnost Vrhovnega sodišča kot
najvišjega sodišča v državi (prvi odstavek 127. člena Ustave),
to ne pomeni, da Ustavno sodišče nima po Ustavi pristojnosti
(in odgovornosti) za odločanje o pravnih vprašanjih, ki se tičejo
razlage zakonskega prava, ko gre za odgovore rednih sodišč,
ki so ustavnopravnega pomena, ker se z njimi kršijo človekove
pravice (160. člen Ustave).
16. Nosilni razlog iz odločbe št. Up-771/11 je izrazil prav
to: razlaga, po kateri se ni treba opredeliti do sicer materialnopravno pomembnega ugovora nadpolovičnega deleža na
skupnem premoženju zgolj zato, ker je bila nasprotna tožba s
tovrstnim ugovorom (pravnomočno) zavržena v postopku pred
sodiščem prve stopnje, pomeni kršitev pravice do izjave. Ta
posamezniku, kot je bilo že obrazloženo, zagotavlja možnost
učinkovite obrambe pravic v postopku in s tem možnost, da
vpliva na odločitev sodišča v zadevi, ki posega v njegove pravice oziroma interese. Omejitev teh možnosti, ki jih zagotavlja
Ustava v 22. členu, je v okoliščinah obravnavanega primera
prekomerna. Z vidika pravice do izjave ni sprejemljivo naziranje, ki v bistvu pomeni zanikanje obstoja pritožnikovega ugovora nadpolovičnega deleža na skupnem premoženju, ker je bil
zapisan v nasprotni tožbi in ker je z njo tako neločljivo povezan,
da mora deliti usodo pravnomočne zavržene tožbe. To gledanje
je formalistično, saj vsebinski odgovor na pritožnikov ugovor
dokončno odreka zgolj zaradi njegove lokacije v spisovnem
gradivu. Poleg tega izenačuje primere, kot je obravnavani, s
10 Ustavno sodišče lahko v to, kako redno sodišče razlaga
tako temeljno vprašanje civilnega pravdnega postopka, kot je prekoračitev zahtevka, poseže tedaj, ko razlaga sodišča nedopustno
omejuje kakšno človekovo pravico. Za to gre v obravnavanem
primeru.
11 A. Galič v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list Republike Slovenije in
GV Založba, Ljubljana 2006, str. 170.
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primeri, v katerih nasprotna tožba s tovrstnim ugovorom sploh
ni bila vložena oziroma tovrstni ugovor sploh ni bil podan.
In ponoviti je treba, da se je pomen pritožnikove obrambe z
ugovorom nadpolovičnega deleža prvič v vsebinskem smislu v
obravnavanem primeru izrazil šele v sodbi Vrhovnega sodišča
zaradi na novo opredeljenega razumevanja koncepta nastanka
skupnega premoženja. Šele s tu izpodbijano sodbo in pred njo
izdano sodbo (ki jo je Ustavno sodišče razveljavilo v odločbi
št. Up-771/11) je prvič sporno stanovanje (oziroma 85-odstotni
lastninski delež na njem) dobilo status skupnega premoženja
pravdnih strank. Ker presoja o deležih na skupnem premoženju
predpostavlja obstoj premoženja takega statusa, je odločanje
o deležih postalo po vsebini aktualno šele v revizijskem postopku. Če bi zakon izrecno določil vsebino, kot jo je s svojo
razlago pomena pravnomočnosti zavrženja tožbe dalo Vrhovno
sodišče, bi bil tak zakon neskladen z 22. členom Ustave, ker bi
bil poseg v pravico do izjave prekomeren; Ustavno sodišče pa
bi ga moralo razveljaviti.12 Stališče, po katerem pravnomočni
sklep o zavrženju tožbe z zahtevkom o nadpolovičnem deležu
na skupnem premoženju zaradi pomanjkanja pravnega interesa v postopku pred sodiščem prve stopnje utemeljuje opustitev
opredelitve do sicer pravno pomembnih pritožnikovih navedb,
nesorazmerno posega v pravico do izjave. To stališče namreč
pomeni, da je pritožniku dokončno odvzeta možnost, da dokazuje svoj nadpolovični delež na tem premoženju, kljub temu
da je razlog za pomanjkanje pravnega interesa za nasprotno
tožbo s tožbenim zahtevkom v tej smeri odpadel prav zaradi
spremembe stališča o konceptu nastanka skupnega premoženja šele v postopku pred Vrhovnim sodiščem.
17. Ker Vrhovno sodišče svojega stališča o odsotnosti
potrebe po vsebinskem obravnavanju ugovora pritožnika o
nadpolovičnem deležu na skupnem premoženju ni utemeljilo
z ustavnopravnimi razlogi, je prekršilo pritožnikovo pravico do
izjave iz 22. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato izpodbijano
sodbo v izpodbijanem delu razveljavilo.13 Ker dejstev, ki so podlaga (doslej spregledanih) pritožnikovih materialnopravnih tez
iz nasprotne tožbe, ni mogoče prvič ugotavljati na tretji stopnji,
in tako tudi Vrhovno sodišče ne bi imelo druge izbire, kot da
sodbi nižjih sodišč razveljavi, je Ustavno sodišče v ustreznem
delu razveljavilo tudi sodbi Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Ljubljani ter zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču
v Ljubljani v novo odločanje. Po stališču Vrhovnega sodišča je
vsebinska obravnava pritožnikovega ugovora o nadpolovičnem deležu mogoča le ob vloženi nasprotni tožbi, ki vsebuje
ustrezne trditve. Ovire za ponovno vložitev nasprotne tožbe pa
so odpadle že s tem, ko se je izkazalo, da ima pritožnik zanjo
pravni interes glede na stališče Vrhovnega sodišča, da se
načelo realne subrogacije uporablja tudi po razvezi zakonske
zveze, vse do delitve skupnega premoženja. Ker je Ustavno sodišče sodbe razveljavilo že zaradi ugotovljene kršitve 22. člena
Ustave, navedb pritožnika o kršitvah drugih človekovih pravic
ni presojalo.
C.
18. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik
mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič
- Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik

12 Primerjaj A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo,
GV Založba, Ljubljana 2004, str. 454.
13 Torej v delu, v katerem je bilo reviziji ugodeno, in v stroškovnem delu.
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BANKA SLOVENIJE
3770.

Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih
16. 12. 2014 Banki Celje d. d.

POVZETEK ODLOČBE
o izrednih ukrepih izrečenih 16. 12. 2014
Banki Celje d. d.
Banka Slovenije je na podlagi prvega odstavka 31. člena
in prvega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) ter
prvega odstavka 217. člena v povezavi z 253. členom Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11,
48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13; v nadaljevanju
ZBan-1) Banki Celje d. d., Vodnikova 2, 3000 Celje, izdala
Odločbo o izrednih ukrepih (št. PBH-24.20-024/13-023, z dne
16. 12. 2014) z namenom, da se v banki ponovno vzpostavijo
pogoji za dolgoročno uspešno poslovanje.
Banka Slovenije je na podlagi nerevidiranih finančnih
izkazov po stanju na dan 30. 9. 2014 ugotovila, da so v banki
podane okoliščine povečanega tveganja, zaradi katerih se
lahko odvzame dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, saj
banka po stanju na dan 30. 9. 2014 ni izpolnjevala zahtev glede
zagotavljanja minimalnega kapitala.
Zaradi povečanega tveganja v banki je Banka Slovenije z
odločbo o izrednih ukrepih odločila:
1. da z dnem 16. 12. 2014 v celoti prenehajo vse kvalificirane obveznosti banke, ki predstavljajo osnovni kapital
banke in obveznosti banke do vseh upnikov banke iz naslova
podrejenih terjatev, ki bi se v primeru stečaja banke poplačale
šele po popolnem poplačilu vseh navadnih terjatev do banke in
2. da se hkrati z zmanjšanjem osnovnega kapitala izvede
povečanje osnovnega kapitala banke z vplačilom novih vložkov
s strani države.
Kvalificirane obveznosti banke, ki so prenehale na
podlagi odločbe o izrednih ukrepih, so:
a) osnovni kapital banke, ki znaša 16.979.769,65 EUR
in je razdeljen na 508.629 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic, in sicer:
– 507.577 delnic z oznako BCER in ISIN kodo
SI0021107634, ki so izdane kot nematerializirani vrednostni
papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev, ki ga vodi Centralna klirinško depotna družba d. d.,
Ljubljana (v nadaljevanju KDD) ter
– 1.052 delnic banke, ki niso izdane kot nematerializirani
vrednostni papirji, saj imetniki 1.052 delnic banke z oznako
BCEX in ISIN kodo SI9921107750, ki so bile izdane kot pisne
listine in razveljavljene z dnem 26. 6. 1999, v zvezi s postopkom dematerializacije vrednostnih papirjev na podlagi zakona,
ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, niso uresničili
pravice do zamenjave,
ter predstavlja kvalificirano obveznost prvega reda;
in
b) obveznosti banke iz naslova finančnih instrumentov, ki jih je izdala banka, ter predstavljajo podrejeno obveznost
banke, in sicer:
– podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE11 in ISIN
kodo SI0022102782, ki so bile izdane 30. 1. 2008 kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pri čemer skupna
neodplačana kvalificirana obveznost banke iz tega instrumenta
na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice
15.145.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe,
ter predstavljajo kvalificirano obveznost drugega reda,
– podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE10 in
ISIN kodo SI0022102709, ki so bile izdane 15. 5. 2007 kot
nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru ne-
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materializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD pri čemer
skupna neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta
na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice
37.000.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe,
ter predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda;
– podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE12 in
ISIN kodo SI0022102998, ki so bile izdane 8. 9. 2009 kot
nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pri čemer
skupna neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta
na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice
12.147.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe,
ter predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda;
– podrejene, imenske, obveznice z oznako BCE16 in
ISIN kodo SI0022103285, ki so bile izdane 11. 12. 2012 kot
nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, pri čemer
skupna še neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta
na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice
24.478.400,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe,
ter predstavljajo kvalificirano obveznost tretjega reda;
– podrejeno posojilo, ki ga je banka pridobila na podlagi
pogodbe, sklenjene 29. 11. 2007 s posojilodajalcem Zorin Florjanom, Tržišče 34 A, 3250 Rogaška Slatina, in za katero je banka dne 29. 11. 2007 posojilodajalcu izdala potrdilo o vlogi kot
imenski vrednostni papir s serijsko številko DPVPOD-EUR/FOI-5006520, pri čemer skupna še neodplačana obveznost banke
iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 150.000,00 EUR in pripadajoče obresti
do izdaje te odločbe, ter predstavlja kvalificirano obveznost
tretjega reda;
– podrejeno posojilo, ki ga je banka pridobila na podlagi
pogodbe, sklenjene 29. 11. 2007 s posojilodajalcem ZO-FING
svetovalno in trgovsko podjetje d. o. o., Celjska cesta 7, 3250
Rogaška Slatina, in za katero je banka posojilodajalcu dne
29. 11. 2007 izdala potrdilo o vlogi kot imenski vrednostni papir
s serijsko številko DPVP/I-EUR-5037000, pri čemer skupna še
neodplačana obveznost banke iz tega instrumenta na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice 100.000,00
EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe, ter predstavlja kvalificirano obveznost tretjega reda;
– podrejeno posojilo, ki ga je banka pridobila na podlagi
pogodbe, sklenjene 20. 12. 2012 s posojilodajalcem Perspektiva FT d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, in za katero
je banka posojilodajalcu dne 20. 12. 2012 izdala potrdila o vlogi
kot imenske vrednostne papirje s serijskimi številkami DPV/II-EUR-5077311, DPV/II-EUR-5077320, DPV/II-EUR-5077338,
DPV/II-EUR-5077346,
DPV/II-EUR-5077354,
DPV/II-EUR-5077362, DPV/II-EUR-5077370, DPV/II-EUR-5077389,
DPV/II-EUR-5077397,
DPV/II-EUR-5077400,
DPV/II-EUR-5077419, DPV/II-EUR-5077427, DPV/II-EUR-5077435,
DPV/II-EUR-5077443, DPV/II-EUR-5077451, pri čemer skupna še neodplačana obveznost banke iz teh instrumentov
na dan izdaje te odločbe vključuje nominalni znesek glavnice
3.000.000,00 EUR in pripadajoče obresti do izdaje te odločbe,
ter predstavlja kvalificirano obveznost tretjega reda.
Na podlagi Odločbe o izrednih ukrepih je bil zaradi prenehanja kvalificiranih obveznosti osnovni kapital banke zmanjšan
na nič (0). Zaradi prenehanja osnovnega kapitala banke je bilo
z dnem 16. 12. 2014 z Odločbo o izrednih ukrepih razveljavljenih vseh 507.577 delnic banke z oznako BCER in ISIN kodo
SI0021107634, ki so bile izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih
papirjev, ki ga vodi KDD.
Po prenehanju kvalificiranih obveznosti je bilo na podlagi
Odločbe o izrednih ukrepih izvedeno povečanje osnovnega
kapitala banke z novimi vložki, ki jih je 16. 12. 2014 vplačala
Republika Slovenija.
Na podlagi Odločbe o izrednih ukrepih je Republika
Slovenije vplačala 5.000.000 novo izdanih delnic banke, v
skupnem emisijskem znesku 190.000.000,00 EUR. Osnovni
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kapital banke po povečanju znaša 50.000.000,00 EUR in je
razdeljen na 5.000.000 novih kosovnih delnic, ki se glasijo na
ime. Nove delnice so izdane v nematerializirani obliki in so
prosto prenosljive ter so vpisane v register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD.
Po izvedenem povečanju osnovnega kapitala banka ponovno izpolnjuje zahteve Banke Slovenije glede količnikov
kapitalske ustreznosti.
V skladu s tretjim odstavkom 253. člena ZBan-1 izredni
ukrepi štejejo za reorganizacijske ukrepe, kot jih določa Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila
2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L
št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15, s spremembami).
V skladu s 350.a členom ZBan-1 lahko delničarji, upniki
in druge osebe, katerih pravice so prizadete zaradi učinkov
odločbe Banke Slovenije o izrednem ukrepu, zahtevajo od
Banke Slovenije povrnitev škode, če dokažejo, da je škoda, ki
je nastala zaradi učinkov izrednega ukrepa, višja, kot bi bila v
primeru, če izredni ukrep ne bi bil izrečen. Tožba zoper Banko Slovenije se lahko vloži pri pristojnem sodišču v Ljubljani
(Okrajno ali Okrožno sodišče v Ljubljani).
Proti odločbi o izrednih ukrepih lahko banka vloži tožbo
na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku petnajst dni od
dneva, ko je odločba vročena vsem članom uprave. Delničarji
banke, katerih delnice so bile razveljavljene na podlagi Odločbe
o izrednih ukrepih, in katerih skupni deleži dosegajo najmanj
desetino osnovnega kapitala banke, lahko zaradi uveljavljanja
sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije o izrednem
ukrepu zahtevajo od uprave banke, da skliče skupščino teh
delničarjev s predlogom, da skupščina razreši osebe, ki so
na podlagi drugega odstavka 347. člena ZBan-1 pooblaščene
za zastopanje banke v sodnih sporih zoper Banko Slovenije v
zvezi z izrečenimi izrednimi ukrepi, ter da imenuje druge osebe,
ki v postopkih sodnega varstva zoper odločbo Banke Slovenije
o izrednih ukrepih zastopajo banko.
Ljubljana, dne 16. decembra 2014
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
3771.

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto
2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 76/08 in 79/09,
14/10, 51/10, 84/10, 40/12), 22. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 125/03, 53/04)
in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS,
št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 3. redni
seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli
v letu 2015 znaša 0,0006 EUR.
II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja
2015 dalje.

II.
Občina Bistrica ob Sotli subvencionira ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu iz proračunskih sredstev uporabnikom storitve v višini 11,53 EUR na efektivno uro.
Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine znaša 5,00 EUR na efektivno uro.
III.
Cena ure storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času,
se poveča za 40 % in znaša 23,14 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,40 EUR na efektivno uro, končna cena
za uporabnika znaša 7,00 EUR.
Cena ure storitve, opravljene na dan državnega praznika
ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 24,80 EUR
na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,30 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,50 EUR.
IV.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o soglasju k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 109/13).
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1. 1. 2015.
Št. 032-0012/2014-05-03
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2014

III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2014.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2014-04-03
Bistrica ob Sotli, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

3772.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve »Pomoč družini na domu« na območju
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 5/09, 45/10, 6/12) in 15. člena Statuta Občine
Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 25/13), je Občinski svet
Občine Bistrica ob Sotli na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« na območju
Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
I.
Cena storitve Pomoč družini na domu znaša v letu 2015
16,53 EUR na efektivno uro, od tega znašajo stroški za neposredno socialno oskrbo 14,84 EUR, stroški vodenja pa 1,69 EUR.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

BRASLOVČE
3773.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Braslovče v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Braslovče
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
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– ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom
o proračunu Občine Braslovče za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 62/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
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413 Drugi tekoči domači transferi

Stran

10425
77.282

414 Tekoči transferi v tujino
42
43

3. člen

INVESTICIJSKI ODHODKI

112.663

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

112.663

INVESTICIJSKI TRANSFERI

13.550

430 Investicijski transferi

13.550

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

III.

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

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

69.326

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.
70

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

888.105

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

850.684

DAVČNI PRIHODKI

798.643

700 Davki na dohodek in dobiček

736.346

703 Davki na premoženje

23.643

704 Domači davki na blago
in storitve

38.562

706 Drugi davki
71

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

92

710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

32.159

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

408
1.101
194

VI.

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

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

C.

RAČUN FINANCIRANJA

721 Prihodki od prodaje zalog

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

714 Drugi nedavčni prihodki

18.179

KAPITALSKI PRIHODKI

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

PREJETE DONACIJE

55

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

37.421

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

37.421

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

818.779

40

TEKOČI ODHODKI

347.570

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

752 Kupnine iz naslova privatizacije

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

74

751 Prodaja kapitalskih deležev

52.041

712 Denarne kazni

73

750 Prejeta vračila danih posojil

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

v EUR
Proračun januar–marec
2014

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

ODPLAČILA DOLGA

24.877

550 Odplačila domačega dolga

24.877

IX.

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

+44.449

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–24.877

XI.

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

–69.326

67.534

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

10.721

9009 Splošni sklad za drugo

262.352
1.198
5.765
344.996
0
249.847
17.867

523.473

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

Stran

10426 /

Št.

93 / 22. 12. 2014

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 143.007,95 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410/1/2014
Braslovče, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

BREŽICE
3774.

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije funkcionarjev, plačilih članom
delovnih teles, članom drugih organov,
komisij in strokovnih organov ter o povračilih
stroškov in drugih prejemkih

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99, 79/02), v skladu z Zakonom 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 Zakonom o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10,
94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12,
27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1214, 46/13,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14 in 25/14

Uradni list Republike Slovenije
– ZFU) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne
15. 12. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles,
članom drugih organov, komisij in strokovnih
organov ter o povračilih stroškov
in drugih prejemkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za izplačilo plač in plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Občine
Brežice, plačil članom delovnih teles občinskega sveta občine
(v nadaljnjem besedilu: občinskega sveta), ki niso člani občinskega sveta, članom drugih organov, komisij in strokovnih
organov ter povračil stroškov in drugih prejemkov.
2. člen
(1) Za opravljanje funkcije imajo funkcionarji pravico do
plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno, ter do povračila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo,
določenimi s tem pravilnikom in do drugih prejemkov.
(2) Funkcionarji občine so: župan, podžupan in člani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji).
(3) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.
(4) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, članom Nadzornega odbora občine (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), članom drugih organov občine, ki jih imenuje občinski svet, članom komisij in strokovnim
organom, ki jih imenuje župan, pripada nagrada za opravljeno
delo, ki jo določa ta pravilnik.
II. OSNOVE IN MERILA ZA IZPLAČILO PLAČ IN PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
3. člen
(1) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo
funkcijo opravljal poklicno.
(2) Funkcija župana je z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) uvrščena v
53. plačni razred.
(3) Županu pripada dodatek za delovno dobo.
(4) Sklep o plači županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: KMVVI).
4. člen
(1) Funkcija podžupana je z ZSPJS uvrščena v plačne razrede v razponu od 38. do 45. plačnega razreda. Plačni razred
podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih
pooblastil.
(2) Podžupanu, ki funkcijo opravlja poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
(3) Sklep o plači podžupana izda župan.
(4) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo prejemal, če bi
opravljal funkcijo poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za
delovno dobo.
(5) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu
delovnega telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom
občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
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(6) V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana,
pripada podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana, plača,
ki bi jo dobil župan.
5. člen
(1) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne plače
župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Končni obračun se opravi ob dvanajsti plači župana.
(2) Članu občinskega sveta se mesečno obračuna sejnina za posamezni mesec glede na udeležbo na sklepčnih
sejah občinskega sveta in njegovih delovnih teles.
(3) Sejnina za udeležbo na sklepčni seji občinskega
sveta znaša 225,22 eurov bruto. Kolikor se seja občinskega
sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na prvem nadaljevanju seje izplača sejnina v višini 50 % sejnine.
Članom občinskega sveta sejnina za ostala nadaljevanja ne
pripada, povrnejo se jim le stroški, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(4) Sejnina za udeležbo na sklepčni seji delovnega
telesa občinskega sveta znaša 43,46 eurov bruto. Za vodenje seje pripada predsedujočemu tudi nagrada v višini 50 %
zneska sejnine za člane delovnega telesa. Kolikor se seja
delovnega telesa občinskega sveta ne zaključi na enem zasedanju, se za udeležbo na prvem nadaljevanju le-te, izplača
sejnina v višini 50 % sejnine. Članom delovnih teles sejnina
za ostala nadaljevanja ne pripada, povrnejo se jim le stroški,
ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo.
(5) Za slavnostno in dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.
(6) Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence
o navzočnosti na seji, ki jo vodi služba, ki je pristojna za
organiziranje dela občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu:
služba).
6. člen
(1) Članu občinskega sveta, članu delovnega telesa
občinskega sveta in članu nadzornega odbora, ki na sejo neupravičeno zamudi ali predčasno zapusti sejo brez odobritve
predsedujočega, se nagrada zniža za 50 %.
(2) Opravičilo se poda pisno ali ustno predsedujočemu
ali službi.
7. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine so
upravičeni do nagrade za udeležbo na vsaki sklepčni redni
ali izredni seji nadzornega odbora v višini 43,46 eurov bruto.
(2) Nagrada članu nadzornega odbora, kadar opravlja
delo izven seje nadzornega odbora (priprava analiz, poročil),
se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih
delovnih urah. Mesečno poročilo na predlog člana potrdi
predsednik nadzornega odbora, nato župan in KMVVI.
(3) Ura dela člana nadzornega odbora izven seje nadzornega odbora, se vrednoti v višini 12,41 eurov bruto.
(4) Mesečno izplačilo se opravi na osnovi evidence o
navzočnosti na seji in opravljenem delu, ki jo vodi služba.
(5) Predsednik ali član nadzornega odbora je za udeležbo na sklepčni seji občinskega sveta, če je vabljen na
sejo kot poročevalec, in sicer za čas poročanja, upravičen
do plačila, na podlagi tretjega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Nagrada članom drugih komisij in strokovnih organov, ki jih kot strokovna in posvetovalna telesa za posamezne zadeve v skladu s Statutom Občine Brežice ustanovi in za
katere tako določi župan, se za delo na seji in izven seje izplača nagrada na podlagi mesečnega poročila o opravljenih
delovnih urah. Mesečno poročilo na predlog člana komisije
ali delovnega telesa potrdi župan.
(2) Ura dela se za člana komisije ali delovnega telesa
vrednoti v višini 12,41 eurov bruto.
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III. POVRAČILA STROŠKOV IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
(1) Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in drugih prejemkov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Funkcionarji imajo v primeru potovanja, ki nastane
pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, pravico do dnevnice, v
skladu z veljavnimi predpisi.
10. člen
(1) Za nepoklicne funkcionarje, člane delovnih teles, ki niso
člani občinskega sveta, člane nadzornega odbora, člane drugih
organov občine, ki jih imenuje občinski svet, člane komisij in
strokovnih organov, ki jih imenuje župan in za katere tako določi
župan, se smiselno uporabljajo določila 9. člena tega pravilnika.
(2) Nepoklicni funkcionarji, člani delovnih teles, ki niso člani
občinskega sveta, člani nadzornega odbora imajo za stroške, ki
nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo, pravico do uporabe vozila Občine Brežice in plačila kotizacije za izobraževanje,
v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračuna Občine Brežice.
11. člen
(1) Pravice iz 9. in 10. člena tega pravilnika uveljavljajo poklicni funkcionarji na podlagi naloga za potovanje, ki nastane pri
opravljanju funkcije ali v zvezi z njo in ga izda župan, nepoklicni
funkcionarji pa na podlagi odobritve udeležbe, ki jo izda župan.
(2) Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog
podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
12. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje
funkcije (sejnin in nagrad), povračil in drugih prejemkov, se
zagotovijo iz sredstev proračuna.
(2) Plače, plačila za opravljanje funkcije in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do
10. dne v tekočem mesecu.
(3) Prejemki, določeni v 10. členu tega pravilnika, se
izplačajo v skladu z veljavnimi predpisi.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter
članov drugih komisij in delovnih teles Občine Brežice (Uradni
list RS, št. 15/07, 39/07, 94/10, 12/12 in 53/12).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati osmi dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2014
Brežice, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

3775.

Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet
krajevne skupnosti Križe

Ob smiselni uporabi 90. člena Zakona lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08
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in 83/12) in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri
ugotavljanju izida glasovanja na ponovnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Križe, ki so bile 14. decembra 2014, Občinska
volilna komisija izdaja naslednje

POROČILO
o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne
skupnosti Križe
V Svet krajevne skupnosti Križe so bili izvoljeni naslednji
kandidati:
1. JOŽE OMRZEL, 8. 2. 1957, Križe 8, 8282 Koprivnica
2. IVAN GRMŠEK, 15. 9. 1963, Križe 10, 8282 Koprivnica
3. DAMJANA SOTOŠEK, 26. 1. 1981, Križe 29, 8282
Koprivnica
4. MAJDA BAN, 4. 4. 1966, Križe 21, 8282 Koprivnica
5. SIMON ZUPAN, 19. 9. 1980, Križe 2, 8282 Koprivnica
6. DARKO UMEK, 5. 3. 1969, Križe 25, Koprivnica.

Uradni list Republike Slovenije
129/06) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2015 je 0,0018 €.
2.
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2015.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-34/2014-2
Hrpelje, dne 18. decembra 2014

Št. 041-2/2014
Brežice, dne 16. decembra 2014

Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Brežice
Aleksander Zupančič l.r.

ILIRSKA BISTRICA
HRPELJE - KOZINA
3776.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča za leto 2016

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 61/97, 11/98, 92/03,
129/06) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 29/11 in 76/12) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2016 je 0,0018 €.
2.
Vrednost točke se uporablja od 1. 1. 2016.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 422-34/2014-3
Hrpelje, dne 18. decembra 2014
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

3777.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča za leto 2015

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 61/97, 11/98, 92/03,

3778.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska
Bistrica v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99,
Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je župan Občine Ilirska
Bistrica dne 15. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 (Uradni list RS,
št 90/14 v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki določijo v višini porabljenih sred-
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stev v enakem obdobju lani, torej od 1. januarja do 31. marca
lanskega leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju
1. januar–31. marec 2014 je znašal 2.584.158,83 evrov.
Namenski prejemki in izdatki opredeljeni v 43. členu ZJF
oziroma v odloku o proračunu se v obdobju začasnega financiranja lahko povečajo ali zmanjšajo.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, in odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2014.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta realiziranega v enakem obdobju lani.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju
nastala plačila in druge finančne obveznosti vključijo v proračun
občine za leto 2015.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 326.189 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic
dolga v tekočem proračunskem letu.

Št.

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-62/2014
Ilirska Bistrica, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

3779.
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SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno
in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica se
poveča za indeks cen življenjskih potrebščin v letu 2013, ki
znaša 100,7.
II.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno
in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša
0,135 €.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-122/2014
Ilirska Bistrica, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

3780.

Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave PN,
št. 14/93 in Uradni list RS, št. 21/01, Uradne objave Snežnik,
št. 5/2004) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list
RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6.
2006, Uradne objave Bistriški odmevi, št. 5/10) je Občinski
svet Občine Ilirska Bistrica na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore sprejetega na 1. seji
dne 10. 12. 2014, na 3. seji dne 11. 12. 2014, sprejel naslednji

SKLEP
I.
Vrednost točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Il. Bistrica znaša v letu 2015:
– za fizične osebe
EUR 0,00167
– za pravne osebe
EUR 0,00147.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
se uporablja od 1. 1. 2015.
Št. 422-108/2014
Ilirska Bistrica, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.

Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne
takse za posebno in podrejeno rabo javnih
površin

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi
javnih površin (Uradne objave Snežnik, št. 3/03) in na podlagi
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN,
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški
odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne

Stran

prostore sprejetega na 1. seji dne 10. 12. 2014, na 3. seji dne
11. 12. 2014, sprejel naslednji

5. KONČNA DOLOČBA
7. člen

93 / 22. 12. 2014 /

KOBARID
3781.

Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine
Kobarid za leto 2014

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 –
Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Zakona o financira-

Stran

10430 /

Št.

93 / 22. 12. 2014

nju občin (ZFO-UPB1 – Uradni list RS, št. 32/06 s spremembami), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
ZJF-UPB4) in Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09
in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 2. redni seji dne
17. 12. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
42

43

ODLOK
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid
za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14, v nadaljevanju: Odlok) se drugi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Kobarid za leto 2014 se
določa v naslednjih zneskih v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

Rebalans-2
proračuna leta
2014
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.234.050,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.713.360,00
DAVČNI PRIHODKI
3.231.645,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.881.335,00
703 Davki na premoženje
182.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
168.310,00
NEDAVČNI PRIHODKI
481.715,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
416.165,00
711 Takse in pristojbine
900,00
712 Globe in druge denarne kazni
10.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
10.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
44.150,00
KAPITALSKI PRIHODKI
146.584,80
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
16.700,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
129.914,80
PREJETE DONACIJE
2.650,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.650,00
TRANSFERNI PRIHODKI
1.371.455,98
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
508.195,54
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
863.260,44
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.463.776,73
TEKOČI ODHODKI
1.222.737,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
334.316,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
54.155,00
402 Izdatki za blago in storitve
779.565,94
403 Plačila domačih obresti
2.700,00
409 Rezerve
52.000,00
TEKOČI TRANSFERI
1.777.167.32
410 Subvencije
26.200,00
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
973.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
144.953,00
413 Drugi tekoči domači transferi
632.514,32

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.310.179,67

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.310.179,67

INVESTICIJSKI TRANSFERI

153.692,00

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

122.041,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

31.651,00

III.

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

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–229.725,95

750 Prejeta vračila danih posojil
V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

VI.

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

110.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

110.000,00

500 Domače zadolževanje

110.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

50.200,00

55

ODPLAČILA DOLGA

50.200,00

550 Odplačila domačega dolga

50.200,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

–169.925,95
59.800,00
229.725,95

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

169.925,95
«

2. člen
V 11. členu Odloka se doda prvi odstavek, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do
višine 110.000,00 EUR«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji.
3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-78/13
Kobarid, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3782.

Št.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid
v obdobju januar–marec 2015

PREJETE DONACIJE (730+731)
TRANSFERNI PRIHODKI

71.256

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

32.309

741 PREJETA SREDSTVA IZ DR.
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

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

I.

70

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

928.759

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

809.503

DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
700 DAVEK NA DOHODEK
IN DOBIČEK

750.530

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)

232.126

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

83.974

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

12.131

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41

22.151
23.652

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

14

42

43

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

204

712 DENARNE KAZNI

153

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

III.

6.267

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

48.000

722 PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ

48.000

123.554
1.200
11.267
263.269
925

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

137.598

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

15.474

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

109.272

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

211.789

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

211.789

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

43.346

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI

42.600

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČ. UPOR.

746

PRORAČUNSKI PRESEŽEKPRIMANJKLJAJ (I.-II.)

178.229

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJE KAP. D. (750+751+752)

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČ.
KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)

0

VI.

SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

0

SKUPNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) – (II.+V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550+551)

IX.

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

165.683

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–12.546

XI.

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

–178.229

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU
KONEC PRETEKLEGA LETA

85.000

71.446
64.822

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

692.240

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

72

738.057

703 DAVEK NA PREMOŽENJE

706 DRUGI DAVKI
71

Proračun
januar–
marec 2015

38.947

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skup.
Naziv konta
podsku.
konto,
podkon.

0

II.

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

10431

74

1. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu
občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 14/14) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 56/14).

Stran

73

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 –
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je
župan Občine Kobarid dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kobarid
v obdobju januar–marec 2015

93 / 22. 12. 2014 /

0
12.546

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

Stran

10432 /

Št.

93 / 22. 12. 2014

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.

Uradni list Republike Slovenije
18. in 95. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 2. seji dne 17. 12.
2014 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2015

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more
dolgoročno zadolžiti.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Kranj za leto 2015
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
KONTO OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.

70

Št. 410-72/2014
Kobarid, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

70.259.565

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

41.792.708

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

34.809.100

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

26.600.000

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
71

6.983.608
4.166.784

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

73

811.000

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

72

7.398.100

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS,
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 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF, 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, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) ter

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

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

KRANJ
3783.

2015

16.000
377.100
75.214
2.348.510

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

300.000

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

200.000

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

100.000

PREJETE DONACIJE (730+731)

5.150

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

5.150

Uradni list Republike Slovenije
74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

Št.

28.138.630

5.578.010

22.560.620
23.077

23.077

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

83.307.021

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

16.133.447

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
41

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

42

III.

410.527
10.455.777
630.000
1.900.000
21.715.277
537.633
9.697.486

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

1.735.500

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

9.744.658

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
43

2.737.143

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

44.764.227
44.764.227

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

694.070

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

194.750

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

499.320

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

–13.047.456

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV.

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

64.000

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

60.000

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44 V.

Stran

10433

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

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

64.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

II.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

VI.
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0
4.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440 DANA POSOJILA

0

50 VII.
55 VIII.

IX.

ZADOLŽEVANJE (500)

8.800.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

8.800.000

ODPLAČILA DOLGA (550)

1.320.000

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

1.320.000

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

–5.503.456

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)

7.480.000

XI.

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

13.047.456

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

5.528.035

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Mestne občine Kranj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega
odstavka 80. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju
ZJF), tudi naslednji prihodki:
1. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za
financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4. požarna taksa,
5. transferni prihodki za investicije iz državnega proračuna, ki v sprejetem proračunu niso načrtovani ali so načrtovani
v premajhnem znesku,
6. prejeta sredstva iz evropskih skladov in drugih institucij,
ki v proračunu niso načrtovana ali so načrtovana v premajhnem
znesku,
7. prihodek iz naslova dobička Komunale Kranj, javnega
podjetja, d.o.o., ki se namenja vlaganjem v komunalno infrastrukturo; v proračunu se dobička ne načrtuje; po realizaciji
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prihodka se lahko v dejanski višini povečata obseg prihodkov in
na podlagi sklepa Sveta MO Kranj, ki na predlog župana določi
namen teh sredstev, tudi obseg odhodkov,
8. namenski prihodki proračunskega stanovanjskega
sklada, ki se uporabijo za financiranje odhodkov, predvidenih
v finančnem načrtu sklada; namenski prihodki proračunskega stanovanjskega sklada se štejejo kot namenski največ do
višine določene v posebnem delu proračuna,
9. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo, ki se uporabi za sofinanciranje čistilne akcije, ki
poteka tudi v gozdovih.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg prihodkov in odhodkov proračuna.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti
namen razen sredstev dobička Komunale Kranj, javnega
podjetja, d.o.o., ki se namenijo za financiranje vlaganj v
komunalno infrastrukturo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se
računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na proračunsko postavko in z njih.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvi pravic porabe med
finančnimi načrti krajevnih skupnosti odločajo predsedniki
svetov krajevnih skupnosti brez omejitev. O prerazporeditvah pravic porabe iz finančnega načrta občinske uprave
na finančne načrte krajevnih skupnosti v okviru projekta iz
načrta razvojnih programov odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
neposrednih uporabnikov:
– Sveta Mestne občine Kranj,
– nadzornega odbora,
– Medobčinskega inšpektorata Kranj,
– Skupne službe notranje revizije Kranj in
– župana,
odloča župan brez omejitev.
O prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu
občinske uprave na predlog vodje notranje organizacijske
enote odloča župan. V primerih prerazporeditev med notranje organizacijskimi enotami (tudi Medobčinski inšpektorat
Kranj in Skupna služba notranje revizije Kranj) morata prerazporeditev predlagati vodji obeh notranje organizacijskih
enot.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave brez
omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru istega podprograma.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15 %
podprograma, in med glavnimi programi, pri čemer skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % glavnega programa v sprejetem
finančnem načrtu.
Župan lahko v finančnem načrtu občinske uprave prerazporeja pravice porabe med področji porabe, pri čemer
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja
porabe ne sme presegati 10 % politike v sprejetem proračunu.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki
so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev
sodišč ali drugih upravnih organov.
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V okviru prerazporeditev uporabniki lahko predlagajo
tudi odpiranje novih proračunskih postavk.
O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene pravice župana, odloča Svet Mestne občine Kranj.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju
januar–junij in konec leta z zaključnim računom proračuna
poroča Svetu Mestne občine Kranj o veljavnem proračunu in
njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati
70 odstotkov pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika; od tega:
1. v letu 2016, 70 odstotkov navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 odstotkov navedenih pravic porabe.
Skupni obseg obveznosti, ki jih prevzame neposredni
uporabnik in bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago,
storitve ter tekoče transfere, ne sme presegati 25 odstotkov
pravic porabe, sprejete v njegovem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, za
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter za prevzemanje obveznosti po projektih, ki imajo zagotovljene vire financiranja.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, katerih okvirna
vrednost se poveča za več kot 20 odstotkov ali se sredstva v
proračunu povečajo za več kot 100.000,00 EUR, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj.
Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za projekte, ki se
nanašajo na svetniške skupine. Omejitev ne velja tudi za projekte, ki se financirajo iz namenskih prihodkov, ki v proračunu
niso bili načrtovani ali so bili načrtovani v premajhnem znesku.
Vse prerazporeditve iz projektov, pri katerih so v načrtu razvojnih programov za tekoče leto predvideni namenski
prihodki, mora predhodno potrditi Svet Mestne občine Kranj.
Projekti, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve Sveta Mestne občine Kranj.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. rezervni sklad, oblikovan po ZJF in
2. stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi odloka o
ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini,
določeni v posebnem delu proračuna.
Na predlog za finance pristojne notranje organizacijske
enote občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
višine 2.100,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili tekoče
obvešča Svet Mestne občine Kranj.
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9. člen

Št.

4. POSEBNOSTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENEM
MESTNE OBČINE KRANJ
10. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
Župan o odpisu dolga poroča Svetu Mestne občine Kranj
v skupnem znesku po posameznih namenih s poročilom o
izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij in z zaključnim
računom proračuna.
11. člen

14. člen

Pravni posli, ki jih sklene svet krajevne skupnosti v višini
posameznega pravnega posla v posameznem proračunskem
letu do 50.000 EUR, so veljavni brez predhodnega soglasja
župana.
Takšni pravni posli morajo biti v skladu s finančnim načrtom.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Kranj v
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(prenos sredstev v naslednje leto)
Stanje sredstev na zakladniških podračunih konec leta
se prenese v finančne načrte neposrednih proračunskih uporabnikov za naslednje leto. Za obseg prenesenih sredstev
se povečajo pravice porabe neposrednih proračunskih uporabnikov.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-26/2014-2
Kranj, dne 17. decembra 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem na
podlagi določil zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti do vrednosti posamezne
nepremičnine do višine 5.000,00 EUR sprejme župan.
12. člen

10435

(veljavnost pravnih poslov, ki jih sklepajo sveti
krajevne skupnosti)

(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem)

(načrt ravnanja s premičnim premoženjem)

Stran

6. PRAVNI POSLI SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu se do višine, določene v posebnem delu,
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je
namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev.
O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča na
predlog pristojnih notranje organizacijskih enot občinske uprave s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan do višine
2.100,00 EUR za posamezni namen. Omejitev ne velja za
prerazporeditve sredstev na projekte iz načrta razvojnih programov.
Skupna vrednost odobrenih sklepov o prerazporeditvi iz
prejšnjega odstavka ne sme presegati sredstev zagotovljenih
na posebni proračunski postavki v posebnem delu proračuna.
O sklepih o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki presegajo županova pooblastila, odloča
Svet Mestne občine Kranj. Svet Mestne občine Kranj odloča
tudi o sredstvih zagotovljenih na posebni proračunski postavki
v posebnem delu proračuna.
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3784.

Razpis nadomestnih volitev člana v Svet KS
Besnica v Mestni občini Kranj

V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno
uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo posameznega
premičnega premoženja v višini 10.000,00 EUR. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan.

Na podlagi 41., 29. in 32. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV, Uradni list RS, št., 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

RAZPISUJE
nadomestne volitve člana v Svet KS Besnica
v Mestni občini Kranj

13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov leta 2015 se Mestna občina Kranj
lahko dolgoročno zadolži do višine 8.800.000,00 EUR, in sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih
programov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna
občina Kranj, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine 1 mio
EUR. Skupna višina pomeni največjo dovoljeno vsoto vseh
poroštev skupaj.
Pogoj za poroštvo pravnim osebam javnega sektorja je
soglasje Sveta Mestne občine Kranj.

1.
Nadomestne volitve v Svet KS Besnica bodo v nedeljo
1. 2. 2015.
2.
Za dan razpisa nadomestnih volitev v Svet KS Besnica,
s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 19. 12.
2014.
3.
Svet KS Besnica šteje 7 članov, na nadomestnih volitvah
v Svet KS Besnica se voli 1 član.
Ponovne volitve bodo na volišču s sedežem na naslovu
Dom družbenih organizacij, Na hribu 7, 4201 Zgornja Besnica,
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volijo pa volivci, ki stanujejo na območju PO: 0249, 0250, 0251,
0252, 0253, 0254, 0282, 0255, 0256, 0257.
Št. 041-4/2013-685-41/23
Kranj, dne 18. decembra 2014
Predsednica Občinske volilne komisije
Mestne občine Kranj
Marjeta Dvornik l.r.

KRIŽEVCI
3785.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada Občine Križevci

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
V 2. členu se spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2014 se
na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
A)

Skupina/ Podskupina kontov
I.
70

71

Na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na
2. redni seji dne 12. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi
proračunskega stanovanjskega sklada
Občine Križevci
1. člen
Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Križevci, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 74/02, preneha veljati.
2. člen
Sredstva proračunskega stanovanjskega sklada se prenesejo v integralni proračun.
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.

3786.

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu Občine
Križevci za leto 2014
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2014 (Uradni
list RS, št. 17/14) se spremeni:

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,681.509

DAVČNI PRIHODKI

2,140.818

700 Davki na dohodek in dobiček

2,008.598

703 Davki na premoženje

96.520

704 Domači davki na blago in storitve

35.700

NEDAVČNI PRIHODKI

540.691

710 Udeležba na dobičku in dohodkih
od premož.

296.310

711 Takse in pristojbine

2.500

712 Globe in denarne kazni

4.100

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofin.
instit.

2.500
235.281
0
0
2,168.948
509.656

741 Prejeta državna sredstva iz drž.
prorač. iz sred. EU

1,659.292

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

5,414.713

40

TEKOČI ODHODKI

624.202

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

113.785

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

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Križevci za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02–
ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta
Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99,17/01 in 74/02) je
Občinski svet Občine Križevci na 2. redni seji dne 12. 12. 2014
sprejel

4,850.457

714 Drugi nedavčni prihodki
72

v EUR
Proračun
leta

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

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Št. 031-01/2014-2-19
Križevci, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

TEKOČI TRANSFERI

43

481.042
5.500
6.900
1,230.858

410 Subvencije

225.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

739.405

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

85.015

413 Drugi tekoči domači transferi
42

16.975

181.438

INVESTICIJSKI ODHODKI

3,386.563

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3,386.563

INVESTICIJSKI TRANSFERI

173.090

431 Investic. transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pror. uporab.

85.960

432 Investic. transferi prorač.
uporabnikom

87.130

III.

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

–564.256

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

Uradni list Republike Slovenije
IV.

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

73

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Št.

752 Kupnine iz naslova privatizacije

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.
DELEŽEV

2. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami 987/6,
1316, 1065/4, 1066/4, 1071/2, 1072/2, 1072/4, 1073, 1074/3,
1074/4, 1074/5, 1074/7, 1074/8, 1074/9, 1074/10, 1074/11,
1074/12, 1074/13, 1074/14, 1074/15, 1074/16, 1074/17,
1074/18, 1074/19, 1074/20 in 1074/21 vse v k.o. Bučečovci
(231). Severovzhodna meja območja poteka po meji priobalnega zemljišča Somoričkega potoka; to je 5,0 m od zgornjega
roba Somoričkega potoka. Natančen potek meje območja je
razviden iz grafičnega dela lokacijskega načrta.«.

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)

50

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

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.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–39.080

XI.

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

564.256

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

603.336

–603.336

9009 Splošni sklad za drugo

«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 032-01-2/2014-9
Križevci pri Ljutomeru, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

3787.

10437

1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v
obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (Uradni list RS, št. 49/06) se
besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt).«.

751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)

Stran

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

750 Prejeta vračila danih posojil

V.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokacijskem načrtu za komunalno opremo
v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Na podlagi 61. in 97. člena Zakona o prostorskem 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 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS,
št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na
2. seji dne 12. 12. 2014 sprejel

3. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje lokacijskega načrta je namenjeno obrtnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim, storitvenim in
servisnim dejavnostim. Skladiščne in prometne dejavnosti niso
dopustne.
V ureditvenem območju lokacijskega načrta so dopustne
naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov glede na
namen:
– gostilne, restavracije in točilnice,
– stavbe bank, pošt in zavarovalnic,
– druge poslovne stavbe,
– trgovske stavbe,
– bencinski servisi,
– stavbe za storitvene dejavnosti,
– garažne stavbe,
– industrijske stavbe,
– rezervoarji, silosi in skladišča,
– druge stavbe, ki niso uvrščene drugje,
– avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
– lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste,
– jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti,
– lokalni (distribucijski) plinovodi,
– lokalni vodovodi za pitno in tehnološko vodo,
– lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
– vodni stolpi, vodnjaki in hidranti,
– cevovodi za odpadno vodo,
– lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna
komunikacijska omrežja,
– drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
Gradnja objektov z vplivi na okolje, za katere je s predpisi
o varstvu okolja določena obvezna presoja vplivov na okolje,
ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja novih bioplinarn,
logističnih centrov in samostojnih parkirišč.
V ureditvenem območju lokacijskega načrta so dopustne
naslednje vrste nezahtevnih objektov glede na namen:
– majhna stavba,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– vodnjak, vodomet,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– objekt za oglaševanje.
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V ureditvenem območju lokacijskega načrta so dopustne
naslednje vrste enostavnih objektov glede na namen:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– mala komunalna čistilna naprava,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekt,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov.
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, razen tistih,
katerih gradnja je v javno korist, je dopustna le na zemljišču,
kjer poteka gradnja ali je že zgrajen manj zahteven oziroma
zahteven objekt in so lahko zgrajeni najdlje za čas obstoja manj
zahtevnega oziroma zahtevnega objekta.«.
4. člen
V 5. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»V ureditvenem območju lokacijskega načrta so dopustne
naslednje izvedbe del:
– sanacija in priprava zemljišča,
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta,
– sprememba namembnosti,
– vzdrževanje objekta.«.
5. člen
V 7. členu se besedilo »oziroma postavitev pomožnih
objektov« nadomesti z besedilom »nezahtevnih in enostavnih
objektov«.
6. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka parcela mora imeti zagotovljeno predpisano število parkirnih mest glede na vrsto in kapaciteto stavbe (število
parkirnih mest na parceli ne sme presegati predpisanega števila za več kot 50 %):
– gostilne, restavracije in točilnice: 1 PM na 6–10 sedežev,
– poslovne in upravne stavbe: 1 PM na 30 m2 neto površine,
– trgovske stavbe do 500 m2: 1 PM na 50 m2 koristne
prodajne površine (najmanj 2 PM),
– trgovske stavbe nad 500 m2: 1 PM na 30 m2 koristne
prodajne površine,
– bencinski servisi: 1 PM na 30 m2 koristne prodajne
površine (najmanj 3 PM),
– stavbe za storitvene dejavnosti: 1 PM na 30 m2 (najmanj
2 PM),
– stavbe za storitvene dejavnosti (avtopralnice): 3–5 PM
na pralno mesto,
– industrijske stavbe: 1 PM na 50–70 m2 neto površine
ali na 3 zaposlene,
– industrijske stavbe (avtomehanične delavnice): 6 PM
na popravljalno mesto,
– rezervoarji, silosi in skladišča: 1 PM na 80–100 m2 neto
površine ali na 3 zaposlene.«.
7. člen
V 11. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se
glasi: »Robno območje ob regionalni cesti se zasadi s kombinacijo različnih avtohtonih drevesnih vrst.«.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
V 12. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov je potrebno upoštevati glede:
– velikosti, določila predpisa o razvrščanju objektov glede
na zahtevnost gradnje,
– lege, da so najbolj izpostavljeni deli objekta od meje
sosednjega zemljišča odmaknjeni najmanj 1,00 m, s soglasjem
lastnika sosednjega zemljišča pa tudi manj, ograja in objekt, ki
nima višine, pa se lahko gradita na mejo,
– oblikovanja, da se objekte oblikuje tako, da se ne kvari
splošnega videza prostora.«.
9. člen
V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo »kurilno olje,«.
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti, peti in
šesti odstavek, ki se glasijo:
»Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se spodbuja uporabo
okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Obnovljivi viri energije so viri energije, ki
se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti
pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in
neakumulirana sončna energija.
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem
objektov in naprav na ekološko čiste vire energije, z racionalno
rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme,
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj
ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso.
Pri gradnji novih stavb in pri rekonstrukciji stavb, kjer se
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, kjer
se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska
izvedljivost alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Kot
alternativni sistemi se štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na voljo,
– toplotne črpalke.
Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z
energijo je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za določene stavbe iz predpisov s področja
energetike in učinkovite rabe energije. Če je v projektu za
pridobitev gradbenega dovoljenja določeno, da bo več kot dve
tretjini potreb stavbe po toploti zagotovljeno iz enega ali več alternativnih sistemov za oskrbo stavbe z energijo, se šteje, da je
zahteva za izdelavo študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo z energijo izpolnjena.«.
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Odlokom o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Križevci (Uradni list
RS, št. 91/00)« nadomesti z besedilom »občinskim predpisom,
ki določa način ravnanja s komunalnimi odpadki«.
11. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo okolja
V ureditvenem območju lokacijskega načrta ni predvidenih dejavnosti s kapacitetami, za katere je s predpisi o varstvu
okolja določena obvezna presoja vplivov na okolje.«.
12. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ureditveno območje lokacijskega načrta se v skladu s
predpisom o mejnih vrednostih kazalcev hrupa uvršča v IV. območje varstva pred hrupom. Dovoljena je mejna raven hrupa

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3788.

65 dBA ponoči in 75 dBA podnevi, ter kritična raven hrupa
80 dBA ponoči in 80 dBA podnevi.«.
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Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci
v obdobju januar–marec 2015

13. člen
V 24. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Na ureditvenem območju lokacijskega načrta predhodna
ocena arheološkega potenciala še ni bila izdelana, zato je priporočljivo pred začetkom izvedbe zemeljskih del izvesti predhodne arheološke raziskave. Za izvedbo predhodne arheološke
raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje
varstva kulturne dediščine.
Kolikor predhodne arheološke raziskave niso opravljene
pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine
zavezuje, 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.«.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU in 110/02 –
ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta Občine Križevci (Uradni
list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je župan Občine Križevci
sprejel

14. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pred požarom
Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– požarno varnostne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine in delovne površine za gasilska
vozila v skladu z zahtevami standarda SIST DIN 14090 ali
usklajeno z lokalno pristojno gasilsko enoto, kadar se jih ne da
urediti v skladu s standardom SIST DIN 14090,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V skladu s predpisom s področja izdelave študije oziroma
zasnove požarne varnosti se za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo
požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Za
nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne
varnosti ne izdelujeta.«.

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

15. člen
V prvem odstavku 31. člena se za osmo alineo pika nadomesti s podpičjem in dodata nova deveta ter deseta alinea,
ki se glasita:
»– v varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati
tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovna ali
zvočno obveščanje in oglaševanje,
– upravljavec državne ceste (Družba za avtoceste v
RS in Direkcija RS za ceste) ni dolžan zagotoviti dodatnih
ukrepov varstva pred hrupom za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta, kakor tudi ne zaščite pred
morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma bodo posledica obratovanja državne ceste. Izvedba vseh ukrepov je obveznost
investitorja.«.
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Križevci
v obdobju januar–marec 2015
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Križevci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so
sprejete v proračunu za leto 2014.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa,
vključijo v proračun za leto 2015 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 403-04/14
Križevci pri Ljutomeru, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

3789.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB2,
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 15. člena Statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) in 35. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08)
je Občinski svet Občine Križevci na 2. redni seji dne 12. 12.
2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Križevci

Št. 032-01/2-2014-8
Križevci pri Ljutomeru, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Križevci

jejo:

I. V občinsko volilno komisijo Občine Križevci se imenu-

1. Vlasta OSTERC KUHANEC, Križevci 12, 9242 Križevci
pri Ljutomeru – predsednica
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2. Anton ROŽMAN, Iljaševci 30, 9242 Križevci pri Ljutomeru – namestnik predsednice
3. Miran VAUPOTIČ, Lukavci 19, 9242 Križevci pri Ljutomeru – član
4. Daniel ŠIJANEC, Bučečovci 17, 9242 Križevci pri
Ljutomeru – namestnik člana
5. Zvonka ANTOLIČ, Bučečovci 32, 9242 Križevci pri
Ljutomeru – članica
6. Silvester LOVRENČIČ, Lukavci 10a, 9242 Križevci pri
Ljutomeru – namestnik članice
7. Bojan LEŠER, Bučečovci 7b, 9242 Križevci pri Ljutomeru – član
8. Srečko DUH, Lukavci 66, 9242 Križevci pri Ljutomeru
– namestnik člana
II. Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo štirih
let in začne teči s 1. 1. 2015.
III. Sedež Občinske volilne komisije Občine Križevci je:
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
IV. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-2/2014-17
Križevci pri Ljutomeru, dne 12. decembra 2014

Uradni list Republike Slovenije
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

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

7.582.589

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

6.255.098

DAVČNI PRIHODKI

3.801.813

700 Davki na dohodek in dobiček

3.608.876

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

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

KRŠKO
3790.

Sklep o začasnem financiranju Občine Krško
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 ZDIU12, 14/13 –
popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415
in 38/14 – ZIPRS1415-A), 30. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odločba US RS,
57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314
in 101/13 – ZIPRS1415) in 35. člena Statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06,
47/10, 90/11, 27/14) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Krško
v obdobju januar–marec 2015

72

73

74

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12 in 38/14, v
nadaljevanju: odlok o proračunu). Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 –
ZIPRS1415-A; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu
Občine Krško za leto 2014.

51.071
141.866
2.453.285
165.382
1.928
11.720
3.450
2.270.805

KAPITALSKI PRIHODKI

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in drugih neopred. sredstev

0

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

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

1.327.491
312.306
1.015.185

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

8.095.739

40

TEKOČI ODHODKI

1.847.751

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

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Krško v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015
(v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

Proračun
januar–
marec 2015

41

59.580
1.278.980

403 Plačila domačih obresti

79.725

409 Rezerve

56.869

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

372.597

2.635.127
21.000
1.616.932

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

160.078

413 Drugi tekoči domači transferi

837.117

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.589.109

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.589.109

Uradni list Republike Slovenije
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi P.O. in F.O.,
ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

Št.

23.752

–513.150

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

440 Dana posojila

7. člen

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina dolgoročno zadolži do višine 380.517 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-258/2014-O801
Krško, dne 16. decembra 2014

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

380.517

55

ODPLAČILA DOLGA

380.517

550 Odplačila domačega dolga

380.517

IX.

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

–893.667

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–380.517

XI.

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

513.150

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

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

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

752 Kupnine iz naslova privatizacije

44

5. člen
(uporaba predpisov)

6. člen

751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)

10441

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

750 Prejeta vračila danih posojil

V.

Stran

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5.000
18.752
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2.353.000

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

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3791.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Krško v letu 2015

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 131/03,
34/04, 124/08, 20/12 in 25/14) je Občinski svet Občine Krško,
na 2. seji, dne 15. 12. 2014, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju občine Krško v letu 2015
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015 znaša
0,00151 EUR/m2/mesec.

Stran

10442 /

Št.

93 / 22. 12. 2014

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 422-254/2014-O402
Krško, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

3792.

Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 6/2014

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US
RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine
Krško, na 2. seji, dne 15. 12. 2014, sprejel

Uradni list Republike Slovenije
122/07, 05/10, 107/12, 17/13 in 62/13) je Občinski svet Občine
Lendava na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2015 za fizične osebe
znaša 0,000467115.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za leto 2015 za pravne osebe
znaša 0,0004917.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 032-0075/2014-2
Lendava, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

SKLEP
o ukinitvah javnega dobra št. 6/2014
I.
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 3368/3 vpisana v k.o. 1324 – Ravne,
– parc. št. 2974/14 vpisana v k.o. 1323 – Veliki Trn,
– parc. št. 3047/6, parc.št. 3049/18 in parc.št. 3047/8
vpisane v k.o. 1322 – Krško,
– parc. št. 1205/67 in parc. št. 1205/68 vpisani v k.o.
1321 – Leskovec,
– parc. št. 1243/39 in parc.št. 1243/40 vpisani v k.o. 1321
– Leskovec,
– parc. št. 3339/17 vpisana v k.o. 1324 – Ravne,
– parc. št. 3054 vpisana v k.o. 1322 – Krško.
II.
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Krško.
III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri
Okrajnem sodišču v Krškem.
Št. 478-31/2014-O507
Krško, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

LOGATEC
3794.

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi
v Občini Logatec

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04 in 57/12) in 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o turistični taksi
v Občini Logatec
1. člen
V tretjem odstavku 3. člena Odloka o turistični taksi v
Občini Logatec (Logaške novice, št. 10/06 in 1-2/11) se besedilo »ob uveljavitvi tega odloka 0,09« nadomesti s številom
»0,115«.
2. člen
V prilogi se število »0.99« nadomesti s številom »1.265«,
število »0.50« pa s številom »0.6325«.
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 007-29/2014-7
Logatec, dne 19. decembra 2014

LENDAVA
3793.

Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lendava za leto 2015

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena
Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11
– popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) in 12. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04, 139/06,

3795.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo)
in 11. člena Poslovnika Občinskega sveta (Logaške novice,
št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 3. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Izhodiščna mesečna vrednost točke, za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Logatec, za leto 2015 znaša 0,00020 EUR v enaki višini za
vse zavezance.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2015 dalje.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 013-12/2014-22
Logatec, dne 19. decembra 2014
Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

LUČE
3796.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Luče za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče
(Uradni list RS, št. 60/11 z 29. 7. 2011 – UPB) je Občinski svet
Občine Luče na 2. redni seji dne 3. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče
za leto 2014
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Luče za
leto 2014, ki se po novem glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine

v evrih
Proračun
leta 2014
2.323.000
1.835.511
1.755.011

80.500

93 / 22. 12. 2014 /

Stran

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
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
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

10443

6.900

55.589

2. 323.000

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
425.000

Stran

10444 /

Št.

93 / 22. 12. 2014

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2014
Luče, dne 3. decembra 2014

Uradni list Republike Slovenije
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

I.
70

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

1.568.732,80

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.211.874,48

DAVČNI PRIHODKI

1.148.978,78

700 Davki na dohodek in dobiček

1.109.628,00

703 Davki na premoženje

10.643,26

704 Domači davki na blago in storitve

27.629,51

706 Drugi davki
71

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

62.895,70

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

36.968,53

711 Takse in pristojbine

1.026,05

712 Denarne kazni

2.162,80

714 Drugi nedavčni prihodki

METLIKA

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Metlika
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

731 Prejete donacije iz tujine
74

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

356.858,32
356.858,32

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

436.273,03

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

102.273,03

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

(vsebina sklepa)

3. člen

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Metlika v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2015 (v nadaljnjem
besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

1. člen

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za
leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju:
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Metlika za leto 2014
(Uradni list RS, št. 110/13 in 47/14); v nadaljevanju: odlok
o proračunu.

22.738,32

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 37. členom Statuta Občine Metlika (Uradni list RS,
št. 14/09 in 38/10) je župan Občine Metlika sprejel

1.078,01

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

3797.

v EUR
Proračun januar–marec
2015

402 Izdatki za blago in storitve

41

1.757.248,94

15.843,29
307.926,10

403 Plačila domačih obresti

8.520,59

409 Rezerve

1.739,40

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

546.920,48
54.328,62
331.011,62
31.756,33
129.823,91

414 Tekoči transferi v tujino
42
43
III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

766.744,58

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

766.744,58

INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.310,85

430 Investicijski transferi

7.310,85

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

–188.516,14

Uradni list Republike Slovenije

Št.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

44

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

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

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

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

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

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

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

0,00

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-200/2014
Metlika, dne 18. decembra 2014

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

65.259,39

55

ODPLAČILA DOLGA

65.259,39

550 Odplačila domačega dolga

65.259,39

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

–253.775,52

IX.

10445

6. člen

750 Prejeta vračila danih posojil

V.

Stran

ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

B.

75
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X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–65.259,38

XI.

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

188.516,14

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

253.775,52

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

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
3798.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Miren - Kostanjevica

Na podlagi 64. 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
17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07, 69/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica
na 3. redni seji dne 16. 12. 2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Statutu Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 112/07, 69/14) se v prvem odstavku 35. člena spremeni prvi
stavek tako, da se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina lahko
dva podžupana, ki sta imenovana iz volilnih enot iz katerih ne
prihaja župan.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru predčasnega prenehanja mandata župana
opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podž-

Stran
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upan. Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga
določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri
podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je
razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega
sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan oziroma član občinskega sveta, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za
odločitve občinskega sveta.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in
začnejo veljati naslednji dan po objavi.

72

73

74

Št. 007-21/2014-1
Miren, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

3799.

78

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena
Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07)
je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. redni seji
dne 16. 12. 2014 sprejel

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

70

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

4.068.910

DAVČNI PRIHODKI

3.211.653

700 Davki na dohodek in dobiček

2.681.809

703 Davki na premoženje

348.742

704 Domači davki na blago in storitve

181.002

706 Drugi davki
71

595.760

720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov

108.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoroč. sr.

487.760

PREJETE DONACIJE

34.370

730 Prejete donacije iz domačih virov

34.370

TRANSFERNI PRIHODKI

980.716

741 Prejeta sr. iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU

4.633.182

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

107.324

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

107.324

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

41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42

43

11.516.992
1.439.309
355.676
51.580
975.939
4.000
52.114
1.620.729
17.000

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

928.100

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

155.406

413 Drugi tekoči domači transferi

520.223

INVESTICIJSKI ODHODKI

8.356.097

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

8.356.097

INVESTICIJSKI TRANSFERI

100.857

431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,
ki niso pror. upor.

81.770

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

19.087

III.

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

100

5.613.898

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

40

10.420.262

PRIHODKI (70+71)

KAPITALSKI PRIHODKI

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

v EUR
Proračun
leta 2014

163.060

II.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Miren Kostanjevica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13, 99/13 in 34/14) se 1. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

714 Drugi nedavčni prihodki

–1.096.730

NEDAVČNI PRIHODKI

857.257

B.

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

688.497

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

700
5.000

75
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V.

44

VI.

Št.

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

3800.
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Sklep o začasnem financiranju Občine Miren Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4) in 113. člena Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14) je župan Občine
Miren - Kostanjevica dne 16. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Miren Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. januarja do
31. marca 2015.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

0

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah in Odlokom o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13, 99/13, 34/14 in
spremembe odloka št. 007-0020/2014 sprejete na 3. redni seji
16. 12. 2014).

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

800.000

50

ZADOLŽEVANJE

800.000

500 Domače zadolževanje

800.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

20.000

55

20.000

3. člen

20.000

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev na računih dne
31. 12. preteklega leta

–316.730

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

780.000

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

1.096.730

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

316.730

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
Splošni, posebni del in načrti razvojnih programov so
sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2014
Miren, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

I.

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

v EUR
Proračun
januar–marec
2015
1.243.757

PRIHODKI (70+71)

860.077

70 DAVČNI PRIHODKI

737.638

700 Davki na dohodek in dobiček

670.449

703 Davki na premoženje

42.074

704 Domači davki na blago in storitve

25.115

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki

0
122.439
115.211
0
235
6.993

Stran
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
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720 Prihodki od prodaje zgradb
in prostorov

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoroč. sr.

0

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI

250
283.430

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

0

219.679
74.645

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

12.579

413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam,
ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

0

100.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

646.905

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

410 Subvencije

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

V.

250.000

100.000

41 TEKOČI TRANSFERI

0

0

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

409 Rezerve

752 Kupnine iz naslova privatizacije

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

403 Plačila domačih obresti

0

0

741 Prejeta sr. iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU

402 Izdatki za blago in storitve

751 Prodaja kapitalskih deležev

440 Dana posojila

33.430

40 TEKOČI ODHODKI

0

250

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

II.

750 Prejeta vračila danih posojil

0

132.239
216
0
261.090
0
205.845
960
54.285
138.172
138.172
27.964

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

0

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

20.000

55 ODPLAČILA DOLGA

20.000

550 Odplačila domačega dolga

20.000

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

576.852

X.

–20.000

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

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

–596.852

Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
preteklega leta

0

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

27.964
0
246.852

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)

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

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
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Št.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 80.000 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 007-22/2014-1
Miren, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

3801.

3802.

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2015
znaša 0,00027 EUR/m2 na mesec.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 4224-0020/2014-2
Miren, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

10449

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Naklo

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12)
in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07,
29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 3. redni seji dne
10. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Naklo
I.
Za predsednika oziroma namestnico predsednika občinske volilne komisije sta imenovana:
Predsednik: PRIMOŽ KRIŽNAR
Namestnica predsednika: TATJANA HUDOBIVNIK.
II.
Za člane oziroma namestnike članov občinske volilne
komisije so imenovani:
1. Član: TONI MENEGALIJA
Namestnik: DAVID RENKO
2. Član: BOŠTJAN ALJANČIČ
Namestnik: JOŽI AŽMAN
3. Član: GREGOR PIRNAVER
Namestnik: INES MRAVLJA.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2014
Naklo, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Miren - Kostanjevica

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07) in 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 3. redni seji dne
16. 12. 2014 sprejel

Stran

NAKLO

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
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3803.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list
RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 3. redni
seji dne 10. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 1111/4, k.o. Duplje, ID znak: 2092-1111/4-0 in parc.
št. 1111/3 k.o. Duplje, ID znak: 2092-1111/3 k.o. Duplje.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0020/2014
Naklo, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

Stran

10450 /
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NOVA GORICA

3804.

Sklep o potrditvi cenika letnih kart za
parkiranje na modrih conah na območju
Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Na podlagi 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 13/12) in petega odstavka 26. člena Odloka
o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine
Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 5/96, 15/97) izdajam naslednji

SKLEP
1.
Potrdi se cenik letnih kart za parkiranje na modrih conah
na območju Mestne občine Nova Gorica, ki se uporablja od
1. 1. 2015 dalje, in sicer:
Letne karte za parkiranje 2015 na modrih conah v Mestni
občini Nova Gorica so prenosljive in neprenosljive.
Letna karta za parkiranje 2015
Obdobje:

Merska enota

JAN–DEC 2015
FEB–DEC 2015
MAR–DEC 2015
APR–DEC 2015
MAJ–DEC 2015
JUN–DEC 2015

kos
kos
kos
kos
kos
kos

Mesečne, trimesečne, šestmesečne karte za parkiranje
2015 na modrih conah v Mestni občini Nova Gorica so neprenosljive.
Mesečna, trimesečna,
polletna karta za
Merska enota
parkiranje 2015
Mesečna karta
kos
Trimesečna karta
kos
Polletna karta
kos
Paketi parkirnih listkov – taloni.

Cena brez
DDV – v EUR
34,50
96,75
166,72

Paketi parkirnih listkov
Cena brez
Merska enota
– taloni
DDV – v EUR
Karnet 1
11 kos
7,08
Karnet 2
22 kos
14,17
DDV ni vključen v ceno in se obračunava skladno z veljavno zakonodajo.
Na dan veljavnosti cenika znaša DDV 22 %.
2.
Neprenosljive karte za parkiranje se izda v obliki nalepke,
katera mora biti zalepljena na sprednjem vetrobranskem steklu
parkiranega vozila tako, da je vsebina dobro vidna in v celoti
čitljiva z zunanje strani.
Prenosljive karte za parkiranje se izda v obliki kovinske
kartice, katera mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako,
da je vsebina dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani
skozi sprednje vetrobransko steklo.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 371-132/2013-9
Nova Gorica, dne 16. decembra 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

PRENOSLJIVA
Cena brez
DDV – v EUR
354,62
325,17
295,61
266,06
236,49
207,01

NEPRENOSLJIVA
Cena brez
DDV – v EUR
290,14
266,05
241,87
217,68
193,49
169,37

NOVO MESTO
3805.

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda
v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU in 50/14) in prvega odstavka 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, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14
in 43/14) ter soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, št. 010-6/2014/20 z dne 5. 12. 2014, izdajam
v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne
plače direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je
Mestna občina Novo mesto

SKLEP
o uvrstitvi direktorja javnega zavoda
v plačni razred
1. Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za
turizem Novo mesto se za določitev osnovne plače uvrsti v
43. plačni razred.
2. Sklep velja od 1. 1. 2015 in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 061-4/2014
Novo mesto, dne 15. decembra 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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PREBOLD
3806.

Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 102. člena Statuta
Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je župan
Občine Prebold dne 15. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Prebold
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Prebold (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12; v
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o Rebalansu proračunu Občine
Prebold za leto 2014 (Uradni list RS, št. 45/14; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

I.

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

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

v EUR
Proračun
januar–marec
2015
787.781
766.331
683.113
654.316
9.416
19.257
124
83.217
66.281
249
485
63
16.139
2.793
390
2.403
0
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73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

Stran

10451
0
0
0
18.657
9.599
9.058
890.773
175.779
37.366
5.923
121.910
8.486
2.093
284.484
0
221.402
2.478
60.603
0
385.394
385.394
45.116
62
45.054

–102.992

0
0

0
0

0

0
0

Stran
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55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
49.408
49.408
–152.400
–49.408
102.992
0

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410/9/2014
Prebold, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ROGAŠOVCI
3807.

Odlok o priznanjih in nagradah Občine
Rogašovci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF) ter prvega odstavka 17. člena Statuta

Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03,
69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 3. seji dne 18. 12.
2014 sprejel

ODLOK
o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci
1. člen
Ta odlok ureja vrsto, pogoje in način podeljevanja priznanj
in nagrad Občine Rogašovci (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Priznanja in nagrade so:
– naziv častni občan/občanka,
– priznanje Občine Rogašovci,
– nagrada Občine Rogašovci,
– Županovo priznanje.
3. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Rogašovci odloča
občinski svet na predlog komisije za priznanja in nagrade (v
nadaljevanju: komisija), ki jo občinski svet tudi imenuje in za
katero veljajo določila statuta in poslovnika, ki se nanašajo na
delovna telesa občinskega sveta.
4. člen
Priznanja in nagrado podeli župan praviloma ob praznovanju občinskega praznika, nagrado s področja kulture pa ob
praznovanju kulturnega praznika.
5. člen
Naziv častni občan/občanka se podeli osebam, ki imajo posebne zasluge za napredek in razvoj družbe, znanosti,
umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, s katerimi
so pomembno in trajno prispevali k ugledu in razvoju občine
doma in v tujini.
Častnemu občanu/občanki se ob podelitvi naziva izroči
listina, ki vsebuje utemeljitev naziva častni občan/občanka.
Naziv častni občan/občanka se podeli eni osebi vsako leto.
6. člen
Priznanje Občine Rogašovci je najvišje občinsko priznanje, ki se podeli pravnim osebam, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine.
Prejemniku priznanja se podeli posebna listina v obliki
grba občine in posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o
podelitvi priznanja.
Občina lahko podeli eno priznanje vsako leto.
7. člen
Nagrada Občine Rogašovci se podeli civilni osebi oziroma
skupini oseb, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim
za enkratne izjemne dosežke na področju kulture oziroma umetnosti kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na
kulturno-umetniških področjih delovanja.
Nagrajencu se ob podelitvi izroči posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi nagrade in nagrada v višini
200 evrov.
8. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo na podlagi javnega
razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način, na oglasni
deski v prostorih Občine Rogašovci in na njeni spletni strani,
najkasneje do 15. novembra za tekoče leto. Priznanja in nagrade se podelijo v naslednjem letu. Rok za oddajo predlogov je
30 dni od objave razpisa.
Z razpisom se objavijo kriteriji za podelitev priznanj in nagrad, podatki, ki jih mora vsebovati predlog ter rok, do katerega
morajo biti predlogi poslani.
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Predlagatelji za podelitev priznanj in nagrad so lahko fizične in pravne osebe. Člani komisije ne morejo biti predlagatelji
ali biti predlagani kot prejemniki priznanj in nagrad.
Prispele predloge obravnava komisija skladno z razpisanimi kriteriji ter oblikuje končni predlog za odločanje na občinskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

14,88 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški
neposredne socialne oskrbe) v višini 12,00 EUR na efektivno
uro in stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora,
vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v
višini 2,88 EUR na efektivno uro.

9. člen
Župan lahko po lastnem preudarku posameznikom, skupinam posameznikov, društvom ter drugim organizacijam in
skupnostim ob posebnih priložnostih ali ob enkratnih izjemnih
dosežkih v slovenskem ali širšem merilu na posameznih področjih družbenih dejavnostih in gospodarstva, priložnostno podeli
Županovo priznanje.
Županovo priznanje je posebna listina, ki vsebuje pisno
utemeljitev.
Prejem Županovega priznanja ne izključuje morebitnega
prejema občinskega priznanja.

2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 6,00 EUR
za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 14,88 EUR
prizna Občina Rogašovci kot subvencijo v višini 6,00 EUR za
neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov in subvencijo v višini 2,88 EUR za stroške strokovne priprave v
zvezi s sklenitvijo dogovora in stroške vodenja in koordiniranja
neposrednega izvajanja storitve in jo bo pokrivala iz sredstev
občinskega proračuna na področju socialnega varstva.

10. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno in
je na vpogled v občinski upravi.
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco občinskih
priznanj in nagrad kronološko. Evidenca vsebuje zaporedno
številko, priimek in ime ter osebne podatke ali naziv prejemnika
ter leto podelitve.
11. člen
Strokovna in administrativna opravila v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj in nagrad opravlja občinska uprava.

3. člen
Domanii, Zavodu za dnevno varstvo starejših in pomoč na
domu, Puconci, Puconci 79, 9201 Puconci, se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi sklenjene pogodbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 122-23/2014-3
Rogašovci, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 133/03).
Postopki, ki so uvedeni pred uveljavitvijo tega odloka se izvedejo po odloku, ki je bil v veljavi na dan uvedbe teh postopkov.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2014-2
Rogašovci, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

3808.

Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini
na domu za leto 2015

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07 in 57/12), 17. 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) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS,
št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi cene storitve pomoči družini
na domu za leto 2015
1. člen
Občinski svet Občine Rogašovci soglaša, da bo ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu za leto 2015 znašala

3809.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
cen programov in števila otrok v oddelkih
v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
Sveti Jurij

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 62/10 – ZUPJS), 33. in 34. člena Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08,
77/09 (79/09 – popr.), 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 – popr.),
Zakona o uravnoteženju financ (Uradni list RS, št. 40/12) in
17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,
76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci
na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov
in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih
enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem
zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
1. člen
Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij (Uradni list RS,
št. 110/13) se spremeni tako, da se spremeni 1. člen in po
novem glasi:
»Cene programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju vrtec), pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola Sveti Jurij, znašajo mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja
(1–3 let) 456,22 EUR
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– dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja
(3–6 let) 311,09 EUR.«
2. člen
Spremeni se 2. člen tako, da po novem glasi:
»Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na
območju Občine Rogašovci, se veljavna ekonomska cena za
otroka, za katerega se plačuje program predšolske vzgoje, na
osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, dodatno zniža za delež subvencije občine tako, da plačajo z odločbo
določeno plačilo od naslednjih osnov:
– za dnevni program za otroke prvega starostnega obdobja (1–3 let): 390,65 EUR (subvencija občine je 65,57 EUR),
– za dnevni program za otroke drugega starostnega obdobja (3–6 let): 294,00 EUR (subvencija občine
17,09 EUR).«
3. člen
Ostale določbe tega sklepa ostanejo nespremenjene.

Uradni list Republike Slovenije
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

Skupina/podskupina kontov
I.
70

71

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 602-3/2014-17
Rogašovci, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

72

73

ROGATEC
3810.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Rogatec v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) in 107. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine
Rogatec dne 16. 12. 2014 sprejel

74

II.
40

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Rogatec
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNI DOLOČBI

41

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Rogatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 1/13
in 12/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

42
43

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

Znesek
v evrih
Proračun januar–marec
2015
558.338,71
535.815,84
486.767,77
472.901,00
1.386,40
12.480,37
0,00
49.048,07
32.011,94
464,50
713,73
0,00
15.857,90
13.775,00
0,00
0,00
13.775,00
0,00
0,00
0,00
8.747,87
8.747,87
0,00
725.212,23
185.511,55
65.222,45
10.243,32
98.158,91
2.886,87
9.000,00
357.979,64
31,40
164.584,11
4.919,93
188.444,20
0,00
162.061,35
162.061,35
19.659,69
17.416,11

Uradni list Republike Slovenije
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Št.

2.243,58
–166.873,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-0009/2014
Rogatec, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

0,00
0,00

SEMIČ
0,00
0,00
116.000,00
116.000,00
116.000,00
28.490,61
28.490,61
28.490,61
–79,364,13
87.509,39
166.873,52

0,00

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

3811.

Sklep o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) ter
22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je
županja Občine Semič dne 16. 12. 2014 sprejela

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v
nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za
leto 2014 (Uradni list RS, št. 6/14) in Odlokom o rebalansu
proračuna Občine Semič za leto 2014 (Uradni list RS, št. 51/14;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek na dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.
in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

70

71

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.
B.
IV.

Št.

93 / 22. 12. 2014

Uradni list Republike Slovenije
v EUR
Proračun
januar–
marec 2015
543.800
495.356,91
491.790
486.800
3.690
1.300
3.566,91
2.040
100
160
100
1.166,91
600
0
0
600
20
10
10
47.823,09
8.278,46
39.544,63
731.445
245.803
61.355
10.433
157.875
4.900
11.240
299.492
25.627
156.440
15.740
101.685
186.150
186.150
0
0
0
–187.645

0

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)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH 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)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
7.355
7.355
7.355
–195.000
–7.355
187.645
195.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so
priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine
Semič www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-09/2014-15
Semič, dne 16. decembra 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Št. volivcev po VI
Oddanih gl.
Neveljavnih gl.
Veljavnih gl.

POROČILO
o izidu ponovnih volitev članov sveta Krajevne
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu
in nadomestnih volitev člana sveta Krajevne
skupnosti Krmelj
Ponovne volitve treh članov sveta Krajevne skupnosti
Loka pri Zidanem Mostu, in sicer enega člana v 2. volilni enoti
in dveh članov v 4. volilni enoti, ter nadomestne volitve enega
člana sveta Krajevne skupnosti Krmelj v 1. volilni enoti so bile
izvedene v nedeljo, 14. decembra 2014. Kandidirali so 4 kandidati, ki so bili vsi tudi izvoljeni.
1. Udeležba na volitvah:
281
74
26,33 %

2. Občinska volilna komisija je na seji, dne 14. decembra
2014, ugotovila naslednji izid glasovanja:
KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
VOLILNA ENOTA 01

1.

SLAVICA MIRT

78
18
1
17
Št. glasov Odstotek
17

Št. glasov Odstotek
45

100,00 % izvoljen

Št. volivcev po VI
Oddanih gl.
Neveljavnih gl.
Veljavnih gl.

32
11
0
11

Zap.
št. Kandidat
1. PETER ZUPANC
2. FRANJA STRNIŠA

Št. glasov Odstotek
7
63,64 % izvoljen
4
36,36 % izvoljena

Marko Lisec l.r.
predsednik Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3, 45/08 in 83/12) objavlja

Zap.
št. Kandidat

171
45
0
45

VOLILNA ENOTA 04

Poročilo o izidu ponovnih volitev članov sveta
Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu
in nadomestnih volitev člana sveta Krajevne
skupnosti Krmelj

Št. volivcev po VI
Oddanih gl.
Neveljavnih gl.
Veljavnih gl.

10457

Št. 041-0011/2014
Sevnica, dne 14. decembra 2014

SEVNICA

Skupno število volivcev
Skupaj glasovalo
Procent udeležbe

Stran

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
VOLILNA ENOTA 02

Zap.
št. Kandidat
LJUBOMIR
1. ŠINKOVEC

5. KONČNA DOLOČBA

3812.
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100,00 % izvoljena

SLOVENJ GRADEC
3813.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Mestne občine Slovenj
Gradec

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
– ZUJF), določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/04, 108/08 in 50/14)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 43/08 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec na 2. redni seji dne 19. 11. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne
občine Slovenj Gradec
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 57/14) – v nadaljevanju pravilnik, se spremeni prvi
dostavek 7. člena, ki se po spremembi glasi:
»Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne
naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže
male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona
z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo
od 1. 1. 2012 naprej. Vlagatelji lahko vložijo vlogo za sofinanciranje najkasneje v štirih letih od nakupa in vgradnje.«

Stran
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2. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-05-11/2004
Slovenj Gradec, dne 16. decembra 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

3814.

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine
Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12)
in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj
Gradec v obdobju januar–marec 2015
I.
V letu 2015 se financiranje funkcij Mestne občine Slovenj
Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
(v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto
2014. Začasno financiranje traja najdlje do 31. marca 2015.
II.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
III.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2015.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 410-0133/2014
Slovenj Gradec, dne 10. decembra 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

SLOVENSKA BISTRICA
3815.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec
2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12 in
101/13) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica dne
1. 12. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2015
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov
ter odhodkov in drugih izdatkov Občine Slovenska Bistrica je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B,
109/08, 49/09 in 101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2014 (Uradni list
RS, št. 15/14, sprejetega na 22. redni seji Občinskega sveta
Občine Slovenska Bistrica, dne 20. 2. 2014).
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2014.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu občine Slovenska Bistrica za leto 2014.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se
uporabljajo v višini opredeljeni z zakonom. V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine določene
s tem sklepom. Po preteku začasnega financiranja se v tem
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina Slovenska Bistrica zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 033-19/2014-90-0312
Slovenska Bistrica, dne 1. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3816.

Sklep o novi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Slovenska Bistrica za leto
2015

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 55/10) in 19. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 18. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o novi vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica za leto
2015 znaša 0,0022196 EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015.
Št. 9000-10/2014-16
Slovenska Bistrica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

3817.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta za gradnjo objektov
namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah
1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (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, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 7. člena Statuta
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan
Občine Slovenska Bistrica sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta
za gradnjo objektov namenjenih kmetijski
dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7,
k.o. Vrhole pri Laporju
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju:
spremembe in dopolnitve OPPN) za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole
pri Laporju.
V veljavi je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na
parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju (Uradni list RS,
št. 55/13).
Spremembe in dopolnitve OPPN se pripravijo v skladu z
Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
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Stran
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ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba
US), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
ostalimi podzakonskimi predpisi.
Spremembe in dopolnitve OPPN se sprejmejo skladno z
61.a členom ZPNačrt po skrajšanem postopku.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev OPPN)
Na podlagi pobude Regoršek Jožica, Kočno ob Ložnici 37, 2318 Laporje, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100317723 in na podlagi odločbe
št. 351-20/2012/5 z dne 23. 2. 2012, izdane s strani Ministrstva
za kmetijstvo in okolje v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih
pogojev, so bili izpolnjeni pogoji za izdelavo OPPN – Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov
namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7,
k.o. Vrhole pri Laporju.
Skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o
kmetijskih zemljiščih so se s predmetnim OPPN na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtovali kmetijski objekti, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti
(stavbe za spravilo pridelka, rejo živali in gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski
dejavnosti).
Na podlagi ponovne pobude s strani nosilke kmetijskega
gospodarstva se izdelajo spremembe in dopolnitve OPPN. S
spremembo in dopolnitvijo Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski
dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju se
znotraj območja urejanja dodatno predvidijo kmetijski objekti, ki
so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti: senik, kozolec,
konjski hlev, klet, silosi za žita z mešalnico žit, podaljšanje
obstoječih silosov.
3. člen
(območje OPPN)
Območje sprememb in dopolnitev OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 1303, 4/7, obe k.o. Vrhole pri Laporju. Območje OPPN je veliko ca. 10094 m².
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorskih ureditev in ostale strokovne
podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo sprememb
in dopolnitev OPPN pridobi in financira investitor sam. Pri
pripravi sprememb in dopolnitev OPPN je potrebno upoštevati
idejno zasnovo, smernice nosilcev urejanja prostora, osnovni
OPPN in izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenska
Bistrica.
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja
prostora / 15 dni
3. faza: izdelava dopolnjenega osnutka / 7 dni
4. faza: javna razgrnitev / prične 7 dni po objavi javne
razgrnitve in traja 15 dni
5. faza: javna obravnava / v času javne razgrnitve
6. faza: predaja pripomb in predlogov načrtovalcu / 7 dni
po zaključeni javni razgrnitvi
7. faza: opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov
/ 7 dni od predaje pripomb
8. faza: stališča do pripomb in predlogov, obravnava na
občinskem svetu / 30 dni od opredelitve načrtovalca
9. faza: priprava predloga / 7 dni po potrditvi stališč do
pripomb in predlogov
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10. faza: pridobitev mnenj / 15 dni
11. faza: sprejem usklajenega predloga / na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj
12. faza: objava sprejetega akta / po sprejemu na seji OS.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopek priprave sprememb in dopolnitev OPPN bodo
vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor (za
področje voda);
2. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a,
2000 Maribor (za področje varstva narave);
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 55, Ljubljana (za področje obrambe
ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z
varstvom pred požarom);
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, Ljubljana;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana (za področje kmetijstva);
6. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 23, 2000 Maribor (za
področje oskrbe z električno energijo);
7. Komunala d.o.o., Ul. Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak,
javne razsvetljave in zimskega vzdrževanja cest);
8. Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor
(za področje prometa, za občinske ceste).
Kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
OPPN izkazalo, da je treba v postopek vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora in pridobiti njihove smernice ter mnenja,
se le-ti ustrezno vključijo v postopek.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave sprememb in
dopolnitev OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh
strokovnih rešitev, zagotovi pobudnik sam.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-9/2014-2-1032
Slovenska Bistrica, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

SODRAŽICA
3818.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2014

Na podlagi 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, 38/010
– ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) ter 15. in

Uradni list Republike Slovenije
93. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11)
je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji dne 11. 12.
2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2014
(Uradni list RS, št. 109/13, 47/14) se 2. člen spremeni tako,
da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

v EUR
2.765.989
1.673.680
1.495.975
1.410.450
43.981
41.544
177.705
128.164
1.100
3.040
1.365
44.036
6.278
6.278
1.086.031
286.311

799.720
2.700.892
573.650
135.465
20.972
382.289
5.862
29.063
839.681
55.463
582.910
80.160
121.149
1.232.799
1.232.799
54.761
41.201
13.560
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III.

Št.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(Skupaj prihodki minus odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II1–403–404) (Skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41) (tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)

65.097

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

3819.

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

70.973

55

ODPLAČILA DOLGA

70.973

550 Odplačila domačega dolga

70.973

IX.

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

–5.876

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–70.973

XI.

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

–65.097

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013

10461

Št. 410-16/13
Sodražica, dne 12. decembra 2014

260.348

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

Stran

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2014.

70.958

B.

75
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Sodražica

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list
RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni
seji dne 11. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Sodražica
1. člen
S tem odlokom se spremenita in dopolnita Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica (Uradni
list RS, št. 74/09, z dne 25. 9. 2009) in Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Sodražica (Uradni list RS, št. 30/12, z dne 26. 4. 2012).
2. člen
V 5. členu se:
– izbriše zapis pod zaporedno številko 14,
– spremeni:

7.472
«

19

852210

852212

O 852211

Sv. družina

Z ČN

473

V

57

852650

852652

O 352111

Lipovščica-Travna gora

O 352141

5.010

V

64

852720

852721

O 352111

Male Vinice-Ravni Dol

O 852652

1.535

V

67

852890

852891

O 852171

Jelovec-Lačice

Z GC

737

V

– doda:
9.1

852140

852142

C R1 212

Cesta center

15.1

852180

852182

O 852181

Hosta

Z NH

130

V

Z HŠ 4A

133

32.1

852400

852402

C R1 212

Podklanec Mlake

V

Z HS 4

102

44.1

852480

852483

O 852481

V

Betonovo-Mali Log

O 231011

1.651

V

48.1

852560

852564

57.1

852650

852653

O 352051

Zapotok-Debevec

O 352051

68

V

O 352111

Lipovšica

Z ZH

180

63.1

852710

V

852711

C R1 212

Sušje-Male Vinice

O 352111

165

76

852130

V

852133

C R1 212

Pust Sodražica

Z p377/2

51

V

– v zadnji vrstici »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Sodražica znaša« »31.161 m (31,161 km).« nadomesti z
»38.545 m (38,545 km).«.
4. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste,
številka 37162-3/2014-257(507), z dne 5. 11. 2014.

Loški Potok 1.231 m

Ribnica 2.174 m

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-20/08
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Stran

10462 /
3820.

Št.
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Pravilnik o spremembi Pravilnika
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v Občini Sodražica

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US:
U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10 in
111/13), 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 6. člena Statuta Občine
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet občine
Sodražica na 2. redni seji dne 11. 12. 2014 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika za vrednotenje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Sodražica
1. člen
V poglavju MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI se poglavje C)
PROJEKTI IN DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA spremeni tako, da se glasi:
Med projekte posebnega pomena sodijo enkratni projekti,
ki bistveno pripomorejo k razvoju kulture na območju Občine
Sodražica oziroma k promociji občine v širšem okolju. Sem sodijo npr. izdaja leposlovnega dela, obnova kulturnega spomenika, projekti na področju varovanja kulturne dediščine lokalnega
pomena, izdaja zgoščenke, odkup avtorskih pravic …
Med dejavnosti posebnega pomena sodijo kontinuirane
dejavnosti, ki se sicer ne financirajo iz redne dejavnosti, imajo
pa velik pomen za lokalno skupnost: npr. galerijska dejavnost,
stalne razstave …
Za opravljanje dejavnosti posebnega pomena se sofinancira vzdrževanje prostorov in opreme, ki so namenjeni tej
dejavnosti. Prijavitelj mora biti lastnik prostora, v katerem se
dejavnost posebnega pomena odvija, ali pa mora imeti sklenjeno veljavno pogodbo za obdobje najmanj 10 let.
Kriteriji za vrednotenje kulturnih projektov so:
1. pomembnost projekta za občino: od 20 do 100 točk
2. inovativnost kulturnega projekta: od 20 do 100 točk
3. kvaliteta in zahtevnost predloženega projekta: od 10
do 150 točk.
Komisija pripravi seznam projektov in dejavnosti posebnega pomena. Sofinancirajo se projekti, ki so v postopku izbire
ocenjeni oziroma vrednoteni višje. Za projekte oziroma dejavnosti, ki niso bili izbrani, komisija pripravi pisno utemeljitev.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-2/08
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

3821.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Sodražica v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. 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, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A) in
97. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11)
je župan Občine Sodražica dne 11. 12. 2014 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začasnem financiranju Občine Sodražica
v obdobju januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Sodražica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 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, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415,
38/14 – ZIPRS1415-A; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Sodražica za leto 2014 (Uradni list RS,
št. 109/13, 47/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

v EUR
464.519
405.162
359.163
345.956
2.642
10.565
46.000
34.542
272
1.284
135
9.767
1.750
1.750
57.607
22.951
34.656
410.865
127.181
33.598
5.231
84.782
1.571
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409 Rezerve
2.000
TEKOČI TRANSFERI
218.743
410 Subvencije
21.978
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
162.519
412 Transferi nepridobitnim organizacijam
in ustanovam
8.270
413 Drugi tekoči domači transferi
25.975
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
59.995
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
59.995
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.947
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
4.166
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
781
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(Skupaj prihodki minus odhodki)
–410.865
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102) – (II1–403–404) (Skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
–409.295
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(tekoči prihodki minus tekoči odhodki
in tekoči transferi)
–345.924
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
17.743
55
ODPLAČILA DOLGA
17.743
550 Odplačila domačega dolga
17.743
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
35.911
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–17.743
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–53.654
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013
1.596
41

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

10463

za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 0 eurov.
5. KONČNA DOLOČBA
6. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-15/14
Sodražica, dne 11. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

3822.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2015

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (ZSZ)
(Uradni list RS, št. 44/97 in 22/14 – Odl. US), povezavi z
218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni list
RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 47/04, 62/04 – Odl. US, 111/05
– Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 20/11 – Odl. US,
57/12, 110/13, 22/14 – Odl. US), Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 18/05, 74/05 in
44/06) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS,
št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji
dne 11. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2015 znaša 0,0019 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa za leto 2015.
Št. 422-5/14
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

Stran

10464 /
3823.

Št.

93 / 22. 12. 2014

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne
in padavinske odpadne vode za leto 2015
na območju Občine Sodražica

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni
seji dne 11. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2015 na območju
Občine Sodražica
1. člen
Občina Sodražica bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za gospodinjstva, v delu, ki se nanaša
na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2015
do 31. 12. 2015 subvencionirala v višini 40 %.
2. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine
Sodražica Komunali Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene
pogodbe.
3. člen
Sklep velja za leto 2015.
Št. 354-10/13
Sodražica, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3824.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

V skladu z 28. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99, 101/00) in
15. členom Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 2. redni seji dne 10. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2015 znaša 0,001743 EUR.

Uradni list Republike Slovenije
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2015 naprej.
Št. 4224-0002/2014-001
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

3825.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11
in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
(Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici na 2. redni seji dne 10. 12. 2014 sprejel naslednji

SKLEP
1.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici za volilno leto 2014.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki
jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3.
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
4.
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljen glas. Če
pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta
kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v
tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet
ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje iz proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0003/2014
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 10. decembra 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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ŠALOVCI
3826.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci
v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 97. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Šalovci (Uradni list RS,
št. 20/07) je župan Občine Šalovci dne 5. decembra 2014
sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Šalovci
v obdobju januar–marec 2015

73

74

II.
40

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

41

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr. in
101/13; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Šalovci za leto 2014 (Uradni list RS, št. 36/14; v nadaljevanju:
odlok o proračunu).

42
43

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
III.

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

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

v EUR
Proračun
januar–
marec 2015
440.074
321.485
311.833
290.108
21.661
64
–
9.652
5.870
91
–
–
3.692
–
–
–

B.
IV.
75

V.
44

VI.
C.
VII.

93 / 22. 12. 2014 /

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

Stran

10465
–
–
–
–
118.589
34.991
83.599
420.188
162.592
14.040
2.137
143.521
2.893
–
90.682
258
77.538
3.046
9.840
–
166.214
166.214
701
–
–
701
19.886

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stran
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50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+IX.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +

Uradni list Republike Slovenije
–
–
1.668
1.668
18.218
–1.668
–19.886

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.
Št. 410-94/2014
Šalovci, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

3827.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 20. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 44/01, 11/03 in 15/04) in 16. člena Statuta Občine
Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 3. redni seji dne 16. decembra 2014 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Šalovci za leto 2015
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v letu
2015 znaša 0,0022 EUR.
2. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci v
letu 2015 znaša 0,00044 EUR.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 422-3/2014
Šalovci, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

3828.

Sklep o spremembi višine enkratne denarne
pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šalovci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF), 10. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07) in 16. člena
Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet
Občine Šalovci na 3. redni seji dne 16. decembra 2014 sprejel

SKLEP
o spremembi višine enkratne denarne pomoči
ob rojstvu otroka v Občini Šalovci
I.
Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka na
območju Občine Šalovci, določena v prvem odstavku 10. člena
Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Šalovci (Uradni list RS, št. 9/07), se spremeni tako, da njena
višina znaša 300,00 EUR neto.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 122-25/2014
Šalovci, dne 16. decembra 2014
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

Uradni list Republike Slovenije
TABOR
3829.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14
– ZIPRS-A) in 29. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS,
št. 120/06, 51/10) je župan Občine Tabor dne 12. decembra
2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tabor (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od
1. januarja 2015 do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu:
obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu
občine v obdobju januar–marec 2014. Obseg prihodkov in
drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14
– ZIPRS-A; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tabor za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/13 in 87/14; v
nadaljevanju: odlok o proračunu).

Št.
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(2) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v odloku o proračunu, pri čemer
skupni odhodki ne smejo preseči zneska, določenega v 3. členu.
(3) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
(4) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Tabor za leto 2015.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku
3. člena tega sklepa.
5. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 410-1/2014
Tabor, dne 12. decembra 2014
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se sofinanciranje
funkcij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih,
namenov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2014
in za iste programe kot v letu 2014.
(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti
sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju
leta 2014.
(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2015.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

TIŠINA
3830.

Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina
za obdobje januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 (popr.)
101/13) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS,
št. 38/07) je župan Občine Tišina sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Tišina
za obdobje januar–marec 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Tišina (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
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financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 (popr.) in 101/13) v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o
proračunu Občine Tišina za leto 2014 (Uradni list RS, št. 52/14;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).

400

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

401

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

OPIS

I.

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

73
730
731
74
740

741

A. BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
DRUGI DAVKI
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG
PRIHODKI OD
PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE
(730+731)
PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV
PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ
PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

40

v EUR
Proračun
januar–marec
2015

402
403
409
41
410
411

466.236
455.942

412

377.107

413

373.030
3.866
204
6
78.835
6.634
113
150

42
420
43
430
431
432

63.026
8.911
0
75

750
751
0

752
44

10.294

10.294

440
441

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
SUBVENCIJE
TRANSFERI
POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC.
IN USTANOVAM
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)
NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)
INVESTICIJSKI TRANSFER
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI) (I. – II.)
B. RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)
DANA POSOJILA
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

476.244
214.856
61.509
10.670
132.236
2.675
0,00
240.154
13.965

160.195

11.756
54.237
463
463
20.772
0,00
20.000

772

–10.008

45

45

0

45

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3831.

C. RAČUN FINANCIRANJA
50
500
55
550

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

10.037

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

10.037

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

–20.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–10.037

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNU DNE 31. 12. 2014

10.008
20.000

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
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Sklep o soglasju k določitvi cene storitve
pomoči družini na domu in določitvi
subvencioniranja cene storitve pomoči družini
na domu za leto 2015

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
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, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji
dne 17. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu
za leto 2015
1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska
cena storitve pomoči družini na domu za leto 2015 znašala
16,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 14,36 EUR na uro in stroški
strokovnega vodenja v višini 1,94 EUR.
2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 7,18 EUR
za efektivno uro. Razliko do polne cene storitve 16,30 EUR,
priznava Občina Tišina kot subvencijo v višini 7,18 EUR za
neposredno socialno oskrbo in subvencijo v višini 1,94 EUR
za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega
proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje
storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na
podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 007-0051/2014-1
Tišina, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2015 oziroma najpozneje do 31. marca 2015.
Št. 032-0029/2014-1
Tišina, dne 17. decembra 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

TURNIŠČE
3832.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10)
je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 11. 12.
2014 sprejel

Stran
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SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
I.
Občina Turnišče bo ceno storitve javne službe obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture. Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za
leto 2015 znaša 15 %.
II.
Občina Turnišče bo subvencionirala ceno uporabe javne
infrastrukture le za tiste uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina
pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Turnišče nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot regijskemu izvajalcu javne službe obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 naprej.
Št. 26/2014-6/R
Turnišče, dne 12. decembra 2014
Županja
Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

3833.

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

Uradni list Republike Slovenije
3834.

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10)
je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 11. 12.
2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
dobave pitne vode
I.
Občina Turnišče bo ceno storitve javne službe dobave pitne vode subvencionirala v delu, ki se nanaša na ceno uporabe
javne infrastrukture.
Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za
leto 2015 znaša 32,04 %.
II.
Občina Turnišče bo subvencionirala ceno uporabe javne
infrastrukture le za tiste uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina
pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Turnišče nakazovala javnemu podjetju VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o., kot
izvajalcu javne službe dobave pitne vode v Občini Turnišče, na
podlagi sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 naprej.
Št. 32/2014-6/R
Turnišče, dne 12. decembra 2014
Županja
Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 131/03 in 118/08) in v
skladu s 16. členom Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS,
št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni
seji dne 11. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Turnišče
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2015
znaša 0,00028 EUR, za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Turnišče za leto 2015
pa znaša 0,00011 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2015.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 24-2014/6-R
Turnišče, dne 15. decembra 2014
Županja
Občine Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev dobave pitne vode

3835.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter 16. člena
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10)
je Občinski svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 11. 12.
2014 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode
I.
Občina Turnišče bo ceno storitve javne službe in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode subvencionirala v
delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture.
Subvencioniranje cene uporabe javne infrastrukture za
leto 2015 znaša 100 %.

Uradni list Republike Slovenije
II.
Občina Turnišče bo subvencionirala ceno uporabe javne
infrastrukture le za tiste uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina
pokrila iz lastnih sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Turnišče nakazovala javnemu podjetju VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o., kot
izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Turnišče, na podlagi sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 naprej.
Št. 31/2014-6/R
Turnišče, dne 12. decembra 2014
Županja
Občina Turnišče
mag. Vesna Jerala Zver l.r.

Št.

72

73

74

II.
40

VELIKA POLANA
3836.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Velika Polana za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika
Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je Občinski
svet Občine Velika Polana na 2. redni seji dne 15. 12. 2014
sprejel

41

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika
Polana za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014
(Uradni list RS, št. 20/14) se v 2. členu spremeni odstavek ter
se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2014 se določa
v naslednjih zneskih:
A.
I.

70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
4.682.967,06
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.167.147,80
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
962.216,26
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 827.440,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
121.821,47
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
12.454,79
706 DRUGI DAVKI
500,00
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
204.931,54
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
49.028,03
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
767,59

42

43

III.
B.
IV.
75

V.
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713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PROD.ZEMLJ.
IN NEMATER. DOLG. SRED.
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINAN. INSTITUCIJ
741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINA IZ NASLOVA
PRIVATICACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

Stran
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47.732,60
107.403,32
36.400,00

36.400,00

3.479.419,26
563.177,17
2.916.242,09
5.483.738,80
796.718,66
177.229,20
27.969,33
572.296,13
13.224,00
6.000,00
280.144,61

152.904,75
45.834,22
81.405,64
4.387.750,20
4.387.750,20
19.125,33
11.313,33
7.812,00
–800.771,74
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DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT.
DELEŽ. (440+441)
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
50
ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
»Člane vaških odborov za posamezno vas imenuje in
razrešuje Občinski svet Občine Velika Polana. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih vasi, oziroma območji določenih
z odlokom.
Posamezni vaški odbor sestavljajo člani po vaseh:
– Velika Polana – pet članov
– Mala Polana – pet članov,
– Brezovica – pet članov.
Člani odborov na svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

44

180.000,00
180.000,00
180.000,00
56.874,00
56.874,00
56.874,00

Št. 1-2/2014 OS
Velika Polana, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

–677.645,74
123.126,00
800.771,74
256.257,98

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje
2014–2017, je priloge k temu odloku in se objavi na oglasni
deski Občine Velika Polana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6-2/2014 OS
Velika Polana, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

3837.

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

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vaških odborov

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 24. člena
Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03,
89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 2. redni seji
dne 15. 12. 2014 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških
odborov
1. člen
V Odloku o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS,
št. 44/04 z dne 28. 4. 2004) se spremeni v posameznih delih,
in sicer 4. člen odloka, ter se glasi:

3838.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika
Polana

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 33. člena Statuta Občine
Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
1. člen
Za podžupana Občine Velika Polana se imenuje Štefan
Jaklin, roj. 19. 11. 1975, stanujoč Velika Polana 41.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga
župan pooblasti. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za
katere ga župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 02/2014-Ž
Velika Polana, dne 20. novembra 2014
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

3839.

Sklep o začasnem financiranju Občine Velika
Polana v obdobju januar–marec 2015

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije
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RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) je župan Občine Velika Polana
dne 5. 12. 2014 sprejel

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Velika Polana
v obdobju januar–marec 2015

(obseg zadolževanja občine)

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more
zadolžiti.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

5. KONČNA DOLOČBA

1. člen

8. člen

(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Velika Polana (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in Odlokom o proračunu Občine
Velika Polana za leto 2014 (objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 20/14) in spremembo Odloka o proračunu Občine Velika
Polana (v nadaljevanju: odlok o proračunu).

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 1/2014-ZF
Velika Polana, dne 5. decembra 2014
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

3840.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna lahko
porabijo v istem sorazmernem delu kot so bili porabljeni v istem
obdobju prejšnjega proračunskega leta.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih
postavk – podkontov).
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Velika Polana za leto 2015

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 89/13) in 20. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je Občinski svet
Občine Velika Polana na 2. redni seji dne 15. 12. 2014 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Velika Polana za leto 2015
1. člen
– Vrednost točke za izračun nadomestila za zazidano
stavbno zemljišče znaša 0,00030 EUR.
– Vrednost točke za izračun nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče znaša 0,000068 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2015
dalje.
Št. 10-2/2014 OS
Velika Polana, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

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

VIPAVA
3841.

Razpis ponovnih volitev za člana sveta
Krajevne skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti
(naselje Orehovica) v Občini Vipava

Na podlagi 94. in 95. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) Občinska
volilna komisija Občine Vipava
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RAZPISUJE
ponovne volitve za člana sveta Krajevne
skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje
Orehovica) v Občini Vipava
1.
Razpišejo se ponovne volitve v 1. volilni enoti, ki obsega
naselje Orehovica za enega člana sveta Krajevne skupnosti
Podnanos, na volišču št. 011 – v Osnovni šoli Podnanos.
2.
Ponovne volitve se opravijo v nedeljo, dne 15. februarja
2015.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna
opravila, se šteje ponedeljek, 5. januar 2015.
4.
Za izvedbo ponovnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Vipava.
Št. 0410-0013/2014-1
Vipava, dne 17. decembra 2014
Predsednik
občinske volilne komisije
Marjan Stopar l.r.

ZAGORJE OB SAVI
3842.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C,
57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni
list RS, št. 98/09 – UPB, 44/12, 19/13) je župan Občine Zagorje
ob Savi sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje
IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi, odlok št. 3500-1/2007 (Uradni list RS, št. 65/11)
je za enoto urejanja IZ 8 – Zajc načrtovana izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Podane so usmeritve za izdelavo OPPN:
– Morfologija pozidave se prilagaja terenu in sosednjim
območjem. Arhitekturno oblikovanje objektov je lahko sodobno,
upoštevati je potrebno kvalitetne značilnosti in oblikovno identiteto posameznih območij. Gabariti ne smejo presegati največjih
vrednosti opredeljenih za posamezne vrste območij določenih
za posamezne urbanistične načrte.
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con
naj se predvidi vzpostavitev inovativnega sistema za lokalno energetsko oskrbo (možnost uporabe obnovljivih virov za
proizvodnjo toplote in električne energije (toplotne črpalke z
uporabo podtalnice, geosonde, sončni zbiralniki, ipd.).
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– Podrobni prostorski načrt naj opredeli obvezno izgradnjo energetsko učinkovitih poslovnih objektov, v strnjenih naseljih tudi v stanovanjskih objektih (gradnja nizkoenergijskih
in pasivnih stavb, uporaba sodobnih tehnologij za ogrevanje,
prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo, s poudarkom na
obnovljivih virih energije in kogeneraciji).
– Pri načrtovanju novih poslovnih ali stanovanjskih con naj
se preveri vpliv nove vsebine na navezavo prometnega omrežja celotnega naselja in predvidi zadostno število parkirnih mest.
– Pri načrtovanju lokacij novih objektov je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba najmanj za
eno drevesno višino odraslega gozdnega sestoja oziroma od
20 m do 30 m.
Razlog za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta je pobuda lastnika območja, da pristopijo k izdelavi
OPPN, kot izvedbenega prostorskega dokumenta za načrtovano izgradnjo enodružinskih hiš.
Enota urejanja z oznako IZ 8 – Zajc zavzema relativno
veliko področje, katerega investitor trenutno ne namerava v
celoti odprodati za gradnjo, zato se bo OPPN pripravil le za
smiselno zaokroženi del navedene enote urejanja.
V 53. členu odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi je opredeljeno, da je OPPN možno izvesti
v več fazah, oziroma jih je možno deliti na več manjših OPPN,
pod pogojem, da posamezni OPPN predstavlja prostorsko in
funkcionalno smiselno in zaključeno enoto. V primeru, da se
OPPN izvaja le za del območja, je potrebno izdelati strokovne
podlage za celotno območje OPPN, ki bodo celovito reševale
prometno in gospodarsko javno infrastrukturo.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Na ureditvenem območju se načrtuje novo naselje individualnih stanovanjskih hiš. Ureditveno območje bo opremljeno
z vso potrebno prometno in komunalno infrastrukturo.
Predvidene so enodružinske hiše na samostojnih gradbenih parcelah. Do posameznega objekta bodo omogočeni
dostopi in dovozi. Na vsaki gradbeni parceli predvideno zadostno število parkirnih prostorov. Območje urejanja se navezuje
na javno pot, ki poteka po južnem robu območja. OPPN se bo
izdelal zaradi želje po izgradnji dveh stanovanjskih hiš.
OPPN IZ 8 – Zajc (del) zajema skrajni južni del enote urejanja IZ 8 in obsega travnato relativno strmo pobočje med regionalno cesto in obstoječo individualno stanovanjsko pozidavo
v enoti urejanja IZ 24 v izmeri cca 0,5 ha in vključuje zemljišče
parc. št. 145 in 146/1 del k.o. 2649-Izlake.
Za preostali del enote urejanja IZ 8 se pripravi strokovna
podlaga – idejna zasnova pozidave s prometno in gospodarsko
infrastrukturo.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga občinskega podrobnega
prostorskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic.
Pred izdelavo predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analizo naravnih danosti in ustvarjenih razmer, kot so
namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, lastništvo zemljišč;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom
in utemeljitvijo;
– idejna zasnova individualnih stanovanjskih objektov;
– idejna zasnova prometne ureditve, tudi v odnosu do
obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
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– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve se izdela v vsebini kot je določena za idejno zasnovo v predpisih,
ki določajo vsebino projektne dokumentacije. V fazi izdelave
strokovnih podlag naj se preveri vse možne variantne rešitve.
Strokovna rešitev vključuje tudi prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na
okolico, ki se izdela v skladu s predpisi, ki določajo vsebino
projektne dokumentacije.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za
pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
OPPN mora biti izdelan v obsegu in z vsebinami, ki jih
določa Zakona o prostorskem načrtovanju in ustrezni podzakonski akti in v skladu s tem sklepom. OPPN se izdela tudi v
digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika
naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg in jpg.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
– Objava sklepa v Uradnem listu in na svetovnem spletu
in obvestilo MOP
– Priprava osnutka OPPN – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic
in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka OPPN – 30 dni
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi –
7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava OPPN z evidentiranjem
vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Priprava predloga OPPN na podlagi stališč do pripomb
– 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog
OPPN – 30 dni
– Priprava usklajenega predloga OPPN
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na
osnutek OPPN, k predlogu OPPN pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana, p.o. PE Elektro Trbovlje,
Gimnazijska 25, 1420 Trbovlje
– Telekom Slovenije, Enota Trbovlje, Trg revolucije 27,
Trbovlje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne
službe, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom Kisovec, Loke 22, Kisovec
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v
vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana,
Kerstnikova 3, Ljubljana
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje cest, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo
vlivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana, poda obvestilo
o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih
organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
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Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v
roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta,
ki ga je izbral investitor oziroma lastnik zemljišč, je podjetje
OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, Maribor.
Pripravljavec občinskega podrobnega prostorskega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave OPPN in strokovnih podlag krije investitor oziroma lastnik zemljišč, ki v ta namen sklene pogodbo
z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko
načrtovanje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z
dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2014
Zagorje ob Savi, dne 15. decembra 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

KOPER
3843.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone
„Bivje”

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list
RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev trgovsko poslovne cone „Bivje”
Št. 3505-14/2007
Koper, dne 1. avgusta 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (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 (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003
ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 31. julija 2014 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev trgovsko poslovne cone „Bivje”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za ureditev trgovsko po-

Stran

10476 /

Št.

93 / 22. 12. 2014

Uradni list Republike Slovenije

slovne cone »Bivje«, ki ga je izdelalo podjetje BIRO OBALA
d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper, pod številko naloge 10/12.
2. člen

namenjenih trgovski, gostinski in poslovni funkciji, urejanje parkirnih površin, urejanje energetske, telekomunikacijske, cestne
in komunalne infrastrukture ter zelenih površin. Predvidena je
rušitev obstoječih objektov in naprav.

(sestavni deli OPPN)
(1) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje
in grafični del.
(2) Besedni del vsebuje:
– Odlok,
– Tekstualni del.
(3) Grafični del vsebuje:
– Izsek iz dolgoročnega plana s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju
– Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
– Posnetek obstoječega stanja na geodetskem
načrtu
– Vplivi in povezave s sosednjimi območji
– Ureditvena situacija
– Geodetsko zazidalna situacija
– Ureditev s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– Načrt parcelacije

6. člen

tekstualni

(dopustni posegi in namembnost znotraj območja)
segi:

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

3. člen
(priloge)
Priloge OPPN so:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, ki se
nanaša na obravnavano območje
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost.
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Območje OPPN (ureditveno območje) se nahaja na
zemljišču ob cesti R2-409 (prej G1-10), odsek 313 Rižana–križišče Dekani, vzhodno od krožnega križišča »Bivje«. Velikost
ureditvenega območja je okvirno 3,2 ha.
(2) Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel št.
702/3, 702/14, 704/8, 704/9, 1015, 1018/6, 1018/10, 1018/12,
1018/15, 1018/16, 1018/17, 1018/18, vse k.o. Škofije.
(3) Gospodarska javna infrastruktura in cesta – ureditev
krožišča poteka po naslednjih parcelah izven območja OPPN:
– Meteorna kanalizacija: 1780/18, 1780/13, 1780/11,
1737/1, 1737/2, 1772, 1734/4 in 1771/4, vse k.o. Škofije ter
6073/17 k.o. Bertoki;
– Fekalna kanalizacija: 1780/18, 1780/13, 1780/11,
1737/1, 1737/2, 1772, 1734/4 in 1771/4, vse k.o. Škofije;
– Ureditev priključnega kraka na krožišče: 1780/17 in
1780/13, k.o. Škofije.
(4) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh
grafičnih prilogah.
II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI IZRABE IN KVALITETO
GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE V PROSTOR
5. člen
(zasnova prostorske ureditve)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za ureditev
trgovsko poslovne cone »Bivje« se predvidi gradnja objektov,

(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji po-

– gradnja novih objektov in naprav;
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov;
– sprememba namembnosti rabe objekta in sprememba
namembnosti posameznega dela objekta;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske, telekomunikacijske in komunalne
infrastrukture;
– urejanje odprtega prostora (zelenih površin);
– rušitev obstoječih objektov in naprav.
(2) Ureditveno območje je namenjeno oskrbni in storitveni (terciarnih in kvartarnih) dejavnosti kakor tudi mešani rabi.
Namembnost posameznih objektov in oblikovanje le-teh je
podrobneje določeno v 8. členu tega odloka.
7. člen
(izhodiščni program ureditve)
(1) Ureditveno območje je razdeljeno na tri območja pozidave.
(2) V posameznem območju pozidave je dovoljena gradnja enega ali več objektov v skladu z določili tega odloka.
(3) V sklopu celotne ureditve bo urejenih okvirno 250 parkirnih mest. Določitev minimalnega števila parkirnih mest se
ugotavlja skladno z določili 19. člena tega odloka.
8. člen
(vrste osnovnih objektov glede na namen)
(1) V ureditvenem območju je dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov. Skladno z
enotno klasifikacijo objektov so pod pogoji tega odloka dopustni
naslednji objekti iz razreda 1 STAVBE:
12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
122 Poslovne in upravne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12302 Sejemske dvorane, razstavišča
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča – dopustni so le
stavbe za hladilnice in skladišča ter pokrite skladiščne površine
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
Iz razreda 2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI so pod
pogoji tega odloka dopustni naslednji objekti:
211 Ceste
22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi
222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in
lokalna komunikacijska omrežja
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni
drugje
(2) Gradnja stanovanjskih stavb ni dopustna.
9. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) OPPN je umeščen v območje Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988,
7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 –
spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09
– spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve)
ter meji z Uredbo o lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku
Klanec–Srmin (Uradni list RS, št. 51/99).
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(2) Območje urejanja se z načrtovanimi infrastrukturnimi
ureditvami vključuje v obstoječo in predvideno prometno, energetsko, telekomunikacijsko in komunalno omrežje v okolici.
(3) OPPN načrtuje nov priključek na obstoječe krožišče
za neposredno napajanje predvidene zazidave.
10. člen
(začasni posegi)
(1) Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se
zemljišča lahko uporabljajo v sedanje namene pod pogojem, da
to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost
območja in ne ovira načrtovanih posegov.
(2) Do pričetka gradnje je dovoljeno izvajati tudi vse posege za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, zlasti pa urejanje
komunalne infrastrukture in izravnave terena.
(3) Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav je
dopustna sprememba namembnosti obstoječih objektov skladno z 8. členom odloka.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH
POSEGOV
11. člen
(vsebina načrtovanih ureditev v prostor)
Z umestitvijo načrtovanih ureditev v prostor se določi:
1. dopustne posege,
2. funkcije in oblikovanje območja podrobnega načrta,
objektov in naprav, javnih zelenih in drugih javnih površin,
3. lega in velikosti objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo s pogoji za projektiranje,
4. lego, zmogljivosti ter potek objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra s pogoji
za projektiranje.
12. člen
(pogoji glede lege objektov)
(1) V vseh območjih pozidave je gradnja stavb dovoljena
do gradbenih mej, ki so prikazane v grafični prilogi 5, »Geodetska zazidalna situacija«, M 1:1000.
(2) Gradnja gradbenih inženirskih objektov je dovoljena
tudi preko gradbenih mej, razen če s tem odlokom ni drugače
določeno.
(3) Znotraj celotnega območja OPPN je možna postavitev
reklamnih stolpov z odmikom 3 m od parcelnih mej.
(4) Podzemni deli stavb morajo poleg ostalih določb o
gradbeni meji upoštevati, da so odmaknjeni od parcelnih mej
najmanj 4.0 m. Manjši odmik od parcelne meje je dovoljen
s pisnim soglasjem lastnika oziroma v primeru solastništva
s pisnimi soglasji vseh solastnikov sosednjega zemljišča od
katerega bo odmik manjši od 4.0 m.
13. člen
(pogoji glede velikosti objektov)
(1) Objekt A: Maksimalni tlorisni gabarit stavbe je
65 m x 30 m. Maksimalna višina je 10 m od kote pritličja do
kote venca objekta. Glavni vhod v stavbo je na zahodni strani,
servisni dostopi so predvideni v južnem delu, kjer je tudi dostava. Pročelje stavbe je jugozahodna in severozahodna fasada.
(2) Objekt B: Maksimalni tlorisni gabarit stavbe je
150 m x 40 m. Maksimalna višina stavbe je 15 m od kote
pritličja do kote venca objekta. Glavni vhod v stavbo je na jugozahodni strani, servisni dostopi so predvideni tudi na ostalih
straneh. Glavno pročelje stavbe je na jugozahodu.
(3) Objekt C: Maksimalni tlorisni gabarit stavbe je
70 m x 30 m. Maksimalna višina stavbe je 15 m od kote pritličja
do kote venca objekta. Glavni vhod v stavbo je na jugozahodni
strani, servisni dostopi so predvideni tudi na ostalih straneh.
Glavno pročelje stavbe je na jugozahodu in severozahodu.
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(4) Etažnost stavb se prilagaja glede na program objekta in
se določa znotraj določila glede maksimalne višine in v odvisnosti
od razpoložljivega števila parkirnih mest za osebna vozila ob
upoštevanju določil o mirujočem prometu oziroma minimalnega
števila parkirnih mest.
(5) Etažnost v kletni nivo pri objektih ni omejena pod pogojem, da je klet v celoti vkopana, z izjemo prve kletne etaže
(vkopana s treh strani).
14. člen
(pogoji oblikovanja objektov)
(1) Strehe vseh predvidenih objektov so lahko ravne ali
razgibane klasične strehe v naklonu. Dopustna je uporaba streh
za pridobivanje alternativnih virov energije (npr. fotovoltaika) in za
postavitev strojnih elementov.
(2) Nad maksimalno dovoljeno višino je na streho možna postavitev le strojnih in drugih tehničnih elementov (strojnica dvigala,
stopniščni dostop, fotovoltaika itd.) ter reklamnih panojev. Postavitev reklamnih panojev ni dovoljena na objektih, ki se nahajajo v
varovalnem pasu AC in HC.
(3) Fasade morajo biti iz naravnih ali sodobnih materialov
in izdelane skladno z okoljevarstvenimi in požarnimi zahtevami.
(4) Gabariti objektov upoštevajo zasnovo komunikacijskih
smeri in javnih površin, naravno osvetlitev in osončenje bivalnih
prostorov, kvaliteten naraven ambient ter obstoječe prostorske
danosti.
(5) Dovoljena je postavitev podpornih zidov, višina le-teh ni
omejena.
(6) Vhodi v objekte in servisni dostopi se lahko drugače uredijo in prilagodijo dejavnosti. Dopustnih je več vhodov.
(7) Za objekte (za varovane in poslovne prostore) mora biti
ustrezna zvočna zaščita izkazana v skladu z veljavnimi zakoni in
pravilniki tako, da je razvidno tudi, da je s predvidenim stavbnim
pohištvom (okna, vrata, rolete …) zagotovljeno, da dovoljene ravni
hrupa v varovanih prostorih objektov ne bodo presežene. Pri načrtovanju pasivne protihrupne zaščite je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom zaradi AC in HC (20-letno plansko obdobje).
15. člen
(ureditev zunanjih in obcestnih površin)
(1) Odprti prostor vsebuje:
– ploščadi,
– zelene površine,
– parkirne površine.
(2) Ob objektih je dopustna postavitev pergol in nadstreškov.
(3) Vidne zunanje in obcestne površine se z urejanjem prilagodijo obstoječim ureditvam. Ravno tako se zasaditev zelenja,
dreves prilagodi ureditvam gradnje.
(4) Dovoljena je oprema parkirnih mest s pergolami ali podobnimi konstrukcijami, ki služijo osenčenju, kot ogrodje za ozelenitev ali postavitev elementov sončne elektrarne.
(5) Pri ureditvi obravnavanega območja je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in načela ureditve:
– smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in
zasaditev,
– poudarjanje osnovnih smeri,
– strukturiranje večjih grajenih mas,
– izboljšanje mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo
pred hrupom),
– zaščita nepozidanih in netlakovanih (nepohodnih) površin,
– ustvarjanje smiselnih prehodov med posameznimi enotami.
IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt parcel, namenjenih gradnji, ki je prikazan v grafičnem delu OPPN, temelji na določitvi posameznih gradbenih
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sklopov ter upošteva potrebne prometne ureditve, odprte zelene površine in manipulativne površine, funkcije stavb ter ločitev
javnih in zasebnih površin.
(2) Po realizaciji posegov se parcele namenjene gradnji
v smislu funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri
čemer se ne sme slabšati koncepta pozidave in predvidenih
ureditev javnih površin.
(3) Parcele namenjene gradnji so določene kot največje
funkcionalne enote, ki se lahko v smislu prilagoditev prostorskim, funkcionalnim in tehnološkim potrebam posameznih investitorjev združujejo ali delijo na manjše parcele le pod pogojem,
da ima vsaka parcela namenjena gradnji dostop.
(4) Posamezne parcele se znotraj posameznega območja
pozidave lahko delijo ali združujejo.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
17. člen
(zasnova prometne infrastrukture)
(1) Na območju je predvidena gradnja prometne infrastrukture. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvidni iz grafičnega načrta št. 7 »Prikaz prometne ureditve«.
(2) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih
prometnih površin:
– navezava na obstoječe prometno omrežje,
– urejanje notranjega prometnega omrežja,
– urejanje mirujočega prometa,
– urejanje dostave in intervencijskega prometa,
– površine za peš promet.
18. člen
(motorni promet)
(1) Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste II. reda št. 409, na odseku 313 Rižana–Dekani, od
km 5,655 do km 5,910, v smeri stacionaže državne ceste, ter v
varovalnem pasu krožišča regionalne ceste II. reda št. 409, na
odseku 1635 Rondo Dekani, od km 0,000 do km 0,075, v smeri
stacionaže državne ceste ter v varovalnem pasu regionalne
ceste II. reda št.406, na odseku 1405 Dekani–Škofije, od km
0,000 do km 0,085, v smeri stacionaže državne ceste.
(2) Vse posege v varovalni pas AC in HC bo možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d. oziroma upravljavca
AC in HC.
(3) V varovalnem pasu AC in HC ni dovoljeno postavljati
tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali
zvočno obveščanje in oglaševanje.
(4) Upravljavec AC in HC ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so
ali bodo posledica obratovanja AC in HC, glede na načrtovane
ukrepe zaščite v sklopu njune gradnje. Izvedba vseh ukrepov
za zaščito območja in objektov je obveznost investitorjev novih
posegov.
(5) Priključek predvidene trgovsko-poslovne cone je predviden med krakom G1-10 (Dekani–križišče) in G1-11 (Škofije–
krožišče). V ta namen je potrebno premakniti cesto Škofije–krožišče (G1-11) proti zahodu ter urediti nov priključek na krožišče,
kar je razvidno iz grafičnega načrta št. 7 »Prikaz prometne
ureditve« in strokovnih podlag.
(6) Notranje cestno omrežje bo navezano na nov priključek obstoječega krožnega križišča »Bivje«. Zasnovati ga je
treba tako, da bo skupaj s priključkom na krožno križišče oblikovalo omrežje javno dostopnih cest, ki bo zagotavljalo dovoze
do parkirnih površin pred predvidenimi objekti ter dostavne in
intervencijske dovoze do vseh objektov.
(7) Notranje omrežje sestavljata Cesta A in Cesta B.
Na cesto A so navezane parkirne in manipulativne površine
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ploščadi objektov. Cesta A je dvosmerna in dvopasovna. Ob
vozišču so predvidena parkirišča za osebna vozila. Cesta B je
namenjena dostavi in intervenciji.
(8) Ustrezna zvočna zaščita predvidenih objektov mora
biti izkazana v skladu z veljavno zakonodajo.
19. člen
(mirujoči promet ter intervencija in dostava)
(1) Potrebe parkiranja se prilagodi posameznim dejavnostim in objektom skladno z veljavnimi predpisi. Parkirna mesta
je možno urediti kot obvoziščna parkirišča, parkirne ploščadi
ali parkiranje v objektih. V območju je predvidenih okvirno 250
parkirnih mest. Del parkirnih mest je treba urediti za vozila
voznikov z invalidskimi vozički.
(2) Za določitev minimalnega števila parkirnih mest v
območju OPPN so predpisani naslednji kriteriji:
– 1 PM/50 m2 neto površine za trgovine (upošteva se
površina prodajnih prostorov),
– 1 PM/30–40 m2 neto površine za pisarniške in upravne
prostore (upošteva se površina pisarn),
– 1,0 parkirni prostor za 30–40 m2 neto površin ambulant
(upošteva se površine ambulantnih prostorov),
– 1 PM/70 m2 neto površine proizvodnih prostorov (upoštevajo se površine prostorov za proizvodnjo) ali 1 PM/za
3 zaposlene
– 1 PM/4 sedeži v gostinskem lokalu ali 1 PM/10 m2 neto
površine lokala (upošteva se površina prostorov za obiskovalce),
– 1 PM/50 m2 neto površin dvoran, namenjenih rekreaciji
(štejejo se površine dvoran),
– 1 PM/10 obiskovalcev za dvorane za kulturne prireditve,
– 1 PM/10 učencev za univerze, višje in visoke šole.
(3) Pri navedenih površinah v drugem odstavku tega
člena se štejejo neto uporabne površine glede na namembnost stavbe, brez tehničnih in komunikacijskih prostorov (brez
stopnišč, vhodne avle, hodnikov, dvigal, skupnih sanitarij in
podobnih skupnih prostorov ter prostorov, izključno namenjeni
skladiščenju).
(4) Za dejavnosti, ki v seznamu niso navedene ali v primeru odstopanj od navedenih kriterijev, se lahko v postopku izdelave projektne dokumentacije določi število parkirišč s študijo
mirujočega prometa, ki mora temeljiti na standardih sprejetih
v državi članici EU.
(5) Poti za intervencijska vozila (reševalna, gasilska in policijska vozila, vozila zaradi intervencijskih vzdrževanj in podobno) so zagotovljene z internimi dostopnimi cestami. Vse intervencijske poti, dostavne poti, dostavna mesta in manipulativne
površine (razkladanje, nakladanje, obračanje vozil) morajo biti
primerno utrjene, dimenzionirane skladno s programom investitorja in lastnostmi merodajnega vozila ter urejene brez ovir.
20. člen
(površine za pešce)
(1) Peš promet se odvija po pločnikih, ploščadih, voznih
in manipulativnih površinah. Skladno s tem je treba notranje
prometne površine opredeliti kot območje umirjenega prometa
in ga kot takšno označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(2) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem, ter dostop do vseh stavb. Te površine morajo biti tudi
brez grajenih in komunikacijskih ovir.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO
INFRASTRUKTURO
21. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN
so:
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– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljavcev
komunalnih vodov;
– objekti so lahko priključeni na plinovodno in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih
upravljavcev;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika
pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati
usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih
vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov
nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju
pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe
ureditev po tem odloku.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
22. člen
(pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)
(1) Primarni del javnega vodovodnega omrežja na vzhodni strani in delno na južni strani območja OPPN je potrebno s
predvidenimi ureditvami ustrezno zaščititi.
(2) Po predvideni Cesti A je potrebno predvideti sekundarni vod iz nodularne litine. Dimenzioniranje se določi na podlagi
predvidenih zahtev vodo oskrbe in količine vode za potrebe
požarne varnosti predvidenih objektov.
(3) Vodno oskrbo in požarno varnost območja bo možno zagotoviti iz vodohrana RZ Lama 200 m3, na koti 60,60 m.n.m. oziroma iz prelivnega vodohrana Rižana 200 m3, na koti 80,05 m.n.m.
23. člen
(pogoji za urejanje kanalizacijskega omrežja)
Fekalna kanalizacija
(1) Komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja
je potrebno predvideti v ločenem sistemu.
(2) Komunalno odpadno vodo z območja se po predvideni
fekalni kanalizaciji odvaja v zbirni fekalni kanal, ki je priključen
v obstoječi fekalni zbiralnik CČN–Iplas–Dekani.
(3) Obstoječi zbirni fekalni kanal se zaradi dotrajanosti obnovi na odseku od priključka na fekalni zbiralnik
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CČN–Iplas–Dekani do priključka fekalne kanalizacije obravnavanega območja.
(4) Talne rešetke iz kurilnic, zunanjih površin in skladišč
nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo.
(5) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo določilom iz
predpisov, ki urejajo področje ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami.
(6) V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo
ustrezale parametrom iz veljavnih predpisov je potrebno te
komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
Meteorna kanalizacija
(7) Padavinske odpadne vode iz obravnavanega območja je potrebno voditi preko meteorne kanalizacije objektov v
zunanjo meteorno kanalizacijo, z iztokom v obstoječi meteorni
odvodnik – Dekanski obrobni kanal. Čiste meteorne vode je
potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki so onesnažene z olji, pa pred
iztokom očistiti v lovilcih olj in maščob.
(8) Nov zbirni meteorni kanal je predviden na odseku od
iztoka v dekanski obrobni kanal do priključka meteorne kanalizacije obravnavanega območja.
(9) Potrebno je zagotoviti razmik ostale komunalne infrastrukture min. 1,50 m levo in desno od osi kanalskega voda.
Enaki odmiki veljajo tudi za gradnjo v bližini nove meteorne
kanalizacije, zato je potrebno predpisane odmike upoštevati pri
projektiranju in gradnji obravnavanega objekta.
(10) Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih
vodov morajo biti min. 0,50 m.
(11) V primeru, da minimalnih pogojev pri vzporednem
poteku in križanju ni mogoče zagotoviti, se odmike za vsak primer posebej določi med predstavniki posameznih komunalnih
organizacij oziroma projektantom komunalne infrastrukture in
predstavniki Komunale Koper v času projektiranja.
(12) Zagotoviti je potrebno dostop s komunalnimi stroji
do tras javne fekalne in meteorne kanalizacije za čiščenje in
vzdrževanje le te s komunalnimi stroji.
24. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Zbirna in odjemna mesta odpadkov se uredijo v obliki
ekoloških otokov, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane
ureditve in primeren dovoz. V projektni dokumentaciji morajo
biti določena mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje
odpadkov primerno zaščitena pred vremenskimi vplivi. Ekološki
otoki tj. zbirni in odjemni prostori morajo biti usklajeni z občinskim programom ravnanja z odpadki. Dovozne in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen
nemoten odvoz.
(2) Dopustna je postavitev ekoloških otokov v objektu ali
izven objekta.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v
tipizirane posode za odpadke, morajo posamezni investitorji
oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z
ustrezno organizacijo.
25. člen
(javna razsvetljava)
(1) Vgrajene svetilke naj bodo skladne s predpisi, ki urejajo področje svetlobnega onesnaženja. Priložene naj imajo
pisne izjave glede skladnosti teh svetilk s predpisi.
(2) Novo prižigališče naj ima ločen in zaklenjen merilni del
omare s svojo ključavnico.
26. člen
(pogoji za elektroenergetsko omrežje)
(1) Obstoječe naprave je potrebno zaradi dotrajanosti v
celoti nadomestiti z novimi.
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(2) Glede na potrebo po količini električne energije je
potrebno v fazi PGD oziroma PZI predvideti izgradnjo nove
oziroma več novih transformatorskih postaj.
(3) 20 kV napajanje predvidenih transformatorskih postaj
se bo izvedlo z vzankanjem v obstoječi 20 kV kablovod TP
Lama–TP Hladilnica.
(4) Zgraditi je potrebno novo kabelsko kanalizacijo iz
4 x SF 160 mm od TP Hladilnica do lokacije predvidene nove
transformatorske postaje oziroma postaj.
(5) NN izvodi se predvidijo v skladu s projektno dokumentacijo internih instalacij objektov glede na potrebo po električni
energiji.
(6) Potrebno je predvideti zunanjo (javno) razsvetljavo.
27. člen
(pogoji za telekomunikacijsko omrežje)
(1) Predvidi se dograditev obstoječega TK omrežja s
sistemom telefonske kabelske kanalizacije.
(2) Trase telefonske kabelske kanalizacije se načrtuje v
javno dostopnih površinah, usklajeno s trasami ostale komunalne infrastrukture.
28. člen
(oskrba s plinom)
(1) Na območju Mestne občine Koper je predvidena izgradnja distribucijskega omrežja za zemeljski plin.
(2) Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje na
območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte,
v katerih instalirana moč vsaj enega od trošil, namenjenega
ogrevanju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW.
(3) V primeru ogrevanja objektov na plin je potrebno
predvideti priključitev objektov na distribucijsko omrežje za
zemeljski plin. Podrobnejše pogoje priključitve izdaja sistemski
operater distribucijskega omrežja za zemeljski plin v skladu z
občinskim predpisom s področja plinifikacije.
(4) Kot začasna rešitev je mogoča postavitev plinohramov z utekočinjenim naftnim plinom, in sicer pod pogojem,
da je plinska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z
zemeljskim plinom. Podrobnejše zahteve postavi koncesionar
pri izdaji projektnih pogojev.
(5) Po izgradnji distribucijskega plinovoda je potrebno
opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter lokalno plinovodno
mrežo priključiti na distribucijski plinovod.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VAROVANJA KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
29. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Ureditveno območje posega na del arheološkega najdišča Spodnje Škofije, Arheološko najdišče Školarice (EŠD:
14299).
(2) Investitor mora za vsak poseg v registrirano dediščino
pridobiti kulturnovarstveno soglasje.
(3) Pred začetkom izvedbe zemeljskih del v arheološko
najdišče morajo biti na celotnem arheološkem najdišču znotraj
OPPN izvedene zavarovalne arheološke raziskave. Stroške
zavarovalnih arheoloških raziskav nosi investitor.
(4) Za izvedbo raziskave mora investitor pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke
ostaline, ki ga izda minister pristojen za kulturno dediščino.
30. člen
(varovanje okolja)
V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne
povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi
za obravnavano območje.
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31. člen
(varstvo zraka)
(1) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka
bodo na območju potrebni med gradnjo, med obratovanjem
pa dodatni ukrepi ne bodo potrebni.
(2) Osnovni sanacijski ukrepi za zmanjšanje emisij v zrak
med gradnjo so:
– preprečevanje prašenja z gradbišča; ukrep zahteva
redno vlaženje odkritih površin ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep
zahteva čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne
prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu
po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih delov trase;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo
tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih
sredstev.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.
(2) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v
delovnem in bivalnem okolju.
33. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih
in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s področno
zakonodajo.
(2) Padavinske odpadne vode s parkirnih površin morajo
biti prečiščene preko lovilca olj in maščob.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje podzemne
in površinske vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma
v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(4) Vsi posegi v vodni režim morajo biti ustrezno projektno obdelani. Vse predvidene objekte je treba umestiti izven
petmetrskega priobalnega pasu.
(5) Lastnik zemljišča je dolžan zagotoviti sredstva za
redno vzdrževanje hudournika. Redno vzdrževanje zaradi
zagotovitve ustreznih odtočnih razmer je določeno in opisano
v strokovni podlagi »Elaborat vodnogospodarskih ureditev
– hudournik Bečajevec« (izdelal Biro Obala d. o. o., Koper,
št. 78/12-1, avgust 2012), ki je priloga predmetnega OPPN.
(6) Zaledne padavinske vode ob severnem robu zazidave se odvaja v obstoječi hudournik Bečajevec.
(7) Za vsako rabo vode, ki bi presegala splošno rabo, je
treba pridobiti vodno pravico v skladu z veljavnimi predpisi.
(8) Na območju predvidene gradnje je treba evidentirati
morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.
(9) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse varnostne
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti
zaščitena pred možnostjo izliva v vodotoke.
(10) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke
deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v
prvotno stanje oziroma ustrezno urediti.
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34. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na obravnavanem območju so prisotne obsežne kolonije najverjetneje belorobega netopirja (Pipistrellus kuhlii)
oziroma živali iz zavarovane skupine netopirji (Chiroptera) in
mestne lastovke (Delichon urbica).
(2) Omilitveni ukrepi pri rušitvah obstoječih objektov:
– Čas pričetka izvajanja del (rušitev) je potrebno prilagoditi razmnoževalnemu ciklusu obeh živalskih vrst, zato naj se
rušenje objektov začne po odselitvi živali oziroma po odselitvi
oziroma osamosvojitvi mladičev netopirjev, to je v zimskih mesecih, in sicer od 1. novembra do 15. aprila (mestna lastovka,
tudi belorobi netopir).
– Pred pričetkom rušenja pristojna služba za varstvo narave ugotovi, ali netopirji v objektih tudi prezimujejo. V tem primeru
se omogoči preselitev živali pred pričetkom rušenja oziroma
varen umik živali (rušenje se pričnejo na delu objekta, kjer živali
ni in se nadaljuje v eni smeri, na način, da se ne ustvarja past).
(3) Objekte se lahko izvede na način, ki mestoma omogoča ponovno naselitev mestne lastovke oziroma se v okviru
izgradnje novih objektov omogoči tudi ustrezen nadomestni
habitat za netopirje (netopirnice).
35. člen
(svetlobno onesnaževanje)
(1) Za zmanjšanje negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja je
potrebno v skladu z veljavno zakonodajo načrtovati uporabo
takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, sam
sistem osvetljevanja pa tako, da v drugem delu noči ostane prižgano minimalno število luči ter uporabo žarnic s čim manjšim
deležem ultravijolične svetlobe.
(2) Pri načrtovanju javne razsvetljave in osvetljevanja
posameznih objektov se uporabi svetilke, v katerih prevladuje
rumeni del spektra in ne UV ali modra svetloba, ki privlači
pozitivno fototaktične žuželke (katere so pomemben člen v
prehranjevalni verigi tudi naštetih zavarovanih vrst).
36. člen
(geomehanske razmere in potrebni ukrepi)
V nadaljnjih postopkih je pred pripravo projektne dokumentacije potrebno izvesti geomehanske raziskave tal na
območju predvidenih gradenj ter na podlagi analiz se izdela
pogoje za izvedbo in zaščito izkopov ter načinov temeljenja.
37. člen
(deponiranje materiala)
(1) Morebitne viške materiala, ki bi nastali med gradnjo,
je potrebno odpeljati in ustrezno deponirati na za to primernem
odlagališču.
(2) Začasno deponiranje materiala je dovoljeno le na za
to predvidenem območju.
(3) Izkopani material se uporabi za nasipe, planiranje
terena in zunanjo ureditev.
(4) Rodovitna prst se odrine in deponira ter porabi za
kasnejšo rekultivacijo, v največji meri na mestu samem.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
TER VARSTVO PRED POŽAROM
38. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo)
Na območju ni objektov ali ureditev za obrambo.
39. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno
z varstvom pred požarom)
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji je
potrebno upoštevati veljavne predpise v zvezi z naravnimi
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omejitvami (erozivnost ter plazljivost terena) ter upoštevati
varnostne ukrepe za preprečitev plazenja in temu primerno
prilagoditi tehnične rešitve gradnje.
(2) Območje leži v VII. coni potresne nevarnosti.
(3) Požarno varnost je potrebno zagotoviti v skladu z
veljavnimi predpisi.
(4) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov,
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja
ob požaru.
(5) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(6) Na dovoznih-intervencijskih poteh je potrebno urediti
postavitvena mesta za gasilska vozila. Za objekte mora biti
zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic stavbe ter najmanj
dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti urejeni ob
različnih stranicah.
(7) Interno cestno omrežje bo med drugim služilo intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja.
(8) Za objekt je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost
konstrukcij za določen čas v primeru požara.
(9) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DOPUSTNA ODSTOPANJA
40. člen
(faznost gradnje)
(1) Gradnja lahko poteka fazno. Vsaka faza mora tvoriti
zaključen prostorski del – posamezno stavbo z vsemi funkcionalnimi površinami, priključki na javno gospodarsko infrastrukturo, zunanjo ureditvijo, ustreznim številom parkirnih prostorov
ter drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.
(2) Gradnja gospodarske javne infrastrukture se lahko
izvaja po fazah tako, da posamezna faza vsebuje tista dela,
ki so potrebna za delovanje posameznega infrastrukturnega
objekta, ki se je izvaja znotraj posamezne faze.
41. člen
(dovoljena odstopanja pri gradnji stavb)
(1) Možno je preoblikovanje ali zmanjšanje tlorisnih gabaritov, čemur se posledično prilagodi oblika in velikost parcel.
Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih objektov in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno, kolikor se bistveno
ne spreminja urbanistična in prometna zasnova ter ne slabša
okoljskih pogojev.
(2) V območju objektov A, B in C je dopustna gradnja več
manjših objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev in
združevanje gradbene parcele.
(3) Dovoljena so odstopanja od maksimalnih tlorisnih
gabaritov objektov do 20% in od višinskih gabaritov objektov
do 10% ob upoštevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov objektov
je lahko večje. Število popolnoma vkopanih kletnih etaž ni
omejeno.
(4) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri čemer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale
pogoje določene s tem odlokom. Na zunanjih površinah, prikazanih v grafičnem delu, je možno izvesti pešpoti, podporne
zidove, stopnišča ipd.
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(5) Višina podpornih zidov ni omejena.
(6) Dovoljena je sprememba namembnosti delov objekta
ob pogoju, da ostane namembnost objekta nespremenjena.
42. člen
(odstopanja pri gradnji komunalne, prometne, energetske
in telekomunikacijske infrastrukture)
(1) Dopustne so delne in začasne ureditve komunalne,
prometne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, za
katere je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev. Ureditve
morajo biti v skladu s programi upravljavcev infrastrukture in
morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno
fazo ureditve po izdelanih idejnih rešitvah za to območje.
(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega
načrta so dopustna odstopanja pri gradnji infrastrukture (tudi
izven meje ureditvenega območja), kolikor gre za prilagajanje
stanju na terenu, prilagajanje zasnovi objektov ali izboljšanje
tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno
tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika.
(3) Z odstopanji se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji ali ovirati bodoče ureditve. Za izboljšanje stanja
opremljenosti območja je dopustno izvesti dodatna podzemna
omrežja in naprave.
(4) Dovoljena so odstopanja, ki so rezultat usklajevanja
načrtov prometnic in križišč v kontaktnih območjih s sosednjimi
prostorskimi izvedbenimi akti.
X. POSEBNE DOLOČBE
43. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da
ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na
obstoječem cestnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času
morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi
gradnje in obratovanja;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje
tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v
prvotno rabo.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
44. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev pri izvajanju
prostorskega akta)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
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(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin. Poleg
tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje
prekomernega prašenja, prekomernih hrupnih obremenitev
in vibracij.
(3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih
dovoznih poti. V primeru, da je potrebno sondirati temeljna
tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo, se lahko posega
tudi izven meja območja določenega s tem odlokom.
(4) Vsaj 10 dni pred pričetkom del (rušitve objektov) se
obvesti pristojno službo za varstvo narave, ki zagotovi strokovno asistenco pri ukrepih navedenih v 34. členu oziroma
uredi svetovanje ustreznih služb in strokovnjakov (na primer
v okviru državnega monitorja za netopirje, ki ga izvaja Center
za kartografijo flore in favne; DOPPS).
45. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor se lahko s pogodbo o opremljanju
dogovorita v skladu z veljavno zakonodajo, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče,
na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi
predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da
je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek
za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor
je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka,
kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo.
XI. POGOJI ZA GRADNJO ENOSTAVNIH OBJEKTOV
46. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) Gradnja enostavnih objektov se izvaja skladno z
veljavnimi zakoni in pravilniki. Upoštevati je treba vse zahteve glede načina gradnje enostavnih objektov, ki se urejajo
v skladu s predpisom, ki urejajo to vrsto objektov glede na
zahtevnost, če s tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Pri lociranju enostavnih objektov je treba upoštevati
vse predpisane varstvene, varovalne in prometno-varnostne
režime. Upoštevati je treba priobalni pas vodotoka ter ustrezni odmik od cest (izven polja preglednosti ipd).
(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali
ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru
morajo upoštevati tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana oprema ob glavnih cestah mora biti enotno oblikovana.
(4) V sklopu urejanja območja je možna postavitev
objektov za oglaševanje v skladu z veljavnimi občinskimi
predpisi, ki urejajo področje oglaševanja.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskega izvedbenega akta
v območju OPPN)
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem
območju, ki je predmet tega občinskega podrobnega prostorskega načrta, veljati določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988,
7/2001 – obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06
– spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga,
22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe in
dopolnitve).
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48. člen
(vpogled podrobnega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev trgovsko
poslovne cone »Bivje« je stalno na vpogled pri pristojnem
organu Mestne občine Koper.
49. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, Območna enota Koper – Nova Gorica.
50. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2007
Koper, dne 31. julija 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la
Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO
IL DECRETO
sul piano regolatore comunale particolareggiato
riferito alla regolazione della zona commerciale
e d’ufficio “Bivje”
N. 3505-14/2007
Capodistria, 1. agosto 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione territoriale (G.U. della RS, n. 33/07, 70/08 – LTA-1B,
108/09, 80/10 – LCRARN, 106/10 – TU, 43/11 – LTA-C, 57/12,
57/12 – LCRARN-A, 109/12), l’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – TU2, 76/08, 79/09, e
51/10 – LBFB) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e
G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 31 luglio 2014,
ha accettato il

DECRETO
sul piano regolatore comunale particolareggiato
riferito alla regolazione della zona commerciale
e d’ufficio “Bivje”
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
(contenuto del decreto)
Con il presente decreto viene approvato il piano regolatore comunale particolareggiato (in seguito nel testo PRCP) rife-
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rito alla regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje”
elaborato dall’impresa BIRO OBALA s.r.l., Via della Posta Vecchia 3, Capodistria, che riporta il numero 10/12.
Articolo 2
(elementi del PRCP)
(1) Il piano regolatore comunale particolareggiato è comprensivo della parte testuale e della parte grafica.
(2) La parte testuale comprende:
– il decreto,
– la parte testuale.
(3) La parte grafica comprende:
– L’estratto dello strumento urbanistico
comunale con l'individuazione dell’ubicazione
d’intervento sul territorio più esteso
M 1:5000
– La zona riferita al piano particolareggiato
con l’esistente situazione dei lotti
M 1:500
– Il rilevamento geodetico dello stato esistente
M 1:500
– L’impatto e il collegamento con le zone
limitrofe
M 1:5000
– Lo stato di progetto
M 1:1000
– La situazione geodetica edile
M 1:1000
– La rappresentazione dei tracciati delle infrastrutture a rete e degli allacciamenti delle singole utenze all'infrastruttura pubblica
M 1:500
– La rappresentazione degli interventi necessari per la tutela ambientale, delle risorse e
dei beni naturali
M 1:1000
– La rappresentazione degli interventi necessari per la protezione dalle calamità naturali e
dalle altre emergenze, la protezione antincendio
M 1:1000
– Il piano di lottizzazione
M 1:1000
Articolo 3
(allegati)
Sono allegati al PRCP:
– L'estratto dello strumento urbanistico sovraordinato riferito alla zona in esame
– La rappresentazione dello stato attuale della zona in
esame
– Gli approfondimenti tecnici
– Gli orientamenti e pareri
– La motivazione e l'approfondimento
– Ricapitolato per il pubblico.
Articolo 4
(zona d’intervento)
(1) La zona del PRCP (zona d’intervento) è situata sul
terreno lungo la strada R2-409 (già G1-10), tratto 313 Rižana–
incrocio Dekani ad est della rotatoria “Bivje”. La superficie della
zona d’intervento è di circa 3,2 ha.
(2) La zona d’intervento si estende sui lotti catastali o su
parte di esse n. 702/3, 702/14, 704/8, 704/9, 1015, 1018/6,
1018/10, 1018/12, 1018/15, 1018/16, 1018/17, 1018/18, tutti
c.c. Škofije.
(3) L’infrastruttura pubblica e la strada – regolazione della
rotatoria si sviluppa sui lotti catastali all’esterno del PRCP:
– La rete delle acque meteoriche: 1780/18, 1780/13,
1780/11, 1737/1, 1737/2, 1772, 1734/4, 1771/4, tutti c.c Škofije
e 6073/17 c.c. Bertocchi;
– La rete fognaria: 1780/18, 1780/13, 1780/11, 1737/1,
1737/2, 1772, 1734/4 e 1771/4, tutti c.c. Škofije.
– La sistemazione del tratto di raccordo alla rotatoria:
1780/17 e 1780/13, c.c. Škofije.
(4) Il confine della zona d’intervento è riportato su tutti gli
allegati grafici.
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24205 Altre costruzioni di ingegneria civile non classificate
altrove
(2) Non è permessa la costruzione di edifici residenziali.

Articolo 5

Articolo 9

(pianificazione dell’assetto territoriale)

(impatto e collegamento degli interventi con le zone limitrofe)

Il piano regolatore comunale particolareggiato riferito
alla regolazione della zona commerciale e d'ufficio “Bivje”
prevede la costruzione di edifici destinati alle attività commerciali, di ristorazione e d’esercizio, la regolazione delle superfici
destinate al parcheggio, delle infrastrutture per l’energia, delle
telecomunicazioni, le reti stradali e di urbanizzazione primaria e gli spazi di verde. È prevista la demolizione di edifici e
strutture esistenti.

(1) Il PRCP è situato nella zona regolata dal Decreto
sulle norme tecniche di attuazione del comune di Capodistria
(Bollettino Ufficiale n. 19/1988, 7/2001 interpretazione autentica, 24/2001 modifiche e integrazioni, Gazzetta Ufficiale RS n.
49/05 – interpretazione autentica, 96/06 – modifiche e integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche e
integrazioni, 65/10 – modifiche ed integrazioni) e confina con
il Decreto del piano di locazione della superstrada, tratto Klanec–Sermino (Gazzetta ufficiale RS n. 51/99).
(2) Le previste infrastrutture a rete collegano la zona
d’intervento nell’esistente rete dei trasporti, delle telecomunicazioni, della rete elettrica e di urbanizzazione primaria della
zona limitrofa.
(3) Il PRCP prevede un nuovo raccordo alla rotatoria
esistente per l’affluenza della prevista edificazione.

Articolo 6
(interventi ammessi e destinazione d’uso nella zona)
(1) Nella zona d’intervento si prevede:
– la costruzione di nuovi edifici e impianti,
– la ricostruzione, l’ampliamento e la sopraedificazione
di edifici,
– il cambio della destinazione d’uso dell’edificio o di parte
di esso,
– la sistemazione della viabilità,
– la realizzazione delle infrastrutture a rete (energia, telecomunicazione, urbanizzazione primaria),
– la sistemazione degli spazi verdi,
– la demolizione di edifici e impianti esistenti.
(2) La zona d’interventi è destinata alle attività commerciali e di servizio (terziarie e quaternarie) e alle attività miste.
La destinazione dei singoli edifici e la loro progettazione sono
definiti nell’articolo 8 di questo decreto.
Articolo 7
(premessa del programma d’intervento)
(1) La zona d’intervento è suddivisa in tre zone di edificazione.
(2) Nella singola zona di edificazione è permasa la costruzione di uno o più edifici in conformità alle disposizioni del
presente decreto.
(3) Nell’intero complesso saranno realizzati approssimativamente 250 posti macchina. La determinazione del numero
minimo di posti parcheggio è stabilita in conformità alle disposizioni dell’articolo 19 di questo decreto.
Articolo 8
(Tipologia di edifici secondo la destinazione d’uso)
(1) Nella zona d’intervento è permessa la costruzione di
edifici non residenziale e di ingegneria civile. In conformità con
la classificazione unitaria degli edifici, ai sensi del presente
decreto, sono ammesse le seguenti costruzioni della classe
1 EDIFICI:
12111 Alberghi e strutture simili
12112 Trattorie, ristoranti, mescite
122 Edifici d’esercizio e amministrativi
12301 Edifici commerciali
12302 Sale espositive
12304 Edifici per attività di servizio
12520 Serbatoi, silos e magazzini – sono ammessi solamente edifici per magazzini frigorifero, magazzini e aree di
stoccaggio coperte
126 Edifici a carattere collettivo sociale
1274 Altri edifici non classificati altrove
Della classe 2 OPERE DI INGEGNERIA CIVILE ai sensi
del presente decreto, sono ammesse le seguenti costruzioni:
211 Strade
22140 Linee elettro energetiche (a distanza)
222 Condutture locali, linee elettriche e reti di comunicazione locali

Articolo 10
(interventi temporanei)
(1) Fino a inizio della costruzione dei previsti edifici e
strutture, i terreni possono essere utilizzati come al momento
a condizione che questo non comprometta la funzione e la
regolazione dei terreni limitrofi e della zona e non interferisca
con gli interventi programmati.
(2) Fino a inizio dell’edificazione è consentito effettuare gli
interventi che non richiedono il permesso edilizio in particolare
la sistemazione delle infrastrutture primarie e il livellamento
del terreno.
(3) Fino a inizio della costruzione dei previsti edifici e delle
strutture è permesso il cambiamento d’uso degli edifici esistenti
in conformità all’articolo 8 di questo decreto.

III. NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER LA
PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI
E DEGLI ALTRI INTERVENTI
Articolo 11
(contenuto del piano territoriale particolareggiato in progetto)
Con l’inserimento del piano nell’area si definiscono:
1. gli interventi ammissibili,
2. le funzioni e la strutturazione della zona del piano particolareggiato, dei fabbricati e degli impianti, degli spazi verdi e
delle altre superfici pubbliche,
3. la posizione e la grandezza dei fabbricati sul territorio e
la loro impostazione funzionale, tecnica e formale con i termini
della progettazione,
4. la posizione, la capienza e l’andamento dei fabbricati,
della rete di infrastrutture pubbliche e delle strutture dei beni
pubblici con i termini della progettazione.
Articolo 12
(condizioni per la collocazione degli edifici)
(1) In tutte le zone edificabili è permessa la costruzione
entro i limiti consentiti edificabili rappresentati nell’allegato grafico 5 “Situazione geodetica edile”, M 1:1000.
(2) La costruzione di ingegneria civile è permessa anche
se supera i limiti di edificazione consentiti se non diversamente
disposto da questo decreto.
(3) All’interno dell’intera area del PRCP, alla distanza di
3 m dai limiti dei lotti, è consentita la collocazione di pannelli
pubblicitari.
(4) Le parti sotterranee degli edifici, accanto alle altre
disposizioni sui limiti di edificazione, devono rispettare la di-
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stanza minima di 4.0 m dai confini dei lotti adiacenti. Minori
scostamenti sono permessi solo con il consenso scritto del
proprietario o, nel caso di comproprietà, con il consenso scritto
di tutti i comproprietari del terreno adiacente dal quale lo scostamento è minore di 4.0 m.
Articolo 13
(condizioni per la grandezza degli edifici)
(1) Edificio A: Le dimensioni planimetriche massime
dell’edificio sono 65 m x 30 m. L’altezza massima è di 10 m
dalla quota di altezza del pianoterra alla quota di altezza del
cornicione. L’ingresso principale dell’edificio è situato nella
parte ovest, gli ingressi di servizio sono previsti nella parte sud
dove si trova pure l’ingresso per le consegne. La parte frontale
dell’edificio sono le facciate di sudovest e di sudest.
(2) Edificio B: Le dimensioni planimetriche massime
dell’edificio sono 150 m x 40 m. L’altezza massima è di 15 m
dalla quota di altezza del pianterreno alla quota di altezza del
cornicione. L’ingresso principale dell’edificio è situato nella
parte sudovest, gli ingressi di servizio sono previsti sugli altri
lati. La parte frontale dell’edificio è a sudovest.
(3) Edificio C: Le dimensioni planimetriche massime
dell’edificio sono 70 m x 30 m. L’altezza massima dell’edificio è
15 m dalla quota di altezza del pianterreno alla quota di altezza
del cornicione. L’ingresso principale dell’edificio è situato nella
parte sudovest, gli ingressi di servizio sono previsti anche sugli
altri lati. La parte frontale dell’edificio sono la facciata sudovest
e la facciata nordovest.
(4) I piani degli edifici si adeguano alla destinazione d’uso
dell’edificio e si stabiliscono in ambito delle disposizioni sulle
altezze massime e in base al numero disponibile dei posti macchina, delle disposizioni del traffico statico ovvero del numero
minimo di posti parcheggio.
(5) Il numero dei piani nel livello delle cantine non è limitato a condizione che siano tutti interrati tranne il primo piano
cantina (interrato da tre lati).
Articolo 14
(norme di progettazione degli edifici)
(1) I tetti di tutti gli edifici posso essere piatti o con la
classica inclinazione di tetto. È consentito l'utilizzo di tetti per
l’acquisizione di fonti alternative di energia (p.es energia fotovoltaica) e per la collocazione di elementi di macchinari.
(2) Sul tetto, sopra l’altezza massima consentita, è consentita l’installazione di macchinari, di altri elementi tecnici
(macchinario di sollevamento dell’ascensore, scale di accesso,
pannelli fotovoltaici, ecc.) e di cartelloni pubblicitari. La collocazione di pannelli pubblicitari non è consentita sugli edifici situati
nella zona di sicurezza AC e HC.
(3) Le facciate devono essere costruite con materiali
naturali o innovativi e in conformità con i requisiti della tutela
ambientale e della sicurezza antincendio.
(4) La planimetria degli edifici tiene conto della progettata
direzione delle vie di comunicazione, degli spazi pubblici, dell’illuminazione naturale, dell’esposizione solare degli spazi abitativi, dell’ambiente naturale e delle condizioni di spazio esistenti.
(5) È consentita la costruzione di muri di sostegno la cui
altezza non è limitata.
(6) Gli ingressi negli edifici e gli ingressi di servizio possono essere sistemati diversamente e adattati all’attività. Sono
consentiti più ingressi.
(7) In conformità alle leggi e ai regolamenti, negli edifici
(locali commerciali e quelli protetti) è obbligatorio garantire
l’insonorizzazione acustica che deve risultare evidente dagli
interventi della prevista carpenteria edile (finestre, porte, tapparelle) la quale garantirà che non venga superato il livello
sonoro ammesso nelle strutture dei locali protetti. Nel progettare la protezione dal rumore passivo è necessario tener conto
dell'inquinamento acustico dovuto a AC e HC (pianificazione
ventennale).
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Articolo 15
(sistemazione delle superfici esterne e lungo le strade)
(1) Negli spazi esterni si prevedono:
– piazzali,
– spazi verdi,
– parcheggi.
(2) Accanto agli edifici è permessa la collocazione di
pergolati e di tettoie.
(3) Le superfici esterne e lungo le strade si regolano in
modo da adattarle alla sistemazione esistente. Allo stesso
modo la messa a dimora di piante ed alberi si adegua alla
struttura della costruzione.
(4) È consentito attrezzare i parcheggi con pergolati o
strutture simili che hanno la funzione di ombreggiare, di fare
da struttura per il verde o di portante degli elementi di impianti
fotovoltaici.
(5) Nella sistemazione del territorio è necessario rispettare le seguenti indicazioni e principi di regolazione:
– mettere a dimora le piante e sistemare gli esterni in
modo sensato e conforme al progetto,
– accentuare le direzioni basilari,
– strutturare i grandi volumi edificati,
– migliorare le condizioni microclimatiche (ombra, fresco,
protezione dal rumore),
– proteggere le superfici non edificate e non pavimentate
(non pedonali),
– costruire zone di transito tra le singole unità edificate.
IV. PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Articolo 16
(piano di lottizzazione)
(1) Il piano dei lotti edificabili rappresentato nell’allegato
grafico del PRCP, si basa sulla definizione dei singoli complessi
di edificazione, tiene conto della viabilità, delle superfici verdi
e delle superfici di movimentazione, della funzione d’uso degli
edifici e della separazione delle superfici pubbliche da quelle
private.
(2) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili per funzionalità territoriale possono essere frazionati o accorpati, senza
compromettere la struttura del progetto di edificazione e delle
previste disposizioni degli spazi pubblici.
(3) I lotti destinati all’edificazione sono definiti come unità
funzionali massime in grado di venir accorpate o frazionate per
adeguarsi alle necessità di spazio, funzionali e tecnologiche
degli investitori a condizione che ogni lotto destinato all’edificazione sia accessibile.
(4) I singoli lotti all’interno dell’area di edificazione possono essere accorpati o frazionati.
V. CONDIZIONI E SOLUZIONI PER LE OPERE
DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI
E AI BENI PUBBLICI ESISTENTI
Articolo 17
(infrastruttura viaria)
(1) Nell’area si prevede la realizzazione dell’infrastruttura
viaria. Le opere e gli impianti dell’infrastruttura viaria sono
rappresentati nell’allegato grafico n. 7 “Sistemazione della viabilità”.
(2) Nell’area interessata dal PRCP sarà realizzata la seguente infrastruttura viaria:
– allacciamento alla rete stradale esistente,
– sistemazione della viabilità interna,
– regolamentazione del traffico stazionario,
– regolamentazione del traffico delle consegne e di pronto
intervento,
– superfici pedonali.
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Articolo 18
(traffico motorizzato)

(1) L’area del PRCP si trova nell’area di fascia di rispetto
stradale della strada regionale di II categoria n. 409, sul tratto
313 Risano–Dekani, dal km 5,655 al km 5,910 in direzione
della strada statale e nella zona di fascia di rispetto stradale
della rotatoria della strada regionale di II categoria n. 409, sezione 1635 della Rotatoria Dekani, dal km 0,000 al km 0,075
in direzione della strada statale e nell’area di fascia di rispetto
stradale della strada regionale di II categoria n. 406, sul tratto
1405 Dekani–Škofije, dal km 0,000 al km 0,085 in direzione
della strada statale.
(2) Tutti gli interventi nella fascia di rispetto stradale AC
e HC saranno possibili previo consenso della DARS S.p.A. o
del gestore di AC e HC.
(3) Nella fascia di rispetto stradale AC e HC non è consentito collocare tabelloni, scritte e dispositivi per informazioni
o pubblicità visive o sonore.
(4) Il gestore di AC e HC non fornirà ulteriori misure di protezione sonora per gli edifici e le corrispondenti aree funzionali
come pure per eventuali altri impatti derivanti dall’attività di AC
e HC di quanto già previsto dai provvedimenti di tutela per la
loro costruzione. È obbligo degli investitori la messa in atto di
tutte le misure di protezione dell’area e delle strutture.
(5) L’allacciamento previsto della zona commerciale e
d’uffici è previsto tra i tratti G1-10 (Dekani–incrocio) e G1-11
(Škofije–rotatoria). Per la sua realizzazione è necessario spostare la strada Škofije–rotatoria (G1-11) verso ovest e realizzare un nuovo allacciamento alla rotatoria, come evidente dal
progetto grafico n.7 della “Sistemazione della viabilità” e dagli
approfondimenti tecnici.
(6) La viabilità interna si collegherà al nuovo allacciamento della rotatoria “Bivje” che è necessario progettare in
modo che, con l’allacciamento alla rotatoria, si formi una rete
di strade pubbliche accessibili che garantiranno l’accesso ai
posti parcheggio davanti ai previsti edifici e alle superfici di
servizio e di pronto intervento di tutte le strutture.
(7) La rete interna è costituita dalla Strada A e dalla Strada B. Le superfici parcheggio, di movimentazione e i piazzali
sono collegate alla strada A. La strada A è a due sensi e a due
carreggiate. Lungo la strada sono previsti posti parcheggio
per le automobili. La strada B è riservata per le consegne e
il pronto intervento.
(8) La protezione sonora dei previsti edifici deve essere
rappresentata in conformità alla legge in vigore.
Articolo 19
(traffico stazionario, pronto intervento e consegne)
(1) Le necessità dei posti parcheggio si adattano alle
attività negli edifici in conformità alla norme vigenti. I posti
parcheggio si possono sistemare sulla strada, piazzali parcheggio o parcheggio in autorimessa. Nella zona sono previsti
250 posti parcheggio. Parte dei parcheggi deve essere garantita per automezzi di persone diversamente abili.
(2) I seguenti criteri determinano il numero minimo di
posti parcheggio nel PRCP:
– 1 PP/50 m2 di superficie al netto per i negozi (solo
superficie di vendita),
– 1 PP/30–40 m2 di superficie al netto per uffici e spazi
amministrativi (solo superficie uffici),
– 1,0 PP/ 30–40 m2 di superficie al netto per ambulatorio
(solo superficie spazi ambulatoriali),
– 1 PP/70 m2 di superficie al netto per spazi di produzione (solo superficie ambienti di produzione) o 1 PP/3
dipendenti,
– 1 PP/4 posti a sedere nel locale di ristorazione o
1 PP/10 m2 di superficie al netto del locale di ristorazione (solo
superficie destinata agli ospiti),
– 1 PP/50 m2 di superficie al netto delle sale destinate
allo svago/ricreazione (solo superficie delle sale),
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– 1 PP/10 fruitori delle sale per manifestazioni culturali,
– 1 PP/10 studenti universitari e di scuole superiori.
(3) Per superficie, come da secondo paragrafo di questo
articolo, si considerano le superfici al netto secondo la destinazione d’uso dell’edificio, senza le attrezzature tecniche e gli
spazi comunicanti (senza le scale, gli ingressi, i corridoi, gli
ascensori, i servizi igienici comuni e spazi comuni simili e gli
spazi riservati esclusivamente all’immagazzinamento).
(4) Per le attività non elencate o in caso di scostamenti
dai criteri di cui sopra, nel procedimento di stesura del progetto, è possibile determinate i posti parcheggio con un'indagine
sul traffico stazionario secondo le norme adottate nei paesi
membri dell’UE.
(5) Le strade di pronto intervento (ambulanze, vigili
del fuoco, mezzi della polizia, mezzi per gli interventi e la
manutenzione e simili) sono assicurate da strade di accesso
interne. Tutte le strade di pronto intervento, di consegna, i
punti di consegna e le superfici di movimentazione (scarico,
carico, di manovra dei veicoli) devono essere adeguatamente
consolidate, dalle dimensioni secondo il progetto dell’investitore, le caratteristiche dei veicoli e predisposti privi di ostacoli.
Articolo 20
(superfici pedonali)
(1) Al traffico pedonale sono destinati i marciapiedi,
i piazzali, le superfici per la guida e la movimentazione.
È necessario determinare le superfici interne del traffico come
area del traffico stazionario e segnalarle con l’adeguata segnaletica stradale.
(2) Alle persone diversamente abili deve essere garantita la possibilità di muoversi autonomamente in tutte le aree
destinate ai pedoni e l’accesso a tutti gli edifici. Le aree devono essere edificate prive di barriere architettoniche.
VI. NORME PER L’URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Articolo 21
(norme generali)
(1) Le norme generali per la procedura e la costruzione
delle infrastrutture a rete (idriche, di scarico, energetiche, di
telecomunicazione) nella zona de PRCP sono:
– tutte le strutture all’interno della zona del PRCP si
devono collegare all’esistente e alla prevista rete dei servizi
primari e all’infrastruttura energetica alle condizioni dei gestori
delle singole reti;
– le strutture possono collegarsi alla rete dei gasdotti
e delle telecomunicazioni alle condizioni dei singoli gestori;
– di regola tutte le condutture primarie e secondarie
devono passare su superfici pubbliche (di traffico e di pronto
intervento) ovvero su superfici di pubblico dominio in modo da
consentire la manutenzione delle infrastrutture;
– nel caso in cui il passaggio su superfici pubbliche non
è possibile, il proprietario del terreno interessato deve consentire la realizzazione e la manutenzione delle condutture
comunali pubbliche, il gestore deve ottenere dal proprietario
la servitù;
– i tracciati delle opere di urbanizzazione primaria, energetiche, le condutture per le telecomunicazioni, le strutture e
gli impianti devono essere tra loro coordinati e rispettare lo
scostamento necessario tra le stesse, dalle altre strutture o
dalle strutture edificate;
– la costruzione delle strutture di urbanizzazione primaria e di quelle energetiche deve svolgersi contemporaneamente;
– sono concesse realizzazioni parziali e provvisorie che
devono essere in conformità con il programma dei gestori delle condutture comunali e devono essere realizzate in modo da
venir allacciate nella fase conclusiva alle singole condutture
secondo le soluzioni progettate per la zona;
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– è concesso proteggere, spostare, rinnovare, ed ampliare per aumentarne la capacità le esistenti condutture delle
strutture di urbanizzazione primaria, energetiche e delle telecomunicazioni che si trovano nella zona a condizione che siano in
conformità con le condizioni ambientali e di spazio, nel rispetto
delle normative in vigore e in accordo con i relativi gestori;
– nel caso in cui l’esecutore nello svolgimento dei lavori
noti un’infrastruttura di urbanizzazione primaria, energetica o
delle telecomunicazioni, sconosciuta deve fermare immediatamente i lavori e informare i gestori delle singole condutture
di infrastruttura;
– oltre alle infrastrutture stabilite dal presente decreto, è
permessa la costruzione di altre condutture sotterranee dell’infrastruttura pubblica locale e di allacciamenti nel numero utile
alle necessità della zona o del sistema di infrastrutture nell’ambiente allargato, a condizione che le aggiunte non impediscano
l’esecuzione secondo questo decreto.
(2) È consentito l’utilizzo di tutte le fonti energetiche rinnovabili in conformità con le norme che disciplinano la materia.

(9) È necessario garantire la distanza minima di 1,50 m
a destra e a sinistra dall’asse del canale di conduttura dalle
altre infrastrutture. Lo stesso scostamento si applica alla
costruzione della nuova rete delle acque meteoriche. Gli scostamenti devono essere rispettati nella progettazione e nella
costruzione delle strutture in questione.
(10) Lo scostamento verticale dalla rete e dalle altre
opere di urbanizzazione primaria deve essere al minimo di
0,50 m.
(11) Nel caso in cui non è possibile garantire le condizioni minime per la collocazione in parallelo e ad incrocio, i rappresentanti delle diverse organizzazioni comunali, i
progettisti delle infrastrutture e i rappresentanti dell’azienda
pubblica Komunala di Capodistria stabiliscono per ogni caso
separatamente le distanze al momento della progettazione.
(12) È necessario garantire l’accesso con i macchinari
comunali ai tracciati delle reti fognarie e delle acque meteoriche per la pulizia e la manutenzione.

Articolo 22

(raccolta e rimozione dei rifiuti)

(norme per la realizzazione della rete idrica)
(1) La parte principale della rete idrica che si trova nella
parte est e parzialmente a sud della zona del PRCP deve venir
dotata di un sistema di protezione adeguato.
(2) Sulla prevista Strada A è necessario prevedere una
conduttura secondaria in metallo nodulare. La dimensione
viene stabilita in base alle stimate necessità di approvvigionamento idrico e alla quantità d’acqua necessaria per gli impianti
antincendio degli edifici progettati.
(3) L’approvvigionamento idrico e la sicurezza antincendio saranno garantiti dal serbatoio RZ Lama di 200 m3, ad un
altezza di 60,60 metri sul livello del mare ossia dal serbatoio
di trasferimento Risano di 200 m3 ad un’altezza di 80,05 metri
sul livello del mare.
Articolo 23
(norme per la realizzazione della rete fognaria)
Rete fognaria
(1) È necessario pianificare lo smaltimento delle acque
urbane della zona con un sistema separato.
(2) Le acque di scarico urbano si rimuovono dalla zona
attraverso la rete fognaria al canale fognario collegato all’esistente impianto centrale di depurazione ICD–Iplas–Dekani.
(3) L’esistente canale fognario obsoleto, va sostituito nel
tratto che va dal collegamento all’impianto centrale di depurazione ICD–Iplas–Dekani all’allacciamento alla rete fognaria
della zona in esame.
(4) Non è consentito l’allacciamento alla rete fognaria
interna con confluenza all’impianto centrale di depurazione
delle griglie pavimentali dei locali delle caldaie, delle superfici
esterne e dei magazzini di sostanze pericolose.
(5) Al sistema fognario pubblico è consentito l’allacciamento delle acque reflue urbane conformi alle disposizioni che
disciplinano il settore delle acque reflue urbane.
(6) Le acque reflue urbane non conformi ai parametri
stabiliti dalle disposizioni devono venir pretrattate.
Rete delle acque meteoriche
(7) Lo smaltimento delle acque meteoriche dalla zona in
esame viene convogliata attraverso gli impianti meteorici degli
edifici alla rete esterna delle acque meteoriche con deflusso
nell’esistente scolmatore – canale al margine di Dekani. Le
acque meteoriche pulite devono venir sottoposte a sabbiatura
prima di essere immesse nella rete pubblica delle acque meteoriche. Le acque meteoriche di superficie contaminate con oli
devono essere sotto poste a sgrassatura.
(8) È prevista la costruzione di un canale nuovo per la raccolta delle acque meteoriche nel tratto che va dalla confluenza
nel canale di Dekani all’allacciamento con la rete delle acque
meteoriche dell’area trattata.

Articolo 24
(1) È prevista la sistemazione a isola ecologica delle
zone destinate alla raccolta e alla rimozione dei rifiuti in armonia alle disposizioni di progetto e alla rimozione adeguata.
Nella documentazione progettuale si devono determinare le
zone in cui verranno collocati i cassonetti per la raccolta
differenziata; le zone devono essere protette dalle intemperie. Le isole ecologiche ed i punti di raccolta devono essere
conformi al programma comunale per il trattamento dei rifiuti.
Le strade di accesso e quelle di servizio devono essere progettate e realizzate in modo da garantire una rimozione dei
rifiuti indisturbata.
(2) È consentito sistemare isole ecologiche all’interno o
all’ esterno dell’edificio.
(3) Per tutti i rifiuti da attività che non sono considerati
rifiuti urbani e che, secondo il presente decreto, non devono
venir depositati nei cassonetti standardizzati, i singoli investitori devono stipulare un contratto con l’azienda competente
in rimozione.
Articolo 25
(illuminazione pubblica)
(1) Le lampade installate siano conformi alle normative
che disciplinano l’inquinamento luminoso. È utile che sia acclusa la dichiarazione scritta della loro conformità.
(2) L’armadietto del nuovo quadro di accensione abbia
separato e chiuso con la chiave il contatore.
Articolo 26
(norme per la realizzazione della rete elettrica)
(1) Causa usura delle strutture esistenti è necessaria la
completa sostituzione con strutture nuove.
(2) Tenuto conto delle necessità di energia elettrica è
necessario nella fase di ottenimento del permesso di costruzione (PGD) e dei progetti di attuazione (PZI) prevedere la
costruzione di una nuova o più cabine di trasformazione.
(3) L’alimentazione di 20 kV delle previste cabine di
trasformazione si effettuerà con l’allacciamento all’esistente
cavo elettrico di 20 kV della cabina di trasformazione (TP)
Lama–Cabina di trasformazione (TP) cella frigorifera.
(4) È necessaria la costruzione della nuova canalizzazione porta cavi 4 X (SF) con isolamento termica 160 mm dalla
cabina di trasformazione della cella frigorifera alla zona della
prevista nuova cabina di trasformazione ovvero delle cabine.
(5) I connettori a bassa tensione sono in conformità alla
progettazione delle installazioni interne degli edifici, in relazione alle necessità di energia elettrica.
(6) È necessaria l’installazione dell’illuminazione esterna
(pubblica).
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Articolo 27

(norme per la realizzazione della rete di telecomunicazione)
(1) È previsto il completamento della costruzione dell’esistente rete di telecomunicazione con il sistema di telefonia
via cavo.
(2) I tracciati della rete telefonica via cavo è prevista in
aree pubbliche accessibili, adeguati con i tracciati delle restanti
infrastrutture di urbanizzazione primaria.
Articolo 28
(rete di distribuzione del gas)
(1) Sul territorio del Comune città di Capodistria è prevista
la costruzione di una rete di distribuzione del gas naturale.
(2) È obbligatorio l’allacciamento alla rete di distribuzione
nella zona che ne è dotata, per gli edifici nei quali la capacità
installata di almeno di una delle spese per il riscaldamento o di
uso simile dell’energia superi i 40 kW.
(3) Nel caso di riscaldamento a gas degli edifici è necessario prevedere l’allacciamento degli edifici alla rete di distribuzione del gas naturale. L’operatore della rete di distribuzione
del gas naturale rilascia le condizioni dettagliate per l’allacciamento in conformità con le normative comunali in materia di
gassificazione.
(4) Come soluzione temporanea è possibile collocare
serbatoi di gas di petrolio liquido, GPL, a condizione che la
rete per la distribuzione di GPL sia dimensionata per la futura
fornitura di gas naturale. Condizioni più dettagliate sono poste
dal concessionario nel rilasciare le condizioni di progetto.
(5) Dopo la costruzione del gasdotto è necessario rimuovere l’attrezzatura per la fornitura locale e allacciare la rete
locale del gas al gasdotto.
VII. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE,
DELLA NATURA, DEL PATRIMONIO CULTURALE, USO
SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
Articolo 29
(tutela del patrimonio culturale)
(1) La zona d’intervento si estende in parte sul sito archeologico di Spodnje Škofije, Sito Archeologico Školarice (EŠD
– NIP Numero d’Inventario del Patrimonio 14299)
(2) L’investitore deve ottenere il consenso dalla tutela
dei beni culturali, per ogni intervento nel sito del patrimonio
registrato.
(3) Prima di iniziare i lavori di sterro nel sito archeologico
il PRCP prevede che nell’intera area archeologica si devono
svolgere ricerche archeologiche per la messa in sicurezza. Le
spese per le ricerche della messa in sicurezza sono a carico
dell’investitore.
(4) Per poter effettuare la ricerca, l’investitore deve ottenere il consenso scientifico-culturale per la ricerca e la rimozione dei resti archeologici, rilasciato dal ministro responsabile
per il patrimonio culturale.
Articolo 30
(tutela dell’ambiente)
Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le
attività che non producono alcun impatto o emissioni nell’ambiente superiori alle soglie consentite per la zona d’intervento.
Articolo 31
(tutela dell’aria)
(1) Durante la costruzione sarà necessario adottare misure atte a ridurre l’inquinamento dell’aria, durante la messa in
opera non saranno necessarie misure aggiuntive.
(2) Le misure principali per la riduzione delle emissioni
nell’aria durante la costruzione sono:
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– l’irrorazione costante delle superfici per evitare la dispersione della polvere dal cantiere nell’ambiente in periodi di
vento e siccità;
– la pulizia dei mezzi di trasporto per evitare la propagazione del materiale edile dal cantiere alle superfici pubbliche,
la copertura dei materiali granulosi durante il trasporto sulle
strade pubbliche e l’umidificazione delle parti scoperte del
tracciato;
– l’utilizzo di macchinari edili perfettamente funzionanti e
di veicoli conformi agli standard e alle norme di emissione; la
misura richiede l’uso di macchinari edili e mezzi di trasporto
impeccabili.
Articolo 32
(protezione da inquinamento acustico)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in
opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti
devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili
di inquinamento acustico, previsti per le zone interessate.
(2) Con provvedimenti attivi e passivi è necessario garantire, sia nel cantiere che nella zona abitata, livelli di inquinamento acustico permessi.
Articolo 33
(tutela delle risorse idriche e del suolo)
(1) La soluzione di progettazione della raccolta e trattamento delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche deve
essere conforme alla legge pertinente.
(2) Le acque reflue provenienti dai parcheggi devono essere sottoposte a disoleatura tramite raccoglitori di oli e grassi.
(3) In fase di costruzione è necessario garantire tutte le
misure utili per prevenire l’inquinamento delle risorse idriche
sotterranee e di superficie, derivante dal trasporto, dal deposito
e dall’uso di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose o,
in caso di incidenti, garantire un immediato intervento da parte
di personale abilitato.
(4) Tutti gli interventi nel sistema idrico devono essere
progettati adeguatamente. Tutte le strutture previste devono
venir collocate all’esterno dei 5 m della fascia costiera.
(5) Il proprietario del terreno deve garantire i fondi per la
manutenzione regolare del torrente.La regolare manutenzione
per garantire condizioni di drenaggio adeguate è stabilita e
descritta nell'elaborato scientifico “Trattato di gestione delle
acque – torrente Bečajevec” (elaborato da Biro Obala s.r.l.
Capodistria, n. 70/12-1, agosto 2012), allegato di questo PRCP.
(6) Le acque meteoriche del retroterra, lungo il bordo settentrionale delle costruzioni, si scaricano nel torrente
Bečajevec.
(7) Per ogni uso dell’acqua che supera l’usuale consumo
è necessario ottenerne il permesso per l'acqua in accordo con
le norme vigenti.
(8) Nella zona dei previsti interventi è necessario evidenziare le potenziali risorse idriche per conservarle e sistemarle
adeguatamente.
(9) Durante i lavori di costruzione è necessario adottare
adeguate misure di protezione e provvedere all’organizzazione
del cantiere in modo tale da prevenire l’inquinamento delle
risorse idriche e del suolo, causato dal trasporto, stoccaggio e
utilizzo di combustibili liquidi e di altre sostanze nocive, oppure,
in caso d’emergenza, garantire il tempestivo intervento del personale qualificato. Gli impianti provvisori di deposito e travaso
dei combustibili, degli oli e dei lubrificanti e di altre sostanze
nocive, devono essere protetti dal rischio di riversamento nei
corsi d’acqua.
(10) A completamento della costruzione è necessario rimuovere tutte le strutture provvisorie installate per le necessità
del cantiere e i resti dei depositi. Tutte le superfici della zona
interessata devono essere riportate allo stato originale ovvero
sistemate adeguatamente.
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Articolo 34

Articolo 39

(tutela della natura)

(protezione da calamità naturali e da altre emergenze
e protezione antincendio)

(1) Nella zona di costruzione sono presenti grandi colonie
di pipistrelli, probabilmente della specie albolimbato (Pipistrellus kuhlii) ovvero pipistrelli protetti, dell’ ordine dei Chirotteri e
balestrucci della famiglia delle rondini (Delichon urbica).
(2) Misure per attenuare il disagio provocato dalla demolizione degli edifici esistenti:
– è necessario adeguare il momento della demolizione
al ciclo riproduttivo delle due specie animali perciò la demolizione deve avvenire dopo la migrazione dei balestrucci e l’indipendenza dei piccoli di pipistrello, ovvero nei mesi invernali
e precisamente dal 1° novembre al 15 aprile (sia balestruccio
che pipistrello albolimbato).
– prima della demolizione l’ufficio responsabile per la tutela della natura, deve verificare se i pipistrelli trascorrono il letargo negli edifici. Nel caso ciò avvenga è necessario provvedere
al trasferimento sicuro degli animali prima dell’inizio dei lavori
(si inizia la demolizione nella parte di edificio senza pipistrelli e
si procede in un'unica direzione in modo da non intrappolarli).
(3) Gli edifici si costruiscono in modo da permettere il reinsediamento del balestruccio ovvero nell’ambito della costruzione dei nuovi edifici si prevede un habitat sostitutivo adatto ai
pipistrelli (rifugio per pipistrelli).
Articolo 35
(inquinamento luminoso)
(1) Al fine di ridurre gli effetti negativi provocati dall’inquinamento luminoso e di prevenire l’eventuale aggravamento
della situazione è necessario progettare, in armonia con le
normative, l’utilizzo di lampade per illuminare superfici al suolo; il sistema di illuminazione deve essere pianificato in modo
da assicurare l’accensione di un numero minimo di lampade
durante la seconda parte della notte; tali lampade devono
contenere lampadine con bassi livelli di radiazioni ultraviolette.
(2) Nella progettazione dell’illuminazione pubblica e dell’illuminazione dei singoli edifici si prevedono lampadine a spettro
luminoso giallo, non ultravioletto o azzurro, luminosità che
attirano gli insetti fototattici (insetti importanti nella catena alimentare delle specie protette elencate).

(1) Nella documentazione progettuale e nella fase di
costruzione è necessario tener conto dei regolamenti vigenti
relativi ai limiti naturali (erosione e franosità del terreno),
rispettare le misure di sicurezza per prevenire le frane e adottare soluzioni tecniche adeguate di costruzione.
(2) L’area si trova nella VII zona di pericolosità sismica.
(3) La sicurezza antincendio deve essere assicurata in
conformità alle normative vigenti.
(4) L’ edificazione prevista deve garantire le condizioni
per un’evacuazione sicura di persone e beni, sufficienti superfici di traffico e movimentazione per i mezzi di pronto intervento e sufficiente disponibilità di acqua. Si devono garantire
gli spazi necessari tra gli edifici e i confini dei lotti ovvero una
distanza adeguata tra gli edifici che garantirà le condizioni
necessarie per evitare il diffondersi del fuoco.
(5) L’intera zona d’intervento deve essere dotata della
rete di idranti in grado di erogare acqua sufficiente per lo
spegnimento dell’incendio.
(6) Sulle strade di accesso-pronto intervento è necessario regolare gli spazi di collocazione per i mezzi dei vigili del
fuoco. Deve essere garantito l’accesso da almeno due lati
dell’edificio e almeno due superfici per gli interventi devono
essere sistemate da lati diversi.
(7) La viabilità interna sarà utilizzata dalle strade di pronto intervento, le strade di pronto intervento saranno destinate
allo stesso tempo anche per l’evacuazione di persone e beni.
(8) È necessario garantire la resistenza delle strutture
degli edifici per un determinato lasso di tempo in caso di
incendi.
(9) La conformità dei requisiti essenziali di sicurezza
antincendio delle strutture meno impegnative per la sicurezza
antincendio sono rappresentate nell’elaborato – progetto di
sicurezza antincendio, per le strutture più impegnative con
l’elaborato – studio della sicurezza antincendio. Le strutture
meno impegnative e le strutture impegnative per la sicurezza
antincendio sono definite nel regolamento sull’elaborato e lo
studio della sicurezza antincendio.

Articolo 36
(condizioni geo meccaniche e provvedimenti)
Prima di elaborare la documentazione progettuale, è necessario svolgere le analisi geo meccaniche del suolo nelle
zone dove saranno ubicati i previsti edifici; la predisposizione
delle norme per la realizzazione e la protezione degli scavi e
le modalità di fondazione deve avvenire in base ai risultati di
tali analisi.
Articolo 37
(deposito del materiale)
(1) I materiali di risulta dall’attività edile devono venir
rimossi e depositati nell’apposita discarica.
(2) Il deposito temporaneo del materiale è consentito solo
nella zona predisposta.
(3) Il materiale di scavo può essere usato per i terrapieni,
il livellamento del terreno e la sistemazione degli spazi esterni.
(4) Il terreno fertile va rimosso e depositato con cura e utilizzato per quanto possibile nella stessa area per la coltivazione.
VIII. SOLUZIONI E MISURE DI DIFESA E PROTEZIONE
DALLE CALAMITÀ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE
E LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
Articolo 38
(soluzioni e misure per la difesa)
La zona è priva di strutture o dispositivi di difesa.

IX. FASI DI REALIZZAZIONE E DEROGHE
Articolo 40
(fasi di realizzazione)
(1) È ammessa la costruzione in fasi. Ogni fase deve
costituire un’unità o un singolo edificio concluso, con tutte le
superfici funzionali, gli allacciamenti ai pubblici servizi, gli spazi esterni sistemati, il numero necessario di posti parcheggio
ed altre misure necessarie a garantire la sicurezza e la tutela.
(2) La costruzione delle infrastrutture pubbliche può
venir realizzata a fasi in modo che ogni fase comprenda le
opere necessarie per il funzionamento di ogni singolo edificio
del complesso costruito all’interno della singola fase.
Articolo 41
(deroghe ammesse)
(1) Sono ammesse modifiche o riduzioni delle planimetrie alle quali si adegua di conseguenza la forma e la grandezza del lotto. È consentito modificare le planimetrie delle
costruzioni interrate ed il numero dei piani sotterranei con le
entrate, nella misura in cui non si alterati sostanzialmente
l’impostazione urbanistica e viaria, né siano pregiudicate le
condizioni ambientali.
(2) Nell’area degli edifici A, B e C è consentita la costruzione di più edifici minori. Di conseguenza è concesso
accorpare o frazionare i lotti edificabili.
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(3) Sono ammesse variazioni massime delle dimensioni
planimetriche degli edifici fino al 20% e del 10% delle altezze
degli edifici nel rispetto degli scostamenti dalle strade e dai
confini dei lotti. La diminuzione delle dimensioni planimetriche
e di altezza può essere maggiore. Il numero dei piani interrati
non è imitato.
(4) Sono ammesse variazioni agli spazi scoperti nel
rispetto degli scostamenti e delle condizioni stabilite nel presente decreto. Sugli spazi esterni liberi da edifici, come riportati negli allegati grafici, è possibile realizzare passaggi
pedonali, muri di sostegno, scalinate, ecc.
(5) L’altezza dei muri di sostegno non è limitata.
(6) È permessa la destinazione d’uso di parti dell’edificio
a condizione che la destinazione d’uso dell’edificio rimanga
invariata.
Articolo 42
(deroghe ammesse alla realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria, del traffico, elettrica
e di telecomunicazione)
(1) Con il consenso dei gestori sono permesse realizzazioni parziali e temporanee delle infrastrutture di opere
d’urbanizzazione primaria, del traffico, elettrica e di telecomunicazione. Le realizzazioni devono essere in conformità con i
programmi dei gestori delle infrastrutture ed eseguite in modo
da poter essere allacciate, a conclusione dei lavori, secondo
le disposizioni ideate per l’area.
(2) Nella realizzazione del PRCP sono ammesse deroghe nella costruzione delle infrastrutture (anche all’esterno
dei confini della zona d’intervento) in caso di adeguamento al
terreno e alla progettazione dell’edificio o di adozione di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architettonico,
della viabilità, del verde o di tutela dell’ambiente.
(3) Le deroghe non devono alterare le condizioni dello
spazio e dell’ambiente o impedire la futura regolamentazione.
È permessa la costruzione di opere e impianti interrati aggiuntivi finalizzati al potenziamento degli impianti nella zona.
(4) Sono permesse deroghe, risultato del coordinamento
di progetti delle strade e degli incroci, nelle zone a contatto in
realizzazione degli strumenti urbanistici.
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– mantenere gli impianti idrici nel rispetto della vigente
normativa;
– ripristinare lo stato iniziale dei terreni concessi in uso
temporaneo.
(2) Tutti i provvedimenti di cui sopra, vanno attuati in
base alle relative autorizzazioni, acquisite previo inizio dei
lavori.
Articolo 44
(adempimenti degli investitori e degli esecutori nella
realizzazione dello strumento urbanistico)
(1) L’investitore e l’esecutore devono osservare, oltre
alle condizioni generali, anche la disposizione che impone
di eseguire la pianificazione e l’attuazione degli interventi
in modo da arrecare il minimo disturbo e da preservare o
addirittura migliorare le caratteristiche tecniche costruttive,
le condizioni di sicurezza del traffico e quelle di tutela ambientale.
(2) Durante i lavori è necessario adottare tutti i provvedimenti e cautele necessari a garantire il minimo disturbo
al funzionamento delle aree adiacenti. È necessario inoltre
attuare i provvedimenti per attenuare le eccesive emissioni di
polveri, di rumore e di vibrazioni.
(3) La zona del cantiere deve essere, per quanto possibile, limitata all’area prevista dal piano particolareggiato.
Per necessità del cantiere si raccomanda l’uso delle vie di
comunicazione esistenti limitando al massimo la costruzione
di nuove strade d’accesso. Se è necessario sondare il terreno
portante o proteggere le pareti di scavo delle fondazioni, è
consentito intervenire anche fuori dell’area definita dal presente decreto.
(4) Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori (demolizione degli edifici) si informa l’ufficio preposto per la tutela
della natura che provvede a fornire l’assistenza professionale
per gli interventi di cui nell’articolo 34, ovvero organizza il
consulto con i servizi e gli esperti competenti (per esempio in
ambito del monitoraggio nazionale dei pipistrelli effettuato dal
Centro di cartografia della flora e fauna; SOSUS società per
l’osservazione e lo studio degli uccelli sloveni).
Articolo 45

X. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 43
(obblighi generali)
(1) Accanto agli obblighi indicati nei precedenti articoli
di questo decreto, gli obblighi dell’investitore e dell’esecutore
durante l’intervento di edificazione e a edificazione conclusa
sono:
– il traffico durante la costruzione deve essere organizzato in modo da non creare grossi rallentamenti e ridurre la
sicurezza stradale;
– sistemare e salvaguardare dalla polvere tutte le strade
e i percorsi utilizzati per le deviazioni e il trasporto durante la
costruzione, a lavori ultimati, se necessario, ricostruirle;
– adottare le misure di sicurezza del cantiere edile per
garantire la sicurezza e l’utilizzo degli edifici e dei terreni
adiacenti;
– eliminare nel più breve tempo possibile le conseguenze negative derivanti dalla costruzione e dalla messa in opera,
in conformità con le norme;
– garantire il servizio indisturbato dell’urbanizzazione
primaria a tutti gli edifici attraverso le infrastrutture a rete
esistenti;
– durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al
fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua
e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato
intervento dei servizi abilitati;

(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Il comune ed l’investitore possono stipulare un contratto
per la realizzazione di tutte le opere d’urbanizzazione affidando all’investitore la costruzione di tali opere sul terreno
destinato all’edificazione. Le relative spese sono interamente
a carico dell’investitore perciò i relativi oneri d’urbanizzazione
si ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia
servita anche da impianti e strutture preesistenti, si fa obbligo
all’investitore di pagare la rimanente parte del corrispettivo
degli oneri d’urbanizzazione.
XI. CONDIZIONI DI EDIFICAZIONE
DI COSTRUZIONI SEMPLICI
Articolo 46
(edificazione di costruzioni semplici)
(1) L’edificazione di costruzioni semplici si realizza in
conformità alle leggi e regolamenti. È necessario rispettare
tutti i requisiti del metodo di edificazione di costruzioni semplici regolate in conformità alle norme che disciplinano questa
tipologia di costruzioni a seconda della loro complessità se
questo decreto non dispone diversamente.
(2) La collocazione delle costruzioni semplici deve avvenire nel rispetto dei vari sistemi di tutela, di protezione e di
sicurezza stradale. È necessario ricordare che la fascia lungo
l’argine del corso d’acqua deve essere scostata dalla strada
(fuori dal campo visivo, ecc).
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(3) Gli arredi urbani non devono impedire od ostacolare
il traffico e la manutenzione delle infrastrutture a rete. Gli
elementi degli arredi urbani installati all’aperto devono essere
ideati nel rispetto della tradizione locale. Quelli collocati lungo
le strade principali devono essere unificati.
(4) All’interno dell’area è permessa la sistemazione di
strutture pubblicitarie in conformità con le vigenti norme comunali che regolano il settore della pubblicità.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE DISPOSIZIONE
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 47
(cessazione della validità dello strumento urbanistico
nella zona del PRCP)
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere
valore, limitatamente nella zona oggetto di questo piano regolatore comunale particolareggiato le disposizioni del Decreto
sulle norme tecniche di attuazione nel Comune di Capodistria
(Bollettino Ufficiale 19/1988, 7/2001 – interpretazione autentica, 24/2001 modifiche e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della
RS n. 49/05 – interpretazione autentica, 95/06 – modifiche e
integrazioni, 124/08 – interpretazione autentica, 22/09 – modifiche e integrazioni, 65/10 – modifiche e integrazioni).
Articolo 48
(visione del PRCP)
Il piano regolatore comunale particolareggiato di regolazione della zona commerciale e d’ufficio “Bivje” è sempre
disponibile in visione al pubblico presso l’organo competente
del Comune città di Capodistria.
Articolo 49
(controllo)
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato
al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per il trasporto, l’ambiente ed il territorio, sede regionale di
Capodistria – Nova Gorica.
Articolo 50
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-14/2007
Capodistria, 31 luglio 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

NOVO MESTO
3844.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št.
24/92, 29/95, 44/97), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet
Mestne občine Novo mesto na 3. seji dne 18. 12. 2014 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99,
21/01, 127/03, 31/05 in 102/05 – v nadaljnjem besedilu:
Odlok), se spremeni 9. člen Odloka tako, da se za zadnjim
odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Do sprejetja sprememb in dopolnitev Odloka o ZN
BTC Češča vas se zaradi poplavnega območja za 85% zniža skupno število točk za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na zemljiščih parc. št. 1714 in 1715/2,
obe 1447, k.o. Gorenja Straža.«
2. člen
10. člen Odloka se spremeni tako, da se po novem
glasi:
»Pri posameznih dejavnostih se pri odmeri nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča upoštevajo ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki
so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča.
Posebno pridobitno območje se nahaja v območju mesta Novo mesto in zajema objekte na naslednjih ulicah: »Seidlova cesta od št. 1 do 5 in Seidlova cesta 50, Ljubljanska
cesta od št. 22 do št. 47, Kočevarjeva ulica, Klemenčičeva
ulica, Bučna vas 3b in 3c, Andrijaničeva cesta 1, Levičnikova cesta 4, Belokranjska cesta od št. 1 do št. 5, Avšičeva
ulica 2a, Topliška cesta od št. 1 do št. 2 in Topliška cesta 9,
Ulica Slavka Gruma 7, Šentjernejska cesta 6 in Otoška
cesta 5.«
3. člen
V 11. členu Odloka se četrti odstavek spremeni tako,
da po novem glasi:
»V območju mestnega jedra, ki je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) razvrščeno v enoto urejanja prostora z
oznako »NM/14 Historično jedro«, se za posamezne predele
mestnega jedra s Sklepom o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sprejme
občinski svet, lahko določi višje vrednosti točke za nezasedene poslovne in stanovanjske prostore ali nižje vrednosti
točke za zasedene poslovne in stanovanjske prostore.«
4. člen
14. člen Odloka, ki se nanaša na prijavo podatkov za
odmero nadomestila in javljanje kasnejših sprememb se dopolni tako, da se pred zadnjim odstavkom doda nov odstavek
z naslednjo vsebino:
»Ne glede na navedeno se pri odmeri nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča lahko uporabi javne podatke o
nepremičninah iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska
uprava Republike Slovenije.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2014
Novo mesto, dne 18. decembra 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni l.r.
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VLADA
3845.

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10,
77/10, 82/10, 101/10, 5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11,
36/11, 59/11, 63/11, 66/11, 70/11, 73/11, 77/11, 87/11, 91/11,
96/11, 101/11, 106/11, 2/12, 39/12, 44/12, 70/12, 74/12, 94/12,
103/12, 15/13, 28/13, 31/13, 45/13, 62/13, 66/13, 72/13, 93/13,
9/14, 19/14, 26/14, 31/14, 46/14, 51/14, 70/14, 73/14 in 77/14)
se v 1. členu:
– v točki 1.3 število »553,3900« nadomesti s številom
»563,8500«,
– v točki 1.4 število »553,3900« nadomesti s številom
»563,8500«,
– v točki 2.1 število »450,3700« nadomesti s številom
»460,1000«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 23. decembra 2014.
Št. 00713-2/2014
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
EVA 2014-1611-0075
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

3846.

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje

Na podlagi osmega odstavka 27. člena, štirinajstega odstavka 28. člena, četrtega odstavka 30. člena in 31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
RS, št. 20/11 in 57/12) ter 7. člena Zakona o razvojni podpori
Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN SPLOŠNI POGOJI
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa splošne in posebne pogoje za dodeljevanje regionalnih državnih pomoči (v nadaljnjem besedilu: pomoč)
ter način uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje in
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje iz 27. in 28. člena
Zakona spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list
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RS, št. 20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter 5. in
6. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju
2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09; v nadaljnjem besedilu:
pomurski zakon).
2. člen
(izrazi)
(1) Prejemniki pomoči iz prejšnjega člena te uredbe so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na
območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: podjetje),
pod pogoji iz zakona, pomurskega zakona in te uredbe.
(2) Mikro, mala in srednje velika podjetja po tej uredbi (v
nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, kakor jih določa priloga
I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom
pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji (UL L
št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
651/2014/EU).
3. člen
(cilj pomoči)
Cilj pomoči je spodbujati skladen regionalni razvoj na konkurenčnem notranjem trgu z znižanjem stroškov podjetjem, kar ima
ugodne učinke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih
upravičenih območij »a« in »c« po Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13; v nadaljnjem besedilu: uredba o regionalni karti) v primerjavi z območji v
soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in kakovosti
življenja, merjeno s koeficientom variacije in kazalniki indeksa
razvojne ogroženosti po Pravilniku o razvrstitvi razvojnih regij po
stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 34/14).
4. člen
(področja uporabe)
(1) Določbe te uredbe veljajo za pomoči, dodeljene v vseh
sektorjih, razen v:
a) ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
b) ladjedelništvu,
c) proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,
č) premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh
za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z
dne 21. 12. 2010, str. 24),
d) primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji,
e) sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar
je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih
je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce.
(2) Pomoč po tej uredbi ni dovoljena za podjetja v težavah po
Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter 18. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU.
(3) Pomoč ni dovoljena za dejavnosti, povezane z izvozom,
ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za kritje stroškov
študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali
obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi, se ne šteje
za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
(4) V trenutku izplačila pomoči mora imeti podjetje, ki prejema pomoč, v sodnem registru registrirano vsaj podružnico.
(5) Pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga.
(6) Določbe te uredbe ne veljajo za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi
odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila
za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU.
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5. člen
(dodeljevanje pomoči)
(1) Pomoči se dodeli na podlagi javnega razpisa, posamične
vloge ali uveljavljanja davčne olajšave.
(2) Pri dodeljevanju pomoči se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe 651/2014/EU, Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomoči de minimis (UL L
št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1407/2013/EU) in Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1408/2013/EU).
6. člen
(poročanje o dodeljenih pomočeh in nadzor)
(1) Državni organi, ki dodeljujejo pomoč (v nadaljnjem besedilu: dajalci pomoči), poročajo o dodeljenih pomočeh državnemu
organu, pristojnemu za regionalni razvoj, zaradi priprave poročil v
skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 37/04; v nadaljnjem besedilu: ZSDrP) in uredbo, ki ureja posredovanje podatkov in poročanje o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh de minimis.
(2) Vsaka tri leta izvede državni organ, pristojen za regionalni
razvoj, celovito vrednotenje učinkov dodeljenih regionalnih pomoči
v preteklih treh letih. Potrebne podatke in delne analize pridobi
državni organ, pristojen za regionalni razvoj, od dajalcev pomoči
na podlagi pisne zahteve.
(3) Odgovorna oseba prejemnika pomoči mora podati izjave
in razkriti zahtevane podatke tako, da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe
mora dajalec pomoči nemudoma začeti ustrezne odškodninske
in kazenske postopke.
(4) Državni organ, pristojen za regionalni razvoj, preverja
izvajanje te uredbe. Dajalci pomoči mu morajo poročati o ugotovljenih pomanjkljivostih in ugotovljenih sistematičnih nepravilnostih
pri izvajanju te uredbe v 30 dneh, potem ko je bila nepravilnost
bila ugotovljena.
7. člen
(kumulacija pomoči)
(1) Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev, določeni
v tej uredbi, veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je
pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali
individualnih pomoči hkrati. Upošteva se skupni znesek državne
pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne
preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se
uporablja za to pomoč v skladu s to uredbo.
(2) Pomoč se ne sme združevati s pomočjo de minimis
glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene
dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
II. REGIONALNA POMOČ
8. člen
(omejitev uporabe)
(1) Poleg omejitev področij uporabe iz 4. člena te uredbe
pomoč ni dovoljena:
– v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 43. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU,
– v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo
s proizvodnjo izdelkov, navedenih v 44. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU, ter
– v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi,
navedenih v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
(2) Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je na
zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno dejavnostjo
v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v
točki d) 13. člena Uredbe 651/2014/EU. Prenehanje dejavnosti se
ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o stan-
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dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v
nadaljnjem besedilu: uredba o SKD).
9. člen
(intenzivnost pomoči)
Intenzivnost pomoči za začetne investicije na upravičenem
območju, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne
sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v 3. členu
uredbe o regionalni karti.
10. člen
(nameni, pogoji in merila dodeljevanja)
(1) Začetna investicija pomeni:
a) investicijo v opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva, povezano z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in
storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi
poslovni enoti, ali
b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in
jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem. Transakcija mora
potekati po tržnih pogojih. Pridobitev poslovnega deleža ali delnic
podjetja se ne šteje za začetno investicijo. Kadar prevzame mikro ali malo podjetje član družine prvotnega lastnika ali eden od
zaposlenih, se ne šteje, da je investitor povezan s prodajalcem.
(2) Na upravičenih območjih »a« po uredbi o regionalni karti
lahko prejmejo pomoč za začetne investicije mikro, mala, srednje
velika in velika podjetja. Na upravičenih območjih »c« po uredbi o
regionalni karti lahko prejmejo pomoč za začetne investicije MSP,
velika podjetja pa le pomoč za nove gospodarske dejavnosti.
(3) Nova gospodarska dejavnost pomeni:
– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ne spada v
isti razred po štirimestni številčni oznaki po uredbi o SKD kakor dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju na zadevnem območju, ali
– pridobitev sredstev poslovne enote, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in ki jih kupi
investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova
dejavnost, ki naj bi se izvajala s pridobljenimi sredstvi, ne spada
v isti razred po štirimestni številčni oznaki po uredbi o SKD kakor
dejavnost, ki se je v poslovni enoti na zadevnem območju izvajala
pred pridobitvijo sredstev.
(4) Pri ugotavljanju povezanosti investitorja s prodajalcem
pri pridobitvi sredstev poslovne enote iz točke b) prvega odstavka
tega člena in druge alineje prejšnjega odstavka se uporablja opredelitev povezanih podjetij, kot jo določa 3. člen priloge I Uredbe
651/2014/EU.
(5) Pri dodeljevanju pomoči se pri javnih razpisih poleg meril
za doseganje ciljev javnih razpisov in ob upoštevanju minimalnega
praga točk, ki jih mora doseči izbran projekt, uporabljata z najmanj
desetodstotno utežjo tudi vsako od naslednjih meril:
– uvrstitev na obmejno problemsko območje po prvem odstavku 24. člena zakona ter
– uvrstitev na problemsko območje z visoko brezposelnostjo
po 25. členu zakona.
(6) Regionalna pomoč za raziskovalno infrastrukturo se
dodeli ob pogoju, da prejemnik pomoči zagotavlja pregleden in
nediskriminatoren dostop do te infrastrukture vsem, ki izkažejo
za to interes.
(7) Za del enotnega investicijskega projekta se šteje vsaka
začetna investicija, ki so jo začeli isti investitor in z njim povezana
podjetja v obdobju treh let od datuma začetka del pri drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne
oznake po uredbi o SKD.
11. člen
(instrumenti in preglednost)
(1) Pomoč se dodeli v obliki:
– subvencij začetnih investicij,
– subvencij obresti,
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– davčnih ugodnosti,
– garancij oziroma
– posojil z obrestno mero, ki je nižja od tržne.
(2) Pomoč se lahko dodeli z instrumenti iz prejšnjega odstavka, če je mogoče vnaprej in brez ocene tveganja natančno
izračunati bruto ekvivalent nepovratnih sredstev.
(3) Pomoč v obliki ugodnega posojila z obrestno mero,
ki je nižja od tržne, se lahko dodeli, če je bruto ekvivalent
nepovratnih sredstev izračunan na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči in jo določi Evropska
Komisija, in če je zavarovano z običajnim zavarovanjem ter ne
vključuje neobičajnih tveganj.
(4) Višina pomoči v obliki garancije se izračuna na podlagi
premij varnega pristana, opredeljenih v preglednici v točki 3.3
Obvestila Komisije o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za
državno pomoč v obliki garancij (UL C št. 155/2008 z dne 20. 6.
2008, str. 10). Za MSP, ki nimajo zgodovine kreditne sposobnosti ali bonitetne ocene, se premija varnega pristana določi v
višini 3,8 odstotka. Višina državne pomoči je razlika med premijo varnega pristana in dejansko premijo, ki jo plača podjetje.
(5) Pomoč v obliki davčnih ugodnosti se lahko dodeli,
kadar ukrep določa najvišjo vrednost, s katero se zagotovi, da
veljavni prag za dodelitev državne pomoči ni presežen.
12. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški investicije zajemajo opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva.
(2) Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema in stroji.
(3) Neopredmetena osnovna sredstva so prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk,
znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
(4) Pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo proizvodnje
poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota
prej ni proizvajala, iz tretje alineje točke a) prvega odstavka
10. člena te uredbe, morajo upravičeni stroški za najmanj
200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se
ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del.
(5) Pri pomoči, odobreni za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti iz četrte alineje točke
a) prvega odstavka 10. člena te uredbe, morajo upravičeni
stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s
proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh
poslovnih letih.
(6) Stroški zakupa obratov in strojev se štejejo za upravičene stroške samo pod pogojem, če je zakup izveden v obliki
finančnega zakupa in zakupna pogodba vsebuje določbe o
obveznem nakupu sredstev po izteku zakupa.
(7) Stroški zakupa zemljišč in zgradb se štejejo za upravičene stroške, če je zakupna pogodba sklenjena za najmanj pet
let po predvidenem dokončanju investicije za velika podjetja in
najmanj tri leta za MSP.
(8) Razen pri MSP in pri nakupu poslovne enote oziroma
sredstev poslovne enote morajo biti nabavljena osnovna sredstva nova. Pomoč za rabljena osnovna sredstva ni dovoljena,
če so ta že bila sofinancirana z javnimi sredstvi. Pri nakupu rabljenih osnovnih sredstev lahko dajalec pomoči od investitorja
zahteva cenitev sodnega cenilca in sledljivost kupoprodajnih
pogodb do prvoizdanega računa.
(9) Pri pridobitvi sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki je
prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, mora investitor pridobiti cenitveno poročilo sodnega cenilca,
transakcija pa mora potekati pod tržnimi pogoji. Upoštevajo se
samo stroški nakupa sredstev od tretjih oseb, ki niso povezane
z investitorjem. Vrednost osnovnih sredstev, pridobljenih s pomočjo, dodeljeno pred nakupom, je treba odšteti od upravičenih
stroškov. Če je po pridobitvi sredstev upravičena do pomoči s
temi sredstvi povezana investicija, je treba upravičene stroške
te investicije prišteti k stroškom, povezanim s pridobitvijo sredstev poslovne enote.
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(10) Upravičeni stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva lahko znašajo pri velikih podjetij največ 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov začetne investicije, za MSP ni
te omejitve.
(11) Upravičeni stroški za ustvarjanje novih zaposlitev,
povezanih z izvedbo začetne investicije, so pod dodatnimi
pogoji iz 16. člena te uredbe lahko tudi stroški dela na novo
zaposlenih delavcev za največ dve leti. Kot strošek dela se
lahko upošteva celotni znesek, ki ga mora prejemnik pomoči
dejansko plačati v zvezi s posamezno zaposlitvijo in vključuje
bruto plačo pred obdavčitvijo in obvezne prispevke, kot so
prispevki za socialno varnost, ter stroški otroškega in starševskega varstva.
13. člen
(spodbujevalni učinek in drugi pogoji)
(1) Pomoč je mogoče dodeliti samo, če je investitor vložil
vlogo za dodelitev, preden se projekt začne izvajati. Vloga mora
vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacija projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih ter neupravičenih stroškov projekta,
– vrsto pomoči (instrument) in
– znesek pomoči, potreben za projekt.
(2) Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je
sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi
s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v
okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več
mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del,
razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje
dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi sredstev poslovne enote pomeni začetek del trenutek, ko se
pridobi predujem ali kupnina za pridobljena sredstva.
(3) Upravičenec mora zagotoviti finančni prispevek v višini
vsaj 25 odstotkov celotnih upravičenih stroškov. Ta prispevek ne
sme biti povezan z nobeno javno pomočjo, vključno s pomočjo
de minimis.
(4) Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odsvojiti
in morajo ostati na upravičenem območju »a« oziroma »c« po
uredbi o regionalni karti, ki je prejelo pomoč, najmanj pet let po
končani investiciji, če je prejemnik pomoči veliko podjetje, in najmanj tri leta po končani investiciji, če so prejemniki pomoči MSP.
Uporabljati se morajo izključno za namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova nadomestitev, če v tem času zastarijo
ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost na
določenem območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.
(5) Neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati
izključno v poslovni enoti, ki je prejela pomoč, obravnavati jih je
treba kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljena morajo biti pod
tržnimi pogoji od nepovezanih oseb in vključena v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme pomoč, ter morajo ostati povezana
s projektom, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj pet let, v
primeru MSP pa najmanj tri leta.
14. člen
(kumulacija pomoči)
(1) Zgornja meja intenzivnosti pomoči iz 3. člena uredbe
o regionalni karti in pragovi za priglasitev iz 4. člena Uredbe
651/2014/EU veljajo ne glede na to, iz katerih javnih virov je
pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena po več shemah ali
individualnih pomočeh hkrati. Upošteva se skupni znesek državne
pomoči za dejavnost, projekt ali podjetje.
(2) Kadar se intenzivnost pomoči izračuna na podlagi kombinacije upravičenih stroškov investicije in stroškov plač, največja
intenzivnost pomoči ne sme preseči najugodnejšega zneska, ki
sledi iz uporabe navedene intenzivnosti na podlagi stroškov investicije ali stroškov plač.
(3) Pomoč za začetne investicije se ne sme združevati s
pomočjo de minimis glede na enake upravičene stroške, če bi s
tem presegla intenzivnosti, določene v 3. členu uredbe o regionalni karti.
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15. člen
(dodatni pogoji za odobritev pomoči na podlagi
neposredne vloge)
(1) Pomoč na podlagi neposredne vloge se iz državnega
proračuna lahko dodeli le, če se projekt sofinancira iz sredstev
evropske kohezijske politike in se izvaja z instrumentom neposredne potrditve operacije.
(2) Projekt mora izpolnjevati vse pogoje za dodelitev pomoči
iz te uredbe.
16. člen
(dodatni pogoji dodeljevanja pomoči za ustvarjanje
novih zaposlitev)
(1) Pomoč za ustvarjanje novih zaposlitev se lahko dodeli
za novo zaposlitev, ki je povezana z izvedbo začetne investicije
in je uresničena v treh letih po končani investiciji. Upošteva se tudi
nova zaposlitev zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti zaradi nove investicije.
(2) Število zaposlenih ustreza številu zaposlenih za polni
delovni čas, ki so delali celo obravnavano leto. Delo oseb, ki
niso delale celo leto, delo s krajšim delovnim časom ne glede na
trajanje dela ter delo sezonskih delavcev se upoštevajo v sorazmernem delu. Povečanje števila zaposlenih se ugotavlja kot neto
povečanje zaposlenih pri investitorju v primerjavi s povprečjem
zadnjih dvanajstih mesecev. Nadomestna zaposlitev v podjetju
ter prezaposlitev v okviru povezanih podjetij se ne štejeta kot novi
zaposlitvi.
(3) Nove zaposlitve, ustvarjene na podlagi začetne investicije, morajo ostati v regiji najmanj pet let, pri MSP pa najmanj tri leta,
šteto od dneva, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno.
17. člen
(dodatni pogoji za velike investicijske projekte)
(1) Velik investicijski projekt je začetna investicija, pri kateri
upravičeni stroški pri projektu presegajo vrednost 50.000.000
eurov. Vrednost upravičenih stroškov mora biti izračunana na
podlagi cen oziroma menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči
ali pri velikih projektih iz tretjega odstavka tega člena, pri katerih
je potrebna posamična priglasitev, na podlagi cen in menjalnih
tečajev na dan priglasitve.
(2) Če pri projektu vrednost upravičenih stroškov presega
50.000.000 eurov, se dovoljena intenzivnost pomoči iz 9. člena
te uredbe izračuna kot prilagojen znesek pomoči po naslednji
enačbi:
prilagojen znesek pomoči = R x (50.000.000 eurov + 0,5 x
B + 0 x C),
pri čemer je:
– R: največja intenzivnost pomoči po uredbi o regionalni karti, ki velja na upravičenem območju, brez povečane intenzivnosti
pomoči za MSP,
– B: del upravičenih stroškov med 50.000.000 eurov in
100.000.000 eurov in
– C: del upravičenih stroškov nad 100.000.000 eurov.
(3) Priglasitev individualne pomoči Evropski komisiji je obvezna za vsak projekt, ki presega prilagojen znesek pomoči za
investicijo, katere upravičeni stroški presegajo 100.000.000 eurov.
18. člen
(pomoč za razvoj urbanih območij)
(1) Pomoč za razvoj urbanih območij se dodeli upravičenim
projektom v obliki lastniškega kapitala, navideznega lastniškega
kapitala, posojil, garancij ali kot kombinacija teh.
(2) Upravljavci skladov za razvoj urbanih območij se izberejo na podlagi odprtega, preglednega in nediskriminatornega
postopka, kot je opredeljen v točkah a), b) in f) osmega odstavka
16. člena Uredbe 651/2014/EU.
(3) Projekti za razvoj urbanih območij morajo podpirati izvajanje celostnega pristopa za trajnostni razvoj urbanih območij.
(4) Skupna vrednost projekta v okviru katerega koli ukrepa
ne sme presegati 20.000.000 eurov.
(5) Upravičeni stroški so skupni stroški projekta, če so skladni s 37. in 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah
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o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(EU) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320).
(6) Pomoč za razvoj urbanih območij spodbuja dodatne
naložbe zasebnih vlagateljev na ravni sklada za razvoj urbanih
območij ali projektov za razvoj urbanih območij, tako da se doseže
skupni znesek zasebnega financiranja najmanj 30 odstotkov skupnega financiranja za projekt za razvoj urbanih območij.
(7) Zasebni in javni vlagatelji lahko za izvajanje projekta za
razvoj urbanih območij zagotovijo gotovino ali stvarni prispevek ali
pa kombinacijo obeh. Stvarni prispevek se upošteva po njegovi
tržni vrednosti na podlagi cenitvenega poročila sodnega cenilca.
(8) Sklad za razvoj urbanih območij zagotovi, da so izpolnjeni pogoji, kot so opredeljeni v točkah c) in d) osmega odstavka in
v devetem odstavku 16. člena Uredbe 651/2014/EU.
(9) Pri posojilih se za projekte za razvoj urbanih območij pri
izračunu največjega zneska investicije upošteva nominalni znesek
posojila, pri garancijah pa nominalna vrednost osnovne vračljive
investicije.
(10) Projekt za razvoj mestnih območij, katerega skupna
vrednost presega 20.000.000 eurov, je treba priglasiti Evropski
Komisiji.
III. REGIONALNE SPODBUDE ZA SVETOVALNE
STORITVE MSP
19. člen
(pogoji dodeljevanja regionalnih spodbud za svetovalne
storitve MSP)
(1) Svetovalne storitve MSP so svetovanje, pomoč in usposabljanje za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci. Svetovalne storitve
MSP ne smejo biti trajne ali periodične dejavnosti in se ne smejo
nanašati na običajne tekoče stroške poslovanja podjetja, kot so
rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali
oglaševanje.
(2) Regionalna spodbuda za svetovalne storitve se lahko
dodeli v vseh sektorjih razen v sektorjih, ki so izključeni v 4. členu
te uredbe.
(3) Pomoč iz prejšnjega odstavka se dodeli v obliki povratnih
ali nepovratnih sredstev.
(4) Upravičeni stroški so stroški svetovanja, ki jih zagotovi
zunanji izvajalec.
(5) Svetovalne storitve MSP so upravičene do pomoči v
višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov. Pomoč se odobri do
višine 2.000.000 eurov na podjetje in na projekt.
(6) Pomoč, ki presega 2.000.000 eurov na podjetje in na
projekt, je treba priglasiti Evropski komisiji.
(7) Pogoj za dodelitev regionalne spodbude za svetovalne
storitve MSP je spodbujevalni učinek, kot ga določa prvi odstavek
13. člena te uredbe.
IV. POMOČ ZA TEKOČE POSLOVANJE
20. člen
(pogoji dodeljevanja pomoči za tekoče poslovanje)
(1) Pomoč za tekoče poslovanje se lahko dodeli v skladu
z Uredbo 1407/2013/EU ter v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka se lahko dodeli enotnemu
podjetju, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 30. člena zakona.
Pri tem se za izjemno negativno delovanje trga šteje, če:
– je prizadeto območje teritorialne enote NUTS 3, v kateri
opravlja dejavnost prejemnik spodbude tako, da se na tem območju poveča brezposelnost dve četrtletji zapored in se učinki tega
kažejo v zmanjšanju proizvodnje, zaposlenosti, višine prihodkov
in trgovske dejavnosti podjetja, ali
– je prizadet sektor, v katerem opravlja dejavnost prejemnik
spodbude, in se učinki tega kažejo v zmanjšanju proizvodnje,
zaposlenosti, višine prihodkov in trgovske dejavnosti podjetja.
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(3) Enotno podjetje pomeni podjetje, ki je prek enega ali več
drugih podjetij najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov
drugega podjetja,
– ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
– ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na
podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v
njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega
podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov navedenega podjetja.
(4) Pomoč za tekoče poslovanje ne sme biti namenjena za
nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
(5) Pomoč iz prvega odstavka tega člena se dodeli na podlagi vloge pri ministrstvu, v katerega pristojnost spada vsebinsko
področje, na katerem posluje vlagatelj. Vlogo obravnava komisija,
ki jo imenuje pristojni minister.
(6) Pomoč za tekoče poslovanje kot nujni ukrep regionalne
politike predlaga Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja, če se nanaša na ukrep regionalne
politike, ki ga je predhodno izvedel sklad.
(7) Pomoč za tekoče poslovanje se dodeli v obliki:
– subvencij,
– odpisa glavnice kredita, zamudnih obresti, obresti, drugih
obveznosti ali stroškov oziroma
– reprograma spodbud.
(8) Skupni znesek pomoči de minimis za tekoče poslovanje,
dodeljen enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 eurov oziroma 100.000 eurov v cestnem tovornem prometu in 15.000 eurov
v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I
Pogodbe o Evropski uniji, v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči.
(9) Do pomoči za tekoče poslovanje so upravičena mikro,
mala, srednje velika in velika podjetja ob upoštevanju omejitev
uporabe iz točk a), d) in e) prvega odstavka, tretjega odstavka in
petega odstavka 4. člena te uredbe. Ne glede na določbo točke
d) prvega odstavka 4. člena te uredbe se lahko v skladu z Uredbo 1408/2013/EU pomoč za tekoče poslovanje dodeli v sektorju
primarne kmetijske proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe
o Evropski uniji,
(10) Dajalec pomoči za tekoče poslovanje mora od prejemnika te pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:
– o že prejetih pomočeh de minimis, vključno z navedbo,
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je prejemnik pomoči v
zadnjem triletnem obdobju kandidiral za pomoč de minimis,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške in
– da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis in dovoljene intenzivnosti
pomoči.
(11) Pri kumulaciji pomoči za tekoče poslovanje je treba
upoštevati, da:
– se pomoč de minimis ne sme kumulirati s pomočjo v
zvezi z istimi upravičenimi stroški ali pomočjo za isti ukrep za
financiranje tveganja, če bi se s tako kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega
gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 360/2012/EU), do zgornje meje,
določene v uredbi 360/2012/EU,
– se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno
v skladu z drugimi uredbami EU, do ustrezne zgornje meje iz
osmega odstavka tega člena.
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(12) Dajalec pomoči za tekoče poslovanje mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč de minimis dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU ali z Uredbo 1408/2013/EU, in
– o znesku pomoči de minimis.
V. REGIONALNA SPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE
TER DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE
IN INVESTIRANJE
21. člen
(splošni pogoji in pomen izrazov pri dodeljevanju regionalne
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje)
(1) Pri dodeljevanju regionalne spodbude za zaposlovanje
iz 27. člena zakona in drugega odstavka 5. člena pomurskega
zakona ter davčne olajšave za zaposlovanje iz drugega odstavka
28. člena zakona in prvega odstavka 5. člena pomurskega zakona
se upošteva izključitev sektorjev iz 4. člena in pogoji kumulacije
iz 7. člena te uredbe.
(2) »Zavezanec« v tem poglavju je davčni zavezanec po
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali po zakonu,
ki ureja dohodnino.
(3) Izraza »oprema« in »neopredmetena sredstva«, uporabljena v tem poglavju, pomenita enako kakor v zakonu, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb, in zakonu, ki ureja dohodnino.
(4) Pomoč na podlagi tega poglavja je mogoče dodeliti tudi
za že začete projekte.
22. člen
(regionalna spodbuda za zaposlovanje in davčna olajšava
za zaposlovanje)
(1) Regionalna spodbuda za zaposlovanje iz 27. člena zakona in drugega odstavka 5. člena pomurskega zakona se izvaja
v obliki povračila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ki
jih je v višini, določeni s predpisi, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja, plačal delodajalec za zaposlitev delavca, za katerega
se v skladu s to uredbo lahko uveljavlja regionalna spodbuda za
zaposlovanje.
(2) Delavec, za katerega se lahko uveljavljata spodbuda za
zaposlovanje in davčna olajšava za zaposlovanje, je brezposelna
oseba, ki:
– v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
– je stara od 15 do 24 let ali
– ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja,
srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega
srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku
rednega izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane
zaposlitve ali
– je starejša od 50 let ali
– živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let,
če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
– se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v
kateri je neravnovesje med spoloma za najmanj 25 odstotkov
višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih
v Republiki Sloveniji, ali
– je pripadnik etnične manjšine ali
– se šteje kot invalid v kvotnem sistemu invalidov.
(3) Zaposlitev brezposelne osebe pri zavezancu mora pomeniti neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih. Upravičene izjeme so primeri nadomestne
zaposlitve zaradi prostovoljnega odhoda delavca, nezmožnosti
opravljanja dela, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa, starostne upokojitve ali zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja
iz krivdnih razlogov na strani delavca, razen če je razlog negativna
ocena poskusnega dela. Število zaposlenih v podjetju se ugotavlja
iz podatkov v uradnih evidencah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(4) Davčna olajšava za zaposlovanje se lahko uveljavlja
največ za prvih 12 mesecev po zaposlitvi.
(5) Če pred potekom 12-mesečnega obdobja delavec odpove delovno razmerje, lahko zavezanec uveljavlja regionalno
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spodbudo za zaposlovanje in davčno olajšavo za zaposlovanje
le za čas dejanskega dela delavca pri zavezancu. Če zavezanec
odpove delavcu delovno razmerje pred potekom 12-mesečnega
obdobja, ni upravičen do uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje in davčne olajšave za zaposlovanje.
(6) Najvišji dovoljeni znesek državnih pomoči, dodeljenih
v skladu s 27. členom in drugim odstavkom 28. člena zakona
ter 5. členom pomurskega zakona, znaša 50 odstotkov stroškov
plače posameznega delavca, obračunanih za posamezno leto.
Strošek plače posameznega delavca je podlaga za izračun intenzivnosti dodeljene državne pomoči in zajema celotni znesek, ki
ga mora prejemnik pomoči dejansko plačati v zvezi s posamezno
zaposlitvijo, ter vključuje neto plačo, obvezne prispevke iz plače,
akontacijo dohodnine in obvezne prispevke na plačo.
(7) Regionalno spodbudo za zaposlovanje in davčno olajšavo za zaposlovanje po tem členu lahko zavezanec za istega
delavca uveljavlja samo enkrat.
23. člen
(davčna olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove
v višini 70 odstotkov investiranega zneska.
(2) Pri uveljavljanju davčne olajšave za investiranje se upoštevajo vsi pogoji za dodelitev pomoči iz te uredbe.
24. člen
(način uveljavljanja davčne olajšave)
(1) Zavezanec uveljavlja davčni olajšavi iz prejšnjih dveh
členov v davčnem obračunu.
(2) Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za zaposlovanje, predloži kot prilogo k obračunu davka od dohodkov pravnih
oseb ali k obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti izpolnjen obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za
zaposlovanje, ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca
določen v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za investiranje,
predloži kot prilogo k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
ali k obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
izpolnjen obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje,
ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v
Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
25. člen
(načina uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje)
(1) Delodajalec uveljavlja povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije z
vlogo, ki jo vloži pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
(v nadaljnjem besedilu: zavod) v 60 dneh po preteku enega leta
od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo.
(2) Pri zaposlitvi brezposelne osebe po četrtem odstavku 27. člena zakona, ki se šteje kot invalid v kvotnem sistemu
zaposlovanja invalidov, uveljavlja delodajalec povrnitev plačanih
prispevkov delodajalca za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije z vlogo, ki jo vloži pri zavodu v 60 dneh po preteku
vsakega leta zaposlitve za preteklo leto. Prvo leto zaposlitve
začne teči z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Pri skladu za
spodbujanje zaposlovanja invalidov lahko zavod preverja, ali je
delodajalec morebiti uveljavljal olajšave po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
(3) Delodajalec uveljavlja povrnitev plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost iz proračuna Republike Slovenije
na podlagi drugega odstavka 5. člena pomurskega zakona, z
vlogo, ki jo vloži pri zavodu v 60 dneh po preteku drugega leta od
sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo, in sicer za
dvoletno obdobje zaposlitve osebe. Prvo leto zaposlitve začne teči
z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
(4) Delodajalec lahko vloži vlogo iz prejšnjega odstavka
že v roku iz prvega odstavka tega člena, vendar mora sredstva,
prejeta na podlagi te vloge, pozneje vrniti, če traja zaposlitev manj
kot dve leti.
(5) Zavod objavi na svoji spletni strani obrazec vloge z navodili za izpolnitev, kot pomoč pri uveljavljanju regionalne spodbude
za zaposlovanje.
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(6) O vlogi iz prvega do četrtega odstavka tega člena odloča
zavod z odločbo, izdano v upravnem postopku.
26. člen
(način vrnitve davčnih olajšav)
(1) Zavezanec mora za znesek izkoriščene davčne ugodnosti povečati davčno obveznost:
– če je bila davčna olajšava uveljavljena na podlagi neresničnih podatkov ali
– če je ugotovljena neupravičenost do državne pomoči.
(2) Znesek iz prejšnjega odstavka, za katerega mora zavezanec zaradi neupravičenega uveljavljanja davčne olajšave povečati davčno obveznost, je enak zmanjšanju davčne obveznosti
pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ali pri obračunu
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti zaradi uveljavljanja olajšave v vseh letih uveljavljanja, vključno z obrestmi, v skladu
z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(3) Za postopke iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek.
27. člen
(nadzor nad uveljavljanjem davčnih olajšav za zaposlovanje
in investiranje ter regionalnih spodbud za zaposlovanje)
(1) Nadzor nad uveljavljanjem davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje po tej uredbi, ki jih zavezanec uveljavlja v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ali v obračunu akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti, opravlja Finančna uprava
Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek,
zakonom, ki ureja obračunavanje, plačevanje ter stopnje prispevkov za socialno varnost, ter zakonom, ki ureja finančno upravo.
(2) Nadzor nad uveljavljanjem regionalnih spodbud za zaposlovanje po tej uredbi opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za
delo v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijo dela, in zakonom, ki
ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Organ iz prvega odstavka tega člena poroča o dodeljenih
državnih pomočeh državnemu organu, pristojnemu za regionalni
razvoj, zaradi priprave poročil o dodeljenih državnih pomočeh v
skladu z ZSDrP in uredbo, ki določa posredovanje podatkov in
poročanje o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh de minimis.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(prehodna določba)
Vloge, ki so bile vložene po Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08, 17/09,
8/12 in 99/13) in Uredbi o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v
Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015 (Uradni list RS, št. 3/10
in 31/13), se presojajo v skladu s to uredbo.
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
70/07, 99/08, 17/09, 8/12 in 99/13) in Uredba o kriterijih in pogojih
ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015
(Uradni list RS, št. 3/10 in 31/13).
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00726-15/2014
Ljubljana, dne 22. decembra 2014
EVA 2014-2130-0002
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
Priloga

2

Zap.št.

1

3

Davčna
številka

4

EMŠO
5

Izpolnjevanje meril za brezposelnega
delavca
6

Skupaj

Datum sklenitve
delovnega
razmerja
7

Bruto plača
zaposlenega in
prispevki delodajalca
(II. bruto)
8 = 7 * 0,7

70 odstotkov bruto
plače in prispevkov
delodajalca (II. bruto)

9

Znesek koriščenja
davčne olajšave

znesek v eurih s centi

V/na ……………………, dne ……………….

Izjavljam, da bom na podlagi poziva davčnega organa nemudoma predložil zahtevana dokazila.

Podpis odgovorne osebe:

Ime in priimek odgovorne osebe:

93 / 22. 12. 2014

Zaposlitev brezposelnega delavca za koriščenje davčne olajšave mora pomeniti neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih.

Najvišja dovoljena državna pomoč ne sme presegati 50 odstotkov stroškov plač posameznega brezposelnega delavca. Višina državne pomoči se izračuna tako, da se znesek koriščenja davčne olajšave
za zaposlovanje po tej uredbi, ki jo zavezanec uveljavlja v davčnem obračunu (DDPO ali DohDej), množi z davčno stopnjo iz davčnega obračuna.
Zavezanci, ki so delodajalci iz dejavnosti v sektorjih ribištva, ladjedelništva, energetike, premogovništva in kmetijstva ter družbe v težavah, kot jih opredeljujeta Zakon o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji, ne morejo uveljavljati te olajšave.

* V siva polja se podatki ne vpisujejo.

Ime in priimek
brezposelnega delavca

Davčna številka ___________________

________________________________ Kraj opravljanja gospodarske dejavnosti_______________________
(sedež oziroma naslov)

Št.

(firma in naziv oziroma ime in priimek)

10498 /

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
_________________________________

Za obdobje od ____________ do ____________

PRILOGA 1
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji (5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji
(5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje izpolnjuje zavezanec, ki uveljavlja olajšavo v
skladu s 28. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: ZSRR‐
2) ali 5. členom Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (v nadaljnjem besedilu:
ZRPPR1015) in ima sedež ter dejansko opravlja gospodarsko dejavnost na problemskem območju po
ZSRR‐2 ali v Pomurski regiji po ZRPPR1015.
Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo, če zaposli brezposelnega delavca za čas najmanj 12 mesecev.
Brezposelni delavec je vsaka brezposelna oseba, ki:
a) v preteklih šestih mesecih ni imela redno plačane zaposlitve ali
b) je stara od 15 do 24 let ali
c) ni dosegla stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega
izobraževanja ali splošnega srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega
izobraževanja in še ni pridobila prve redne plačane zaposlitve ali
d) je starejša od 50 let ali
e) živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi za enega ali več otrok, ki
so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln ali
f) se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje med spoloma za
najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih sektorjih v Republiki
Sloveniji, ali
g) je pripadnik etnične manjšine ali
h) se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.
Davčna olajšava za zaposlovanje, ki jo zavezanec uveljavlja po ZSRR‐2 za posameznega zaposlenega, se
izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov po drugih zakonih.
Davčna olajšava za zaposlovanje, ki jo zavezanec uveljavlja po ZRPPR1015 za posameznega zaposlenega,
se izključuje s spodbudo za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb po Zakonu o interventnih ukrepih na
področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV).
Davčna olajšava za zaposlovanje se izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.b členu ZDDPO‐2 in 61.a
členu ZDoh‐2.
Zavezanec, ki uveljavlja to olajšavo, mora izpolniti ta obrazec in ga predložiti skupaj z davčnim
obračunom davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) oziroma davčnim obračunom akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti (DohDej) – kot njun sestavni del in na način, ki je določen za predložitev
DDPO in DohDej.
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in v Pomurski regiji se izpolnjuje v eurih s centi.
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Stolpec 1 – Zaporedna številka
V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega brezposelnega delavca.
Stolpec 2 – Ime in priimek
Vpišeta se ime in priimek zaposlenega brezposelnega delavca, za katerega zavezanec za davek uveljavlja
olajšavo.
Stolpec 3 – Davčna številka
Vpiše se davčna številka zaposlenega brezposelnega delavca, za katerega zavezanec za davek uveljavlja
olajšavo.
Stolpec 4 – EMŠO
Vpiše se enotna matična številka občana – zaposlenega brezposelnega delavca, za katerega zavezanec za
davek uveljavlja olajšavo.
Stolpec 5 – Izpolnjevanje meril za brezposelnega delavca
Pri vsakem brezposelnem delavcu, za katerega zavezanec uveljavlja olajšavo, se označi, po katerem
merilu se šteje za brezposelnega delavca. Če posamezni brezposelni delavec izpolnjuje več meril, se
označijo vsa, ki jih ta delavec izpolnjuje. Merila so:
A–
brezposelna oseba preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve,
B–
brezposelna oseba je stara od 15 do 24 let,
C–
brezposelna oseba je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb in ni dosegla stopnje srednjega
strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja ali splošnega
srednjega izobraževanja ali je v obdobju dveh let po zaključku rednega izobraževanja in še ni

D–
E–
F–
G–
H–

pridobila prve redne plačane zaposlitve,
brezposelna oseba je starejša od 50 let,
brezposelna oseba živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov, kar pomeni, da sama skrbi
za enega ali več otrok, ki so mlajši od 26 let, če se redno šolajo, ali katere zakonec je brezposeln,
brezposelna oseba se bo zaposlila v dejavnosti (gospodarskem sektorju), v kateri je neravnovesje
med spoloma za najmanj 25 odstotkov višje od povprečnega neravnovesja v vseh gospodarskih
sektorjih v Republiki Sloveniji,
brezposelna oseba je pripadnik etnične manjšine,
brezposelna oseba se šteje kot invalid v kvotnem sistemu zaposlovanja invalidov.

Stolpec 6 – Datum sklenitve delovnega razmerja
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD. MM. LL.
Stolpec 7 – Bruto plača zaposlenega in prispevki delodajalca
Vpiše se znesek obračunane bruto plače za tega zaposlenega brezposelnega delavca in prispevkov
delodajalca za tega delavca.
Stolpec 8 – 70 odstotkov bruto plače in prispevkov delodajalca
Vpiše se znesek 70 odstotkov bruto plače in prispevkov delodajalca, vpisanih v stolpcu 7.
Stolpec 9 – Znesek koriščenja davčne olajšave
Vpiše se sorazmerni znesek glede na dejansko koriščenje davčne olajšave v obračunu DDPO oziroma
DohDej. Sorazmerni znesek koriščene davčne olajšave za posameznega brezposelnega delavca se
izračuna glede na delež bruto plače in prispevkov delodajalca posameznega brezposelnega delavca v
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skupnem znesku bruto plač in prispevkov delodajalca, za katere davčni zavezanec uveljavlja davčno
olajšavo (podatek iz stolpca 7 za posameznega delavca / vsoto stolpca 7 * skupni znesek koriščenja
davčne olajšave v DDPO/DohDej).
Skupni znesek stolpca 9 mora biti enak znesku koriščenja davčne olajšave v obračunu DDPO oziroma
DohDej.
Višina državne pomoči pri uveljavljanju davčne olajšave se določi tako, da je pomoč razlika med zneskom
davka brez olajšave in z olajšavo. Državna pomoč ne sme preseči najvišje dovoljene intenzivnosti
državnih pomoči. Najvišji dovoljen znesek državnih pomoči, dodeljenih v skladu s 28. členom ZSRR‐2, je
50‐odstotkov stroškov plače posameznega delavca, obračunanih za posamezno leto. Stroški plače
delavca iz prvega odstavka 28. člena ZSRR‐2 in 5. člena ZRPPR1015 vključujejo bruto plačo in vse obvezne
prispevke delodajalca.
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PRILOGA 2
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski regiji
(6. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Za obdobje od ____________ do ____________
PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU
_________________________________

Kraj opravljanja gospodarske dejavnosti____________

(firma in naziv oziroma ime in priimek)

_________________________________
(sedež oziroma naslov)

Davčna številka:___________________
Zneski v eurih s centi

Vrsta investicije

Znesek investicije v
davčnem obdobju

1
Nove začetne investicije v
opremo
Nove začetne investicije v
neopredmetena sredstva
Skupaj:

2

Znesek možne davčne
olajšave (70 odstotkov
investiranega zneska)
3 = 2 * 0,7

Znesek koriščenja
davčne olajšave
4

V siva polja se podatki ne vpisujejo.
Najvišja dovoljena državna pomoč na posameznih območjih in v posameznih vrstah podjetij ne sme presegati odstotkov vrednosti investicije,
navedenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13).
Državna pomoč se izračuna tako, da se znesek koriščenja davčne olajšave za investiranje po tej uredbi, ki jo zavezanec uveljavlja v davčnem
obračunu (DDPO ali DohDej), množi z davčno stopnjo iz davčnega obračuna.
Zavezanci, ki so delodajalci iz dejavnosti v sektorjih ribištva, ladjedelništva, energetike, premogovništva, jeklarstva, sintetičnih vlaken in
kmetijstva ter družbe v težavah, kot jih opredeljujeta Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list
RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji, ne morejo uveljavljati te olajšave.

Izjavljam, da sem k zgoraj navedenim investicijam prispeval lastna sredstva najmanj v višini 25 odstotkov
vrednosti teh investicij.
Ime in priimek odgovorne osebe:
V/na ……………………, dne ………::::::……….

Podpis odgovorne osebe:
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja) in v Pomurski
regiji (6. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015)
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in v Pomurski regiji izpolnjuje zavezanec, ki uveljavlja olajšavo v skladu z 28. členom
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: ZSRR‐2) ali 6. členom
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (v nadaljnjem besedilu: ZRPPR1015)
in ima sedež ter dejansko opravlja gospodarsko dejavnost na tem območju.
Davčno olajšavo lahko koristi zavezanec za investiranje v nove začetne investicije v opremo in
neopredmetena sredstva, razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka
55.a člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08,
92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in 50/14; v nadaljnjem besedilu:
ZDDPO‐2) ter iz drugega in tretjega odstavka 66.a člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11
– UPB, 9/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZDoh‐2). Za
nove začetne investicije in neopredmetena sredstva se ne šteje nakup prevozne opreme v sektorju
prometa.
Davčna olajšava za investiranje, ki jo zavezanec uveljavlja po 28. členu ZSRR‐2, se izključuje z olajšavo
po 55.a členu ZDDPO‐2 in 66.a členu ZDoh‐2.
Zavezanec, ki uveljavlja to olajšavo, mora izpolniti ta obrazec in ga predložiti skupaj z davčnim
obračunom davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) oziroma davčnim obračunom akontacije
dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) kot njun sestavni del in na način, ki je določen za
predložitev DDPO in DohDej.
Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje se izpolnjuje v eurih s centri.
Stolpec 1 – Vrsta investicije
Izpisane so vrste investicij, v okviru katerih zavezanec izkazuje zneske vlaganj v opremo in
neopredmetena sredstva.
Stolpec 2 – Znesek investicije v davčnem obračunu
Vpiše se znesek vlaganj v nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, za katera
zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo v tem davčnem obdobju v skladu s 27. členom ZSRR‐2 ali
6. členom ZRPPR1015, ločeno po posameznih vrstah investicij.
Stolpec 3 – Znesek možne davčne olajšave (70 odstotkov investiranega zneska)
Vpiše se 70 odstotkov investiranega zneska, vpisanega v stolpcu 2, ločeno po posameznih vrstah
investicij.
Stolpec 4 – Znesek koriščenja davčne olajšave
Vpiše se znesek koriščene davčne olajšave v obračunu DDPO oziroma DohDej, ki ne sme presegati
davčne osnove in največ do višine najvišje dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Najvišja dovoljena
intenzivnost državne pomoči na posameznih območjih in v posameznih vrstah podjetji ne sme
presegati odstotkov vrednosti investicije, navedenih v tej preglednici:
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V obdobju 1. 1. 2018–31. 12. 2020

vzhodna Slovenija zahodna Slovenija vzhodna Slovenija zahodna Slovenija
(NUTS 2)
(NUTS 2)
(NUTS 2)
(NUTS 2)
velika

25 %

15 %

25 %

10 %

srednje 35 %
velika

25 %

35 %

20 %

mikro in 45 %
mala

35 %

45 %

30 %

Pri opredelitvi velikosti podjetij (mikro in mala, srednje velika in velika) se upoštevajo opredelitve, kot
jih določa priloga I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o Evropski uniji.
Višina državne pomoči pri uveljavljanju davčne olajšave za investiranje se določi tako, da je višina
državne pomoči razlika med zneskom davka brez olajšave in z olajšavo.
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VSEBINA
3761.

3762.
3763.

3846.

3845.

3764.
3765.
3766.
3767.

3768.
3769.

3770.

3771.
3772.

DRŽAVNI ZBOR

3779.

Sklep o soglasju k Spremembam in dopolnitvam
Pravil Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
10411

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Sultanatu Oman
10411
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Državi Kuvajt
10411

VLADA

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje
in investiranje
10492
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
10492

10414

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Odloka o
občinski taksi v Predjami
10418
Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča,
Višjega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča
v Ljubljani
10419

Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2015
10432
Razpis nadomestnih volitev člana v Svet KS Besnica v Mestni občini Kranj
10435

3784.

3786.

BANKA SLOVENIJE

3788.
3789.

3790.
3791.

KRANJ

KRIŽEVCI

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine
Križevci
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Križevci za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni
coni v Bučečovcih
Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v
obdobju januar–marec 2015
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Križevci

10436
10436
10437
10439
10439

KRŠKO

Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar–marec 2015
10440
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2015
10441
Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 6/2014
10442

Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih
16. 12. 2014 Banki Celje d. d.
10422

3792.

OBČINE

3793.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava za
leto 2015
10442

3794.

Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v
Občini Logatec
10442
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
10442

BISTRICA OB SOTLI

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
10424
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
»Pomoč družini na domu« na območju Občine
Bistrica ob Sotli za leto 2015
10424

BRASLOVČE

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije
funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov
ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih
10426
Poročilo o izidu ponovnih volitev v Svet krajevne
skupnosti Križe
10427

3778.

3783.

10415

USTAVNO SODIŠČE

KOPER

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev trgovsko poslovne cone „Bivje”
10475

3787.

10418

KOBARID

Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za
leto 2014
10429
Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v
obdobju januar–marec 2015
10431

3843.

10412

3774.

3777.

3782.

3785.

Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče
v obdobju januar–marec 2015
10424

3776.

3781.

MINISTRSTVA

Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov
za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz
državnega proračuna
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter
o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obračunu
davka na finančne storitve

3773.

3775.

3780.

Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse
za posebno in podrejeno rabo javnih površin
10429
Sklep o vrednosti točke za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
10429

BREŽICE

HRPELJE - KOZINA

3795.

LOGATEC

LUČE

3796.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Luče za leto 2014
10443

3797.

Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v
obdobju januar–marec 2015
10444

3798.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Miren Kostanjevica
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Miren - Kostanjevica za leto 2014
Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2015
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Miren Kostanjevica

3799.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto
2016
10428
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto
2015
10428

3800.

ILIRSKA BISTRICA

3802.

Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju januar–marec 2015
10428

LENDAVA

3801.

3803.

METLIKA

MIREN - KOSTANJEVICA

NAKLO

10445
10446
10447
10449

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Naklo
10449
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
10449

Stran

10506 /
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NOVA GORICA

3822.

3804.

Sklep o potrditvi cenika letnih kart za parkiranje na
modrih conah na območju Mestne občine Nova
Gorica za leto 2015
10450

3844.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
10491
Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni
razred
10450

3805.

3806.

3807.
3808.
3809.

3810.

NOVO MESTO

PREBOLD

Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v
obdobju januar–marec 2015
10451

ROGAŠOVCI

Odlok o priznanjih in nagradah Občine Rogašovci 10452
Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na
domu za leto 2015
10453
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih
enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij
10453

ROGATEC

Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v
obdobju januar–marec 2015
10454

SEMIČ

3811.

Sklep o začasnem financiranju Občine Semič
v obdobju januar–marec 2015
10455

3812.

Poročilo o izidu ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu in nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti
Krmelj
10457

3813.
3814.

3815.
3816.
3817.

3818.
3819.
3820.
3821.

3823.

3824.
3825.
3826.
3827.
3828.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Mestne občine Slovenj Gradec
10457
Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2015
10458

SODRAŽICA

Sklep o začasnem financiranju Občine Tišina za
obdobje januar–marec 2015
10467
Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči
družini na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoči družini na domu za leto 2015
10469

3831.

3832.

3833.
3834.
3835.

3836.
3837.
3838.
3839.

10460

10462

TIŠINA

TURNIŠČE

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev dobave pitne vode
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode

10469
10470
10470
10470

VELIKA POLANA

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Velika Polana za leto 2014
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vaških
odborov
Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika Polana
Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2015
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Velika Polana za leto 2015

10471
10472
10472
10472
10473

VIPAVA

3841.

Razpis ponovnih volitev za člana sveta Krajevne
skupnosti Podnanos v 1. volilni enoti (naselje Orehovica) v Občini Vipava
10473

3842.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del)
na Izlakah
10474

10461
10462

TABOR

3830.

3840.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Sodražica
Pravilnik o spremembi Pravilnika za vrednotenje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Sodražica
Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica
v obdobju januar–marec 2015

ŠALOVCI

Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v
obdobju januar–marec 2015
10465
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2015
10466
Sklep o spremembi višine enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Šalovci
10466
Sklep o začasnem financiranju Občine Tabor
v obdobju od 1. januarja 2015 do 31. marca 2015
10467

SLOVENSKA BISTRICA

Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska
Bistrica v obdobju januar–marec 2015
10458
Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
10459
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti
na parcelah 1303 in 4/7, k.o. Vrhole pri Laporju
10459

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici
10464
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 10464

3829.

SEVNICA

SLOVENJ GRADEC

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
10463
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2015 na območju Občine
Sodražica
10464

ZAGORJE OB SAVI
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