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Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Melbournu, v Avstraliji

Na podlagi 23. 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) je na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o razrešitvi častnega konzula Republike
Slovenije v Melbournu, v Avstraliji

Konzularno območje konzulata obsega Almaty in Almatyjsko regijo.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju sodelovanja
na področju gospodarstva, kulture in znanosti med Republiko
Slovenijo in konzularnim območjem.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-12/2014
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
EVA 2014-1811-0121
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

I
Derry Maddison se razreši dolžnosti častnega konzula
Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-55/2015
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
EVA 2015-1811-0075
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

1374.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Almatyju, v Republiki Kazahstan

Na podlagi 14. 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) je na predlog
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Almatyju, v Republiki Kazahstan
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Almatyju, v
Republiki Kazahstan, ki ga vodi častni konzul.

Leto XXV

1375.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Almatyju, v Republiki
Kazahstan

Na podlagi 23. 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) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Almatyju, v Republiki Kazahstan
I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Almatyju, v
Republiki Kazahstan se imenuje Azamat Maratovič Sirgabajev.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-49/2014
Ljubljana, dne 29. oktobra 2014
EVA 2014-1811-0122
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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USTAVNO SODIŠČE
1376.

Številka:
Datum:

Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško, kolikor kategorizira javno
pot »Zavoj–Škoberne« v delu, ki poteka
po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0
in 744/1, vse k.o. Rifengozd

U-I-44/13-13
23. 4. 2015

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Mateje Gotar, Laško, ki jo
zastopata Jasmina Gričnik in mag. Andrej Janežič, odvetnika
v Žalcu, na seji 23. aprila 2015

o d l o č i l o:
1. Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12), kolikor kategorizira
javno pot "Zavoj–Škoberne" v delu, ki poteka po zemljiščih
parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse k.o. Rifengozd, se
razveljavi.
2. Pobudnica sama nosi svoje stroške postopka s pobudo.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica izpodbija 5. člen Odloka o kategorizaciji
občinskih javnih cest v Občini Laško (v nadaljevanju Odlok o
kategorizaciji), kolikor pod zaporedno številko 142 kategorizira
javno pot "Zavoj–Škoberne" v delu, ki naj bi potekal po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse k. o. Rifengozd,
katerih solastnica je pobudnica. Zatrjuje, da je Odlok o kategorizaciji v neskladju z Ustavo, in sicer njenim 154. členom, že
zato, ker je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen le
tekstualni del tega odloka, ne pa tudi njegov kartografski del, iz
katerega bi bile razvidne parcelne številke zemljišč, po katerih
potekajo s tem odlokom kategorizirane javne ceste. Navaja,
da Občina Laško (v nadaljevanju Občina) z njo kot solastnico zemljišč, po katerih poteka sporna javna pot, ni sklenila
pravnega posla za njihovo pridobitev, niti ji dela teh zemljišč ni
odvzela v razlastitvenem postopku. Zato zatrjuje, da je Odlok
o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju s 33., 67. in
69. členom Ustave ter z drugim odstavkom 39. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v nadaljevanju ZCes-1). Predlaga tudi povrnitev stroškov postopka pred
Ustavnim sodiščem.
2. Občina v odgovoru na pobudo navaja, da je s 5. členom
Odloka o kategorizaciji kategorizirana javna pot "Zavoj–Škoberne" v naravi obstajala že precej časa pred sprejetjem izpodbijanega odloka. Ker naj bi predstavljala dovozno pot do šestih
zasebnih stanovanjskih hiš, naj bi jo Občina kot javno pot kategorizirala izključno zaradi obstoja javnega interesa. Navaja,
da je nameravala pričeti z odkupom zemljišč v lasti pobudnice
oziroma glede teh zemljišč predlagati postopek razlastitve,
vendar pa naj bi jo pobudnica z vložitvijo pobude prehitela.
B.
3. Iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da je pobudnica do
½ lastnica zemljišč parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse
k. o. Rifengozd, po katerih po njenih navedbah poteka javna
pot "Zavoj–Škoberne", česar Občina ne zanika. Pobudnica
zato izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno
ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se
nanaša na javno pot, ki poteka po njenem zemljišču. Ustavno
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sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v
nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva,
naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko
opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi,
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, ter v katerem
sta zagotovljeni tudi sodno varstvo in nadomestilo v naravi ali
odškodnina.
5. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen ZCes-1. Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za
promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno,
da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku
39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije,
občinske pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi Zakon o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – ZJC). Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna
korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest.
Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo
občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina
takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom
oziroma v postopku razlastitve.
6. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih
so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest,
sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so
takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika
ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Uradni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Občina pred
kategorizacijo lokalne ceste "Zavoj–Škoberne" s pobudnico
ni sklenila pravnega posla za pridobitev njenih zemljišč, po
katerih poteka javna pot. Zoper njene nepremičnine tudi ni bil
izveden postopek razlastitve, zato je 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave.
Ker 5. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno
posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom
Ustave. Ustavno sodišče je zato 5. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot "Zavoj–Škoberne" v delu, ki
poteka po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0 in 744/1, vse
k. o. Rifengozd, razveljavilo (1. točka izreka). Ker je Ustavno
sodišče ugotovilo neskladje izpodbijanega dela Odloka o kategorizaciji z Ustavo že iz navedenih razlogov, ni presojalo še
njegove skladnosti z drugim odstavkom 39. člena ZCes-1 in
154. členom Ustave.
7. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče njene stroške
postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem odstavku
34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem
vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno sodišče
ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji morajo
obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški pobudnika
naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu. Ker v konkretnem
primeru takšni razlogi niso podani, je Ustavno sodišče odločilo,
kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.
C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS
v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in
sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta
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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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1377.

Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij
iz naslova knjižničnega nadomestila (2015)

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01, 96/02) in Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) je upravni odbor Društva
slovenskih književnih prevajalcev na 9. seji 26. 3. 2015 sprejel

PRAVILNIK
DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila
(2015)
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za dodeljevanje
štipendij za prevajalce iz sredstev knjižničnega nadomestila.
Sredstva knjižničnega nadomestila zagotavlja Javna agencija
za knjigo RS v skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom
o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04).
Štipendije iz tega pravilnika se dodeljujejo le v okviru sredstev,
ki jih v ta namen dobi na svoj račun Društvo slovenskih književnih prevajalcev (v nadaljevanju DSKP).
2. člen
Ta pravilnik določa smoter podeljevanja štipendij, njihovo
zvrstnost in načine štipendiranja, upravičenost do kandidiranja
zanje, razpisni in prijavni postopek, merila izbire, pritožbeni
postopek ter ureja končne določbe.
3. člen
Smoter podeljevanja štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila je spodbujanje prevodne ustvarjalnosti, večje kakovosti prevodnih izdelkov in individualne poklicne rasti prevajalcev.
4. člen
Štipendijska sredstva zagotovi Javna agencija za knjigo
RS v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižničnega nadomestila in v višini, ki jo v skladu s slednjim določi za tekoče leto.
VRSTE IN ŠTEVILO ŠTIPENDIJ
5. člen
DSKP podeljuje naslednje vrste štipendij:
– DELOVNE štipendije v kategoriji »perspektivni prevajalec« in v kategoriji »uveljavljeni prevajalec/prevodoslovec«,
– REZIDENČNE štipendije,
– štipendijo vsakoletnemu DOBITNIKU NAGRADE RADOJKE VRANČIČ, priznanja za mladega prevajalca.
DSKP bo v letu 2015 glede na razpoložljiva sredstva predvidoma podelilo 6 delovnih štipendij v kategoriji »perspektivni
prevajalec« in 15 delovnih štipendij v kategoriji »uveljavljeni
prevajalec/prevodoslovec«, 5 rezidenčnih štipendij in 1 štipen-
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dijo dobitniku nagrade Radojke Vrančič, priznanja za mladega
prevajalca (če je dobitnikov več, se štipendija razdeli).
OPREDELITEV
6. člen
DELOVNA štipendija se podeljuje za zahtevne prevodne
in prevodoslovne projekte, ki zahtevajo izjemen kompetentni,
časovni in energetski vložek prevajalca, ki je svojo kompetenco že izpričal v prejšnjih prevodnih izdelkih in s tem dokazal,
da je uveljavljena prevajalska osebnost oziroma da se oblikuje
v kakovostnega prevajalca. Poslanstvo te štipendije je zlasti
podpora prevajalcem pri projektih, pri katerih so gmotno slabše nagrajeni, kakor bi glede na omenjeni delovni in kompetenčni učinek smeli biti. Posledično je delovna štipendija tudi
spodbuda prevajalcem, da se lotevajo tudi najzahtevnejših
prevodov.
Podeljuje se na podlagi predložene založniške pogodbe,
datirane v obdobju od 1. 1. 2014 do datuma oddaje prijave na
razpis, ali na podlagi predloženega prevoda, ki je izšel v obdobju od 1. 1. 2014 do datuma oddaje prijave na razpis.
Do kandidiranja za delovno štipendijo v kategoriji »perspektivni prevajalec« so upravičeni avtorji, katerih bibliografija
obsega vsaj 2 samostojni prevodni monografiji s področja zahtevnega leposlovja ali humanistike, objavljeni v tiskani obliki, ali
prevode zahtevnih leposlovnih in humanističnih besedil, objavljene v okviru monografij ali v referenčnih revijalnih izdajah, v
skupnem obsegu vsaj 30 AP ali 1200 verzov.
REZIDENČNA štipendija se podeljuje kot podpora prevajalcem pri udeležbi na mednarodnih prevajalskih kolegijih,
seminarjih, simpozijih in študijskih bivanjih, namenjenih temi
prevajanja. Udeležba te vrste je precejšnja naložba v prevodno
kompetenco, splošno vednost in razgledanost, je prvinski stik
z jezikom, iz katerega prevajalec sloveni. Štipendija v pavšalu
delno pokriva potne stroške in stroške bivanja v tujini. Podeljuje
se za projekte, izpeljane v razpisnem letu.
ŠTIPENDIJA DOBITNIKU NAGRADE RADOJKE VRANČIČ, PRIZNANJA ZA MLADEGA PREVAJALCA, je namenjena
vsakoletnemu dobitniku tega priznanja kot spodbuda in nagrada za prevajalski dosežek.
Štipendije podeli strokovna komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP. Komisija
je pri svojem odločanju avtonomna.
RAZPISNA MERILA
7. člen
Upravičenci do kandidiranja za štipendije, ki so predmet
tega pravilnika, so prevajalci monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino
in prevodoslovci. Upravičenost do kandidiranja ni pogojena s
članstvom v DSKP.
8. člen
Pri prijavi za DELOVNO štipendijo mora prosilec komisiji
za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila
pri DSKP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni list, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v
prostorih Društva;
– formular za delovno štipendijo, ki je na voljo na spletni
strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular z dopolnilnimi podatki (za nakazilo), ki je na
voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– kopijo podpisane založniške pogodbe;
– objavljeni delovni projekt – prevod, če je delo že izšlo
(1 izvod);
– izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja, ki je na voljo na spletni strani DSKP
in v prostorih Društva.

Stran

3730 /

Št.

33 / 11. 5. 2015

Pri prijavi za REZIDENČNO štipendijo mora prosilec komisiji za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavni list, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v
prostorih Društva;
– formular za rezidenčno štipendijo, ki je na voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– formular z dopolnilnimi podatki (za nakazilo), ki je na
voljo na spletni strani DSKP in v prostorih Društva;
– kopijo podpisane založniške pogodbe oziroma sinopsis referata oziroma zasnovo za znanstveno delo s področja
prevajalstva ali prevodoslovja (eno od omenjenega obvezno);
– potrdilo rezidenčne hiše ali organizatorja prevajalskega
oziroma prevodoslovnega dogodka v razpisnem letu (dokazilo
o povabljenosti kandidata in o eventualni štipendiji, ki mu jo
hiša oziroma organizator podeljuje; potrdilo je mogoče predložiti tudi naknadno, najpozneje po končanem bivanju v rezidenčni
hiši; če kandidat oziroma hiša rezidenčno bivanje odpove, mora
kandidat štipendijo vrniti);
– izjavo zavarovanca za opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja, ki je na voljo na spletni strani DSKP
in v prostorih Društva.
ŠTIPENDIJO DOBITNIKU NAGRADE RADOJKE VRANČIČ, PRIZNANJA ZA MLADEGA PREVAJALCA, podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev kot spodbudo in nagrado
vsakoletnemu nagrajencu.
VIŠINA ŠTIPENDIJ
9. člen
DELOVNA štipendija se podeljuje v višini do 3000,00 evrov.
Višina štipendije je po presoji komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila odvisna od tehtnosti
predloženih elementov prijave, še posebej od zahtevnosti in
obsežnosti prevodnega projekta.
REZIDENČNA štipendija se podeljuje v obliki pavšala za
potne stroške in za stroške bivanja (če prosilec nima štipendije
rezidenčne hiše v tujini) v razpisnem letu.
ŠTIPENDIJA DOBITNIKU NAGRADE RADOJKE VRANČIČ, PRIZNANJA ZA MLADEGA PREVAJALCA, znaša
1.000,00 evrov. V primeru, da je nagrajencev več, se vsota
ustrezno razdeli mednje.
Vsi navedeni zneski so BRUTO zneski. V primeru, da avtor nima statusa samozaposlene osebe, bruto znesek vsebuje
obvezne prispevke za PIZ in ZZ.
Število in višina štipendij sta odvisna od vsakokratne
višine sklada oziroma dodeljenih sredstev, pa tudi od števila,
vrste in kakovosti prijav.
DOPUSTNA FREKVENCA IN VZAJEMNOST
DODELJEVANJA
10. člen
Za DELOVNO štipendijo se lahko prosilec poteguje vsako
drugo leto.
Za REZIDENČNO štipendijo se lahko prosilec poteguje
vsako leto, vendar v istem letu ni upravičen do kakšne druge
štipendije iz tega naslova.
Prosilec, ki je leta 2014 dobil premijo za vrhunske dosežke, se v razpisnem letu 2015 ne more potegovati za delovno
štipendijo.
Prosilec se lahko v razpisnem letu poteguje samo za eno
od razpisanih štipendij in samo z enim prevodnim projektom.
11. člen
Knjižnično nadomestilo, ki ga iz naslova številčnosti izposoj svojih prevodov prejme prevajalec (v skladu s Pravilnikom
o izvajanju knjižničnega nadomestila), ni ovira za njegovo kandidaturo za katero od štipendij, ki so predmet tega pravilnika.
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Vendar se takemu prosilcu eventualno odobrena štipendija
zmanjša za tisti del prejetega knjižničnega nadomestila, ki
presega 400,00 evrov.
12. člen
Na podlagi štipendijskega fonda DSKP razpiše DELOVNE in REZIDENČNE štipendije. Dokončno število posamičnih
štipendij in razmerje med njimi določi komisija za podeljevanje
štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila.
RAZPISNI POSTOPEK
13. člen
Štipendije podeljuje DSKP enkrat v letu na podlagi razpisa, ki je v prvi polovici tekočega leta objavljen v Uradnem listu
RS in na spletni strani DSKP. Podeljevanje štipendij je pogojeno s prilivom sredstev iz vira, omenjenega v členu 4.
14. člen
Razpisna dokumentacija zajema vsa relevantna dejstva,
ki izhajajo iz tega pravilnika. Elementi razpisa opredeljujejo tudi
vrste štipendij, za katere je mogoče kandidirati.
15. člen
Kandidati imajo za prijavo na voljo 30-dnevni prijavni rok,
ki začne teči s prvim dnem razpisa.
16. člen
Razpoložljivi fond za štipendije je vsota, ki jo v skladu s
Pravilnikom za izvajanje knjižničnega nadomestila DSKP dodeli
Javna agencija za knjigo RS. Ta vsota je zmanjšana za režijske
stroške, ki zajemajo računovodska in administrativna dela, delo
komisije, stroške razpisa in upravljanja projekta, in znašajo
odstotek sredstev, ki ga vsako leto določi Javna agencija za
knjigo; v letu 2015 je to 15 %.
17. člen
Postopek v zvezi s podeljevanjem štipendij vodi petčlanska komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila, ki jo imenuje upravni odbor DSKP in je sestavljena iz uveljavljenih prevajalcev praktikov, teoretikov prevodoslovcev in/ali literarnih teoretikov/zgodovinarjev in/ali literarnih
praktikov. Mandat člana komisije je 1 leto. Član komisije je
lahko ponovno izvoljen. Komisija na prvi seji izmed članov
izvoli predsednika. Vsaj en član komisije ne sme biti član DSKP.
IZBIRA ŠTIPENDISTOV
18. člen
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila upošteva izključno in zgolj popolne vloge. Komisija
nepopolnih vlog ne bo obravnavala.
19. člen
Po izteku roka za prijavo komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila odpre prijave in
pregleda vloge. Popolne vloge vrednoti v skladu z merili in
kriteriji (gl. člen 21 tega Pravilnika). Prispele vloge ocenjuje
po posameznih segmentih na vnaprej pripravljenem obrazcu.
Komisija s posebnim sklepom ugotovi, katerim od prosilcev se
dodeli štipendija, in po izteku pritožbenih postopkov določi tudi
njeno višino.
Če kandidat, ki mu je bila dodeljena štipendija, štipendijo
najprej sprejme, a si naknadno – tj. po tem, ko so bila sredstva
že porazdeljena – premisli, se pri frekvenci dodeljevanja kljub
temu šteje, da jo je prejel, saj sredstev ni več mogoče prerazporediti v skladu z novonastalim položajem.
Če kandidat, ki mu je bila dodeljena rezidenčna štipendija,
te v razpisnem letu iz kakršnegakoli razloga ne more izkoristiti,
jo vrne DSKP, ki jo prenese v sklad za naslednje leto.
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20. člen
Komisija pri vrednotenju ravna v skladu z merili za ocenjevanje kandidatur, ki temeljijo na zahtevah (nanizanih v členih
7 in 8). Ta merila obsegajo naslednje kategorije, ovrednotene
v naslednjih točkovnih razponih:
– bibliografija prevedenih in objavljenih del se točkuje v
vrednostih od 1 do 10 točk;
– priznanja in nagrade se točkujejo po naslednjem pravilu:
– Sovretova in Prešernova nagrada: 3 točke;
– nacionalna nagrada druge države in nagrada Prešernovega sklada: 2 točki;
– manjše nagrade in premije doma ali na tujem (vključno z nagrado Radojke Vrančič, priznanjem za mladega prevajalca): 1 točka;
– druge prevajalske štipendije in prevodoslovna izobraževalna bivanja v tujini (v trajanju najmanj enega meseca
na posamično štipendijo oziroma bivanje): 1 točka na enoto
(maksimum so 3 točke);
– prevajalski/prevodoslovni projekt kot osnova za kandidaturo se točkuje v vrednostih od 1 do 10 točk; pri tem se
upošteva težavnost izvirnika, vloga prevoda v ciljni kulturi,
obseg prevoda, s tem da mora projekt doseči najmanj 5 točk,
da je kandidat upravičen do štipendije;
– format kandidata: pri tem se upošteva širša veljava
kandidata v prevajalstvu; razpoložljive točke od 1 do 5.
Minimalno število doseženih točk za dodelitev delovne
štipendije uveljavljenemu prevajalcu – prevodoslovcu je 16.
Minimalno število točk za dodelitev delovne štipendije
perspektivnemu prevajalcu je 13.
Minimalno število točk za dodelitev rezidenčne štipendije
je 16.
21. člen
Rezultate razpisa oziroma sklepe komisija predloži v potrditev upravnemu odboru Društva slovenskih književnih prevajalcev. Pri glasovanju ne morejo sodelovati tisti člani UO DSKP,
ki so v tekočem letu kandidirali za štipendijo. O rezultatih razpisa vse prosilce obvesti predsednik komisije za podeljevanje
štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila.
22. člen
Člani komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila v času svojega članstva v komisiji sami
ne morejo kandidirati na razpisu.

Št.
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PRITOŽBENI POSTOPEK
23. člen
Pritožba na odločitev oziroma sklep komisije je mogoča v
osmih dneh po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Pritožba
je mogoča na zavrnitev vloge ali na domnevno proceduralno
napako oziroma na napako pri tehnični izvedbi postopka ter
tudi na vsebinsko oceno kandidature oziroma na nedodelitev
štipendije iz vsebinskih razlogov.
24. člen
Pritožbe obravnava upravni odbor DSKP na posebni
seji, na katero kot poročevalce povabi tudi člane komisije. Če
upravni odbor presodi, da je pritožba upravičena, ji ugodi, sicer
pritožbo zavrne. Komisija obvesti kandidate o DOKONČNO
odobreni oziroma DOKONČNO zavrnjeni pritožbi.
25. člen
V primeru ugoditve pritožbi upravni odbor DSKP naloži
komisiji, da spremeni sklep in to upošteva pri končni delitvi
sredstev za štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila za
leto 2015.
KONČNE DOLOČBE
26. člen
Postopke, ki so predmet tega pravilnika, vodita komisija
za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila
in upravni odbor DSKP. Upravni odbor o izvedbi razpisa poroča
občnemu zboru DSKP.
27. člen
Ta pravilnik je javno dosegljiva listina in je začel veljati, ko
sta ga potrdila upravni odbor DSKP in Javna agencija za knjigo
RS, velja pa za nedoločen čas. O morebitnih popravkih in dopolnitvah njegovih določb enkrat na leto v koordinaciji z Javno
agencijo za knjigo RS sklepa upravni odbor DSKP.
Ljubljana, dne 26. marca 2015
dr. Đurđa Strsoglavec l.r.
Predsednica
UO DSKP

Stran
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OBČINE
RAZKRIŽJE
1378.

41

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2014

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s
spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni
list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine
Razkrižje na 6. redni seji dne 30. 4. 2015 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Razkrižje za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje
za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)

1.243.621,30

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.002.337,54

DAVČNI PRIHODKI

801.839,98

700 Davki na dohodek in dobiček

758.708,00

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

200.497,56

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

126.699,29

711 Takse in pristojbine

517,53

712 Globe in druge denarne kazni

100,00

714 Drugi nedavčni prihodki

74

6.601,79

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

36.530,19

42
43

KAPITALSKI PRIHODKI

283,12

720 Prihodki od prodaje poslovnih
objektov in prostorov

283,12

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. prorač EU

241.000,64
55.504,40
185.496,24

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.209.716,07

40

TEKOČI ODHODKI

251.489,53

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

130.923,92

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

19.030,64

402 Izdatki za blago in storitve

90.279,32

403 Plačila domačih obresti

2.653,38

409 Rezerve

8.602,27

410 Subvencije

135.484,39

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

244.810,47
17.540,67

413 Drugi tekoči domači transferi

183.519,29

INVESTICIJSKI ODHODKI

369.828,27

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

369.828,27

INVESTICIJSKI TRANSFERI

7.043,45

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

3.006,60

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

4.036,85

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

33.905,23

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

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

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

869,18
72.311,56

581.354,82

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

Skupina/Podskupina kontov
I.

TEKOČI TRANSFERI

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI.

C.

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)

54.254,16

55

ODPLAČILO DOLGA (550)

54.254,16

550 Odplačila domačega dolga

54.254,16

IX.

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

–20.348,93

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–54.254,16

XI.

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

–33.905,23

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2013

16.975,32

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Razkrižje se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0053/2015-1
Razkrižje, dne 30. aprila 2015

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

Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.
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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.) ter
15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. redni seji dne 23. aprila 2015 sprejel

0
0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.835.806,91

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

2.341.917,55

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
403 Plačila domačih obresti
41

70

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

8.747.825,40

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.784.055,74

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

4.142.337.89

700 Davki na dohodek in dobiček

3.085.118,00

703 Davki na premoženje

824.188,32

704 Domači davki na blago in storitve

233.021,47

706 Drugi davki
71

1.641.717,85

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.526.230,80

712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

III.

10,10

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

711 Takse in pristojbine

43

B.

86.142,04
1.689.363,99
17.611,46
2.277.138,75
235.076,49

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

360.184,61

413 Drugi tekoči domači transferi
42

548.800,06

410 Subvencije

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

Skupina / podskupina kontov
I.

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

414 Tekoči transferi v tujino
v EUR

513.052,72

II.

2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi
izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Šempeter Vrtojba za leto 2014 so znašali:
BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

2.939.736,66

2.426.683,94

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šempeter
- Vrtojba za leto 2014.

A.

22.893,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

402 Izdatki za blago in storitve

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2014

0

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

ŠEMPETER - VRTOJBA
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter Vrtojba za leto 2014

3733

PREJETE DONACIJE (730+731)

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1379.

Stran

224.523,70
1.457.353,95
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.189.087,20

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

5.189.087,20

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

27.663,41

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

10.963,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

16.700,41

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

–1.087.981,51

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

2.228,84

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

9.192,43

75

1.052,83

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

1.052,83

0

750 Prejeta vračila danih posojil

1.052,83

104.065,78

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

24.033,00
1.140,00

V.

Stran

44
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacij

0

443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
pravnih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.

0

1.052,83

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.836.718,00

50 ZADOLŽEVANJE

1.836.718,00

500 Domače zadolževanje

1.836.718,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

173.710,52

55 ODPLAČILA DOLGA

173.710,52

550 Odplačila domačega dolga

173.710,52

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

576.078,80

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za
leto 2014 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šempeter
- Vrtojba za leto 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v letu 2014
in Poročanje o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve
splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih programov.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
za leto 2014 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Podrobnejši prikaz splošnega dela proračuna, posebni del
proračuna, načrt razvojnih programov in poročanje o realizaciji
načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem ter obrazložitve se
objavi na internetnih straneh Občine Šempeter - Vrtojba.
Št. 01101-9/2015-17
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13)
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne
23. aprila 2015 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve 2014
v Občini Šempeter - Vrtojba
1.
V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 49/14) se prvi stavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,06 EUR
za vsak dobljeni glas.«
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2015-15
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

1381.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne 23. aprila 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3416/9
k. o. 2315 – Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2015-11
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

1380.

Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
2014 v Občini Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,
105/08 Odl. US, 11/11, 28/11 Odl. US, 98/13) ter 15. člena

1382.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
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list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne 23. aprila 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 488/5
k. o. 2315 – Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.

1.
Ukine se javno dobro na nepremičninah s parc. št. 1358/1
in 1075 obe k. o. 2316 – Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot
javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2015-14
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Št. 01101-9/2015-12
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

TREBNJE
1385.

1383.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne 23. aprila 2015 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 3430/2
k. o. 2315 – Šempeter, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2.
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine
Šempeter - Vrtojba.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 01101-9/2015-13
Šempeter pri Gorici, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2015

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08 – ZFO-1A, 94/10
– ZIU, 36/11 – ZFO-1B in 40/12 – ZUJF); 28., 29. in 30. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13); ob upoštevanju
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A,
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14), v
skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na
6. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Trebnje za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1384.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list
RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB s spremembami) je Občinski svet
Občine Šempeter - Vrtojba na 7. seji dne 12. aprila 2015 sprejel

2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2015 se
določa v naslednjih zneskih:
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SKUPINA/PODSK. KONTOV/OPIS

Uradni list Republike Slovenije
LETO 2015
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

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

409 REZERVE

105.915,03

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

7.635.081,00

410 SUBVENCIJE

6.509.461,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

863.100,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

262.520,00

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

1.484.251,25

712 GLOBE IN DRUGE
DENARNE KAZNI

33.150,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

70.292,25

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

1.890.080,00
200.000,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

0,00
IV.

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

0,00

731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI
(740 + 741)

775.584,42

II.

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI
DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST

III.

2.923.826,00

518.866,20

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.032.176,38

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.748.840,84

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

2.748.840,84

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)

1.728.861,02

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

0,00

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1.366.818,01

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

362.043,01

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

–287.412,14

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

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

440 DANA POSOJILA

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

442 PORABA SREDSTEV
KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

1.690.080,00
0,00

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

52.500,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETE DONACIJE (730+731)

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

43

814.348,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

42

539.990,00
26.471,00

4.527.368,58

412 TRANSFERI
NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM

0,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

714 DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI

74

116.900,00

9.119.332,25

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

73

403 PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

706 DRUGI DAVKI

72

41

2.239.290,19

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

71

11.784.996,67

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

75

625.024,96

150.559,46
12.072.408,81
3.067.338,37
524.308,15

80.925,00

Uradni list Republike Slovenije

VI.

Št.

443 POVEČANJE
NAMENSKEGA PREMOŽENJA
V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA,
KI IMAJO PREMOŽENJE
V SVOJI LASTI

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

474.025,00

55

ODPLAČILA DOLGA

474.025,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

474.025,00

IX.

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

–761.437,14

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)

–474.025,00

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

287.412,14

761.437,14

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
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 Trebnje: www.trebnje.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvega
odstavka 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
2. prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in
sicer: vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev,
ki se priključujejo na določeno omrežje,
4. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za
financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih
finančnih načrtih,
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5. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja
varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske
javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja,
6. prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture,
ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska
vzdrževalna dela na javni infrastrukturi,
7. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v
skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije porabijo kot namenski izdatki za
izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča
obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika
na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo, in proračun.
5. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte in
ukrepe, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov (v
nadaljevanju: NRP), odda javno naročilo za celotno vrednost
projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe
v sprejetih proračunih; v razpisnih pogojih javnega naročila se
morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2015 prevzame obveznosti (sklene pogodbe) za namene, za katere so zagotovljena
sredstva v letu 2016 in ki zapadejo v plačilo v letu 2016, v višini
80 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj
podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v proračunu za leto 2016. V letu 2015 lahko neposredni uporabnik
prevzame obveznosti (sklene pogodbe), ki zapadejo v plačilo v
letu 2017, do višine 60 % obsega pravic porabe, za namene, ki
so načrtovani v proračunu za leto 2016 po podskupinah kontov
znotraj podprograma neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje
obveznosti za:
– pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov,
– pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za
izvajanje upravnih nalog,
– pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev drugih
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Stran

3738 /

Št.

33 / 11. 5. 2015

O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali
najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko
preide z najemodajalca na najemnika, odloča občinski svet.
Neposredni uporabniki občinskih proračunov morajo pred
prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za finance.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih transferov tudi v načrtu razvojnih programov.
6. člen
(namenskost proračunskih sredstev)
Neposredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v
posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot
sestavni del tega odloka.
Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati na račun
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim
proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.
7. člen
(plačevanje obveznosti proračuna)
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v veljavnem
zakonu o izvrševanju proračuna RS.
Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni
uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti
izražene v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule.
Denarne obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za finance.
8. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča župan)
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v
okviru istega podprograma.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje
posameznega podprograma ne sme presegati 15 % obsega
podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje
posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 %
obsega glavnega programa tega neposrednega uporabnika
v sprejetem proračunu.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena neposredni uporabnik ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah pravic porabe s in na plačne konte integralnih postavk,
razen med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine
kontov ni možna.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun za leto izvrševanja, spremembe proračuna
ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi
realizaciji.
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9. člen
(prerazporeditve pravic porabe,
o katerih odloča občinski svet)
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem
členu, med:
– podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati
30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu, razen med
plačnimi konti integralnih postavk,
– glavnimi programi posameznega ali različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu,
razen med plačnimi konti integralnih postavk,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje
ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe ne
sme presegati 10 % obsega področja proračunske porabe v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih postavk.
10. člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov
krajevnih skupnosti)
O prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti odločajo predsedniki krajevnih skupnosti na način, kot je določeno v 8. in 9. členu tega
odloka, v okviru finančnih načrtov, ki so v njihovi pristojnosti.
O prerazporeditvah pravic porabe iz splošne proračunske
rezervacije v finančne načrte krajevnih skupnosti odloča župan.
Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov
ali programov v skladu z omejitvami iz tega odloka.
10.a člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov
krajevnih skupnosti)
Ne glede na omejitve v prejšnjem členu lahko župan na
predlog predsednika krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih
krajevnih skupnosti za namen zagotavljanja potrebnih sredstev,
in sicer med:
– podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma
ne sme presegati 30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu oziroma rebalansu,
– glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega
glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega
programa v sprejetem proračunu oziroma rebalansu,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe
ne sme presegati 80 % obsega področja proračunske porabe v
sprejetem proračunu oziroma rebalansu.
11. člen
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic porabe
na njih)
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto,
če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov
konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O
tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane proračun
uravnotežen.
12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov
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največ do 20 % izhodiščne vrednosti projekta oziroma programa. Projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Če se med proračunskim letom izkaže, da plačila iz ostalih virov ne potekajo v skladu s predvidevanji, ali če se ugotovi
odstopanja od predvidenega poteka izvedbe ter s tem izdatkov
za projekt, postane načrt financiranja projekta neusklajen. Prilagoditev načrta izvedbe in financiranja projekta tako, da se
uskladi potrebne predvidene izdatke za projekt in predvidene
vire za financiranje projekta, potrdi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna
in ukrepi za uravnoteženje proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna,
lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna v skladu s 40. členom ZJF.
Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna
iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih
prejemkov proračuna. Ukrep se lahko uporabi do višine 5 %,
in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih v enakem odstotku
glede na pravice porabe, iz katerih se financirajo blago in
storitve, subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam, drugi tekoči domači transferi in investicijski odhodki
ter investicijski transferi.
Pravice porabe iz naslova ukrepa proporcionalnega
zmanjšanja pravic porabe se prerazporedijo v splošno proračunsko rezervacijo.
Ne glede na drugi odstavek tega člena in ne glede na
4. člen odloka, se za pokrivanje vseh izdatkov proračuna lahko
porabijo namenska sredstva iz 4. člena odloka, za katera župan
ocenjuje, da v tekočem letu ne bodo porabljena za načrtovane
namene.
14. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
V skladu z drugim odstavkom 66. člena Statuta Občine
Trebnje mora krajevna skupnost pred sklenitvijo pravnega posla, ki je višji od 10.000,00 EUR brez DDV in se ne nanaša
na razpolaganje z nepremičninami, pridobiti predhodno pisno
soglasje župana.
Za pravne posle, ki se nanašajo na razpolaganje z nepremičninami, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje
župana.
15. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015, skupaj s prenesenimi
sredstvi, določi v višini 1,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov občinskega proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2015 dodatno oblikuje v
višini 55.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR
župan in o tem obvesti občinski svet.
Za dodelitev sredstev iz proračunske rezerve mora upravičenec vložiti vlogo v 15 dneh od nastanka dogodka iz drugega odstavka 49. člena ZJF. Upravičenci morajo imeti, dan pred
nastankom dogodka iz drugega odstavka 49. člena ZJF, stalno
prebivališče v Občini Trebnje.
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16. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže,
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
17. člen
(pravice porabe za realizacijo letnih programov)
Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje
posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku,
določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden
z letnim programom ali posebnim predpisom.
18. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski svet
v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
19. člen
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih
presežkov)
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve
tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog za finance pristojnega organa.
20. člen
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS
za leti 2014 in 2015)
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2015, se neposredno uporabljajo določbe
veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
21. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče iztirjati.
O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti
občinski svet.
V primeru, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega
stroška petih evrov, se v poslovnih knjigah razknjiži; v tem
primeru ni potrebno izvesti postopka izterjave. Evidenca razknjiženih dolgov se razkrije v zaključnem računu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
22. člen
(zadolževanje)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
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o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 %
vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2015.
23. člen
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ževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.

(poroštva občine)
Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje poroštva, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje
dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in pogodbe
o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa župan.
Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg možnega
zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu ZFO-1. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te
osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg
možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu
ZFO-1. O dajanju soglasij odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(obseg in struktura proračuna)
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2016 se
določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK.KONTOV/OPIS
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

70

24. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-247/2014-52
Trebnje, dne 6. maja 2015

71

72

ODLOK
o proračunu Občine Trebnje za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-

9.319.354,00

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

7.635.081,00

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

6.509.461,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

863.100,00

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

262.520,00

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

74

0,00
1.684.273,00
539.390,00

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

55.385,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

33.150,00

713 PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

70.000,00

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

986.348,00

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

650.000,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

300.000,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV
73

10.530.717,25

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2016

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12
– ZUJF), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – Odl. US, 57/08 – ZFO-1A, 94/10
– ZIU, 36/11 – ZFO-1B in 40/12 – ZUJF); 28., 29. in 30. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13); ob upoštevanju
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A,
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14), v
skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na
6. redni seji dne 6. 5. 2015 sprejel

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

706 DRUGI DAVKI

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1386.

LETO 2016
v EUR

350.000,00

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

0,00

731 PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI
(740+741)

561.363,25

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

561.363,25
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741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

10.481.373,04

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

401

2.766.612,25

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

527.708,15

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

80.925,00

402 IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

1.983.219,81

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

106.850,00

409 REZERVE
41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

67.909,29
4.524.407,79

410 SUBVENCIJE

42

43

55.500,00

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.946.826,00

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

498.602,41

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.023.479,38

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.015.919,00

420 NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

2.015.919,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)

1.174.434,00

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

III.

0,00

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

107.334,00

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

49.344,21

75

V.

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
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 DANA POSOJILA

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443 POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE
V SVOJI LASTI

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

309.560,00

50

ZADOLŽEVANJE

309.560,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

309.560,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

504.441,21

55

ODPLAČILA DOLGA

504.441,21

550 ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

504.441,21

IX.

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

–145.537,00

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII. – VIII.)

–194.881,21

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

1.067.100,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

VI.
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–49.344,21

145.537,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim
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 Trebnje: www.trebnje.si.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

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

0

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvega
odstavka 80. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
2. prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,
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3. drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in
sicer: vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev,
ki se priključujejo na določeno omrežje,
4. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za
financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih
finančnih načrtih,
5. okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja
varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske
javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih
obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi
operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja,
6. prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture,
ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska
vzdrževalna dela na javni infrastrukturi,
7. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v
skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije porabijo kot namenski izdatki za
izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena
v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča
obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika
na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo, in proračun.
5. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte in
ukrepe, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov (v
nadaljevanju: NRP), odda javno naročilo za celotno vrednost
projekta oziroma ukrepa, če so zanj načrtovane pravice porabe
v sprejetih proračunih; v razpisnih pogojih javnega naročila se
morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in
za tekoče transfere.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2016 prevzame obveznosti (sklene pogodbe) za namene, za katere so zagotovljena
sredstva v letu 2016 in ki zapadejo v plačilo v letu 2017, v višini
60 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj
podprograma neposrednega uporabnika, načrtovanih v proračunu za leto 2016. V letu 2016 lahko neposredni uporabnik
prevzame obveznosti (sklene pogodbe), ki zapadejo v plačilo v
letu 2018, do višine 40 % obsega pravic porabe, za namene, ki
so načrtovani v proračunu za leto 2016 po podskupinah kontov
znotraj podprograma neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje
obveznosti za:
– pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov,
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– pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za
izvajanje upravnih nalog,
– pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev drugih
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
O prevzemanju obveznosti po pogodbah o zakupu ali
najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko
preide z najemodajalca na najemnika, odloča občinski svet.
Neposredni uporabniki občinskih proračunov morajo pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za finance.
Prevzete obveznosti na podlagi prejšnjih odstavkov tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v primeru investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov tudi v načrtu razvojnih programov.
6. člen
(namenskost proračunskih sredstev)
Neposredni uporabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna in se uporablja kot sestavni
del tega odloka.
Neposredni uporabniki ne smejo prevzemati na račun
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim
proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za izplačilo.
Vsak izdatek iz finančnega načrta krajevne skupnosti
mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s
katero se izkazuje obveznost za izplačilo, odobreno s strani
odredbodajalca krajevne skupnosti.
7. člen
(plačevanje obveznosti proračuna)
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav v rokih, določenih v veljavnem zakonu
o izvrševanju proračuna RS.
Vse denarne obveznosti v pogodbah, ki jih neposredni
uporabniki, javni zavodi in javno podjetje, katerih ustanovitelj
je občina, sklenejo za obdobje enega leta morajo biti izražene
v nominalnem znesku, brez valorizacijske klavzule. Denarne
obveznosti v večletnih pogodbah se lahko valorizirajo v skladu
s predpisom ministra, pristojnega za finance.
8. člen
(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča župan)
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v
okviru istega podprograma.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu
prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje
posameznega podprograma ne sme presegati 15 % obsega
podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi
programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 10 % obsega
glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena neposredni
uporabnik ne sme samostojno odločati o prerazporeditvah
pravic porabe s in na plačne konte integralnih postavk, razen
med plačnimi konti integralnih postavk v obsegu iz prvega in
drugega odstavka tega člena.
Prerazporeditev iz plačnih kontov na druge podskupine
kontov ni možna.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja, spremembe proračuna ali
rebalans proračuna.
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
9. člen
(prerazporeditve pravic porabe,
o katerih odloča občinski svet)
Občinski svet lahko na predlog župana odloča o prerazporeditvah pravic porabe, ne glede na omejitve v prejšnjem
členu, med:
– podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati
30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu, razen med
plačnimi konti integralnih postavk,
– glavnimi programi posameznega ali različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali
zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega programa v sprejetem proračunu,
razen med plačnimi konti integralnih postavk,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe
ne sme presegati 10 % obsega področja proračunske porabe
v sprejetem proračunu, razen med plačnimi konti integralnih
postavk.
10. člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov
krajevnih skupnosti)
O prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih krajevnih skupnosti odločajo predsedniki krajevnih skupnosti na način, kot je določeno v 8. in 9. členu tega
odloka, v okviru finančnih načrtov, ki so v njihovi pristojnosti.
O prerazporeditvah pravic porabe iz splošne proračunske
rezervacije v finančne načrte krajevnih skupnosti odloča župan.
Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov
ali programov v skladu z omejitvami iz tega odloka.
10.a člen
(prerazporeditve pravic porabe v okviru finančnih načrtov
krajevnih skupnosti)
Ne glede na omejitve v prejšnjem členu lahko župan na
predlog predsednika krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru finančnih načrtov posameznih
krajevnih skupnosti za namen zagotavljanja potrebnih sredstev,
in sicer med:
– podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer
skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma
ne sme presegati 30 % obsega podprograma v sprejetem proračunu oziroma rebalansu,
– glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega
glavnega programa ne sme presegati 20 % obsega glavnega
programa v sprejetem proračunu oziroma rebalansu,
– področji proračunske porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja proračunske porabe
ne sme presegati 80 % obsega področja proračunske porabe v
sprejetem proračunu oziroma rebalansu.
11. člen
(odpiranje novih kontov in zagotavljanje pravic porabe
na njih)
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto,
če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov
konto se lahko odpre le v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki. O
tem odloča župan s pisnim sklepom tako, da ostane proračun
uravnotežen.
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12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja vrednost projektov ali programov iz načrta razvojnih programov
največ do 20 % izhodiščne vrednosti projekta oziroma programa. Projekte, katerih izhodiščna vrednost se spremeni za več
kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Če se med proračunskim letom izkaže, da plačila iz ostalih virov ne potekajo v skladu s predvidevanji, ali če se ugotovi
odstopanja od predvidenega poteka izvedbe ter s tem izdatkov
za projekt, postane načrt financiranja projekta neusklajen. Prilagoditev načrta izvedbe in financiranja projekta tako, da se
uskladi potrebne predvidene izdatke za projekt in predvidene
vire za financiranje projekta, potrdi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v veljavni načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
13. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna
in ukrepi za uravnoteženje proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zaradi spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna,
lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja
proračuna v skladu s 40. členom ZJF.
Župan lahko, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna
iz 40. člena ZJF, uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe, razen pravic porabe iz naslova namenskih
prejemkov proračuna. Ukrep se lahko uporabi do višine 5 %,
in sicer pri vseh neposrednih uporabnikih v enakem odstotku
glede na pravice porabe, iz katerih se financirajo blago in
storitve, subvencije, transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam, drugi tekoči domači transferi in investicijski odhodki
ter investicijski transferi.
Pravice porabe iz naslova ukrepa proporcionalnega
zmanjšanja pravic porabe se prerazporedijo v splošno proračunsko rezervacijo.
Ne glede na drugi odstavek tega člena in ne glede na
4. člen odloka, se za pokrivanje vseh izdatkov proračuna lahko
porabijo namenska sredstva iz 4. člena odloka, za katera župan
ocenjuje, da v tekočem letu ne bodo porabljena za načrtovane
namene.
14. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)
V skladu z drugim odstavkom 66. člena Statuta Občine
Trebnje mora krajevna skupnost pred sklenitvijo pravnega posla, ki je višji od 10.000,00 EUR brez DDV in se ne nanaša
na razpolaganje z nepremičninami, pridobiti predhodno pisno
soglasje župana.
Za pravne posle, ki se nanašajo na razpolaganje z nepremičninami, je vedno potrebno predhodno pisno soglasje
župana.
15. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016, skupaj s prenesenimi
sredstvi, določi v višini 1,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in
odhodkov občinskega proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2016 dodatno oblikuje v
višini 10.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4.172,93 EUR
župan in o tem obvesti občinski svet.
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Za dodelitev sredstev iz proračunske rezerve mora
upravičenec vložiti vlogo v 15 dneh od nastanka dogodka iz
drugega odstavka 49. člena ZJF. Upravičenci morajo imeti,
dan pred nastankom dogodka iz drugega odstavka 49. člena
ZJF, stalno prebivališče v Občini Trebnje.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2016
lahko zadolži v višini 309.560 EUR za investicije, predvidene v
občinskem proračunu, in sicer za namene, določene v sklepu
občinskega sveta o zadolžitvi.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5 %
vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2016.

(splošna proračunska rezervacija)
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

22. člen
(zadolževanje)

17. člen

23. člen

(pravice porabe za realizacijo letnih programov)

(poroštva občine)

Pravice porabe za realizacijo letnih programov in predpisov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje
posameznih izdatkov proračuna, se zagotavljajo v znesku,
določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z letnim programom ali posebnim predpisom.

Za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov,
katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje, lahko občina daje
poroštva, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Poroštvene pogodbe in
pogodbe o zavarovanju poroštva lahko v imenu občine sklepa
župan. Izdana poroštva občine se štejejo v največji obseg
možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu
ZFO-1. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
odloča občinski svet.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Trebnje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te
osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji obseg
možnega zadolževanja občine, kot je določen v 10.b členu
ZFO-1. O dajanju soglasij odloča občinski svet.

18. člen
(odgovornost za izvrševanje proračuna)
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, njegova
dolžnost pa je o izvrševanju proračuna obveščati občinski
svet v skladu z ZJF.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
19. člen
(odločitev o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih
presežkov)
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog
za finance pristojnega organa.
20. člen
(uporaba Zakona o izvrševanju proračunov RS
za leti 2014 in 2015)
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu
Občine Trebnje za leto 2016, se neposredno uporabljajo
določbe veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
21. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 420 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče iztirjati.
O odpisih dolga župan z zaključnim računom obvesti
občinski svet.
V primeru, ko dolg do posameznega dolžnika ne presega stroška petih evrov, se v poslovnih knjigah razknjiži; v
tem primeru ni potrebno izvesti postopka izterjave. Evidenca
razknjiženih dolgov se razkrije v zaključnem računu.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(začasno financiranje 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Trebnje v letu
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
25. člen
(objava in uveljavitev odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-273/2014-43
Trebnje, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1387.

Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2015

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 9. člena Odloka o financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08

Uradni list Republike Slovenije
in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne
6. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi višine faktorja G za leto 2015
1.
Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2015
znaša 90.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema
na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.
Št. 410-278/2014-7
Trebnje, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

1388.

Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2016

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) in 9. člena Odloka o financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08
in 17/09) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne
6. 5. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi višine faktorja G za leto 2016
1.
Višina faktorja G za določitev zneska za financiranje krajevnih skupnostih iz naslova prenesenih nalog za leto 2016
znaša 90.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema
na Občinskem svetu Občine Trebnje dalje.
Št. 410-279/2014-3
Trebnje, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ZAGORJE OB SAVI
1389.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje
ob Savi za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 –
UPB, 44/12, 19/13) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
na 5. redni seji dne 20. 4. 2015 sprejel
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PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Zagorje ob Savi
za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči in druge ukrepe Občine Zagorje ob Savi za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7.
2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014);
– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013); ter
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina
sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(2) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;
(3) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(4) "kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;
(5) "primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo
rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k
Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili
naravo takih proizvodov;
(6) "predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za
pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
(7) "trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo,
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve
prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi
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za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec
končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov,
če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
(8) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(9) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je
pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(10) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s
14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(11) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(12) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(13) "začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme
ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in
pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje
študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;
(14) "velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo
pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(15) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(16) "standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo doseči
posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti
živali; posledično se standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije,
ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna
podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;
(17) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(18) "naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo
naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom
Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije;
(19) "nezahtevna agromelioracija" je skladno z veljavno
zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč:
a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
d) nasipavanje rodovitne zemlje,
e) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine
20 m3 na površini do 1000 m²,
f) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm,
g) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
h) apnenje in
i) založno gnojenje;
(20) "mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno
znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega gospodarstva;
(21) "investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet
osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;
(22) "skupina in organizacija proizvajalcev" pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene
v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(23) "stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja v shemi kakovosti" pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi vključitve
v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelovanje v njej, po
potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme kakovosti;

Uradni list Republike Slovenije
(24) "član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, ne glede na
pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno
zakonodajo, razen delavcev na kmetiji;
(25) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(26) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(27) "nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne
spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delovanju
EU npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske
proizvode;
(28) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega
podjetja,
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako velja za enotno podjetje.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije (EU), navedenih v drugem odstavku 1. člena
tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči
oziroma ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi

Državne pomoči
po skupinskih izjemah
v kmetijstvu (na podlagi
*Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen*)
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč
(15. člen*, 43. člen*)
UKREP 3: Pomoč za naložbe
v zvezi s premestitvijo kmetijskih
poslopij (16. člen*)
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti
prenosa znanja in informiranja
(21. člen*, 38. člen*)
UKREP 5: Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode
(24. člen*)

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU)
št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za naložbe v
predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji

Uradni list Republike Slovenije
Vrste pomoči

Ukrepi

Ostali ukrepi Občine

UKREP 7: Štipendiranje dijakov
poklicnih programov kmetijstva in
gozdarstva kot bodočih nosilcev
kmetij
UKREP 8: Podpora delovanju
društev s področja kmetijstva
in razvoja podeželja (podlaga
za izvedbo ukrepa je veljavna
zakonodaja s področja javnih
financ)

6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do sredstev so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 20, 21,
24 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem
sektorju, ter v primerih ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedež na območju občine;
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine;
4) dijaki programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani
kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev in ima sedež na območju občine.
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti,
ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe
na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega
blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega v Uradnem listu RS in na spletni
strani občine, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih
financ in javnega naročanja ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
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(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne
ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja
projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje
podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka
in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi
predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega
za projekt ali dejavnost.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku,
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa
/odločbe. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa/odločbe.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija, potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v členih od 13 do vključno 17 tega pravilnika, ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU)
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
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(4) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe
Komisije (EU) št. 1408/2013, glede na iste upravičene stroške,
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU)
ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih
ciljev:
– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne
standarde Unije;
– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
– za že izvedena dela;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski
proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 3 ha kmetijskih
zemljišč v uporabi;
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in gospodarska poslopja).
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
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– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta
potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– opis naložbe (ime in priimek oziroma naziv nosilca
KMG, poštni naslov oziroma sedež nosilca KMG, naziv naložbe, lokacija naložbe z navedbo parcelne številke in katastrske
občine, podrobnejši opis naložbe z navedbo razlogov za izvedbo, datum začetka in konca izvajanja naložbe, najmanj dve fotografiji naložbe, seznam upravičenih stroškov – na osnovi ponudb oziroma predračunov, pričakovana višina sofinanciranja);
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih
gospodarstvih.
Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno naložbo
oziroma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu
lahko znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih
gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost,
agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine,
oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 3 ha kmetijskih
zemljišč v uporabi.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe, kolikor so
potrebna,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– splošni pogoji opredeljeni v I. poglavju tega pravilnika,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih
gospodarstvih.
Najvišji skupni dodeljen znesek za posamezno naložbo
oziroma za več naložb hkrati na kmetijskem gospodarstvu
lahko znaša do 5.000 EUR na upravičenca na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni
v skupno naložbo.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih
zemljišč (15. člen, 43. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih / gozdnih zemljišč
za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih
/ gozdnih zemljišč.
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Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi kmetijskih / gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo zemljišča, vključena v
zaokrožitev, na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih / gozdnih
zemljišč ter
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne
službe;
– predračun (ocena upravičenih stroškov).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij (16. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj premestitve kmetijskih poslopij mora biti povezan z
javnim interesom.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb,
– razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna v primarni kmetijski
proizvodnji.
Pogoji upravičenosti:
– premestitev na podlagi javnega interesa mora biti opredeljena v določbah občinskega akta.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % dejansko nastalih stroškov, kadar premestitev
kmetijskega poslopja zajema razstavljanje, odstranitev in ponovno izgradnjo obstoječih objektov;
– do 50 % dejanskih stroškov, če se premestitev nanaša na dejavnost blizu podeželskih naselij, katerih namen je
izboljšati kakovost življenja ali povečati okoljsko učinkovitost
podeželskega naselja.
Če ima premestitev poslopja v javnem interesu za posledico modernizacijo teh objektov ali povečanje proizvodnje
zmogljivosti, se v zvezi s stroški, povezanimi z modernizacijo
objektov ali povečanjem proizvodne zmogljivosti, uporabljajo
intenzivnosti pomoči, kot veljajo za ukrep Pomoč za naložbe v
opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Zamenjava obstoječe zgradbe ali objekta z novo sodobno zgradbo ali objektom, ki ne vključuje bistvene spremembe
zadevne proizvodnje ali tehnologije, ne šteje, da je povezana
z modernizacijo.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
16. člen
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja
in informiranja (21. člen, 38. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem
sektorju.
Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno
veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in
višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov.
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Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti;
– stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev;
– v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami
pomoč krije:
(i) gradnjo, nakup, vključno z zakupom, ali izboljšanje
nepremičnin, pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu,
ki ne presega 10 % skupnih upravičenih stroškov zadevne
dejavnosti;
(ii) nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
(iii) splošne stroške, povezane z izdatki iz točk (i) in (ii),
kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
plačila za storitve svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko
trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen izdatek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni izdatki v okviru točk (i) in (ii);
(iv) pridobitev ali razvoj računalniške programske opreme ter
pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo
za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta.
Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel.
Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi
z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let.
Upravičenci do pomoči:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstev, vpisani v
register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju
občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je
ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in
informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka
tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti,
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ ali gozdarsko dejavnostjo na
območju občine.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
17. člen
UKREP 5: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
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Upravičeni stroški:
– Stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter
udeležbe na njih in vključujejo:
(i) stroške udeležbe;
(ii) potne stroške in stroške prevoza živali;
(iii) stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
(iv) najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške
njihove postavitve in razstavljanja;
(v) simbolične nagrade do vrednosti 1000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.
– Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih in vključujejo:
(i) stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in
spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih
predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene
regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če
so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne
znamke ali poreklo, z izjemo
– shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi,
zaščiteni v Uniji;
– sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v
sporočilu.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijstvom
ter imajo sedež kmetijskega gospodarstva na območju Občine
Zagorje ob Savi.
Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno
registrirani.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti,
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva,
ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju občine.
Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za
kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec
spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega
izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega
naročila.
Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti.
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE
(EU) ŠT. 1407/2013
18. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
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– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama
v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje
uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje
dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije
(ES) št. 1407/2013.
19. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo
za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de
minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
20. člen
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti
na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 5.000 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
21. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te
ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim
zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako
da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za
vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na
določilo sedmega odstavka 18. člena tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
22. člen
UKREP 7: Štipendiranje dijakov poklicnih programov
kmetijstva in gozdarstva kot bodočih nosilcev kmetij
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov poklicnih programov kmetijstva in gozdarstva, ki so predvideni za naslednike kmetij.
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Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije, kolikor jo prosilec
že prejema.
Dodatni pogoj za pridobitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini
vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Upravičenci do sredstev:
– udeleženci poklicnega izobraževanja programov kmetijstva in gozdarstva, ki so predvideni za naslednike kmetij.
Finančna določba:
– višina sredstev se določi ob pripravi proračuna.
V. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(Nadzor in sankcije)
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem
pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
24. člen
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Dajalec pomoči mora voditi evidenco o dodeljenih pomočeh deset poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
VII. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja
podeželja in kmetijstva v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list
RS, št. 58/07, z dne 2. 7. 2007), za programsko obdobje
2007–2013.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2015
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.
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BISTRICA OB SOTLI
1390.

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica
ob Sotli za leto 2014

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 96.–99. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in
110/11 – ZDIU12 in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob
Sotli na 6. redni seji dne 24. 4. 2015 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto
2014 izkazuje:
v EUR
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.
70

71

2.234.530

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.440.449

DAVČNI PRIHODKI

1.316.337

700 Davki na dohodek in dobiček

1.228.638

703 Davki na premoženje

55.556

704 Domači davki na blago in storitve

32.143

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72
74

712 Denarne kazni

471
45.654

KAPITALSKI PRIHODKI

29.085

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

29.085

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

764.996
91.281

174.908
0

INVESTICIJSKI ODHODKI

770.264

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

770.264

INVESTICIJSKI TRANSFERI

76.764

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

76.764

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

292.773

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

0

75

0

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

V.

44

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

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

6.706

714 Drugi nedavčni prihodki

49.502

414 Tekoči transferi v tujino

III.

70.941
340

TRANSFERNI PRIHODKI

43

124.112

711 Takse in pristojbine
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

42

Realizacija
leta 2014

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

NEDAVČNI PRIHODKI

413 Drugi tekoči domači transferi

445.638

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

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

0
0

ZADOLŽEVANJE

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

673.715

500 Domače zadolževanje

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.941.757

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

18.106

40

TEKOČI ODHODKI

405.716

55

ODPLAČILA DOLGA

18.106

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

134.011

550 Odplačila domačega dolga

18.106

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

19.784
237.955

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

4.322

X.

9.644

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

689.013
18.965

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

274.667
–18.106
–292.773

Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja
sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
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3. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2014 v znesku
290.930,07 EUR se prenesejo v proračun Občine Bistrica ob
Sotli za leto 2015.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0017/2015-1
Bistrica ob Sotli, dne 24. aprila 2015
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

MIRNA PEČ
1391.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Mirna Peč

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 –
popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč
(Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08
in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 4. redni seji
dne 21. 4. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Ura-
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dni list RS, št. 47/12, 81/12) se nadomesti vsebina tretjega in
četrtega odstavka 17. člena z naslednjo vsebino:
(3) Stavbam za rastlinsko predelavo (12711), stavbam za
rejo živali (12712) in drugim nestanovanjskim kmetijskim stavbam (12714) se komunalni prispevek zniža za 60 %. V primeru
investitorja, ki je nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ima
status kmeta in je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register
kmetijskih gospodarstev, se olajšava oziroma znižanje komunalnega prispevka šteje kot državna pomoč. V tem primeru se lahko
prizna maximalno dopustno znižanje komunalnega prispevka le
do višine s katero ne bodo presežene kvote na podlagi predpisov,
ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči, vendar ne več kot za
60 %. Občina mora oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti
iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(4) Investitorji, ki na območju Občine Mirna Peč investirajo v izgradnjo nestanovanjskih stavb in industrijskih gradbenih
objektov v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih
državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11), lahko uveljavljajo
posebno olajšavo na podlagi pisne zahteve, če izpolnjujejo posebej za to predpisane kriterije in merila. Pri uveljavljanju posebne
olajšave bodo upoštevana določila in predpisi, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči. V tem primeru mora občina oproščena
sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov
občinskega proračuna. Investitorji, katerim se za gradnjo stavb,
navedenih v tretjem odstavku 17. člena, prizna znižanje komunalnega prispevka, se ne sme upoštevati posebna olajšava po
četrtem odstavku 17. člena odloka.
Posebna olajšava iz četrtega odstavka tega člena stopi
v veljavo s sklenitvijo pogodbe med Občino Mirna Peč in investitorjem.
Občinska uprava v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka
pripravi pravilnik o podrobnejših kriterijih, merilih in načinu dodeljevanja olajšave po tretjem odstavku tega člena in posebne
olajšave iz četrtega odstavka tega člena. Pravilnik sprejme
občinski svet.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2012-4
Mirna Peč, dne 21. aprila 2015
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.
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VSEBINA
1373.
1374.
1375.

1376.

1377.

VLADA

Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Melbournu, v Avstraliji
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Almatyju, v Republiki Kazahstan
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Almatyju, v Republiki Kazahstan

1381.
1382.
1383.
1384.

3728

1385.
1386.
1387.
1388.

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2015
Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2016
Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2015
Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2016

3729

1389.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Zagorje ob Savi za
programsko obdobje 2015–2020

3727
3727

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor
kategorizira javno pot »Zavoj–Škoberne« v delu, ki
poteka po zemljiščih parc. št. *102/1, 731/1, 741/0
in 744/1, vse k.o. Rifengozd

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova
knjižničnega nadomestila (2015)

OBČINE
1390.

1391.

1378.

BISTRICA OB SOTLI

Zaključni račun proračuna
ob Sotli za leto 2014

Občine

Bistrica

3752

MIRNA PEČ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Mirna Peč

3753

RAZKRIŽJE

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2014

ŠEMPETER - VRTOJBA

Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2014
Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v
Občini Šempeter - Vrtojba
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o ukinitvi javnega dobra

3727

3732

1379.
1380.

TREBNJE

3733
3734
3734
3734
3735
3735
3735
3740
3744
3745

ZAGORJE OB SAVI

3745

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 33/15
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem

899
901
902
902
902

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2015 je 386 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

