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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024), št. 01-10/15
z dne 28. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Idrija I, ki meri 4.744,40 ha, se
nahaja v tolminskem gozdnogospodarskem območju, v občini
Idrija, oziroma v katastrskih občinah Srednja Kanomlja, Gorenja Kanomlja, Vojsko, Čekovnik, Idrija-mesto, Spodnja Idrija,
Jelični Vrh in Idrijski Log.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Idrija I je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 19,70% zasebnih gozdov v lasti fizičnih
ali pravnih oseb, 80,10% državnih gozdov in 0,20% gozdov
lokalnih skupnosti;
2. površina: 4.149,70 ha, od katere je 2.951,53 ha večnamenskih gozdov, 554,93 ha varovalnih gozdov, 598,58 ha
gozdov s posebnim namenom v katerih so ukrepi dovoljeni in
44,66 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso
dovoljeni;
3. lesna zaloga: 337,2 m3/ha, od tega 106,1 m3/ha iglavcev in 231,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,81 m3/ha, od tega 2,49 m3/ha
iglavcev in 5,32 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Idrija I (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta tolminskega gozdnogospodarskega
območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. de-

cembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Idrija I določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.018,21 ha,
– ekološke funkcije na površini 938,15 ha ter
– socialne funkcije na površini 472,18 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Idrija I (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Idrija I za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 218.912 m3, od tega
83.415 m3 iglavcev in 198.497 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 942,33 ha,
– nega drogovnjaka na površini 83,86 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in
sicer zaščita s premazom na površini 121,62 ha,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer izločanje
ekocelic z debelim drevjem na površini 84 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Idrija I (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Idrija I, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija I
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov
drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Idrija, Trg svetega Ahacija 2, Idrija in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024).
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-480/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0015
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4309.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Banjšice
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Banjšice (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Banjšice (2015–2024), št. 01-20/15
z dne 28. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Banjšice, ki meri 17.113,36 ha,
se nahaja v tolminskem gozdnogospodarskem območju, v
občinah Kanal, Nova Gorica in Tolmin, oziroma v katastrskih
občinah Gorenja Trebuša, Kal nad Kanalom, Avče, Bodrež,
Vrh kanalski, Kanal, Morsko, Deskle, Grgar, Bate, Banjšice,
Lokovec, Čepovan in Kanalski lom.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Banjšice je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 84,4% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 9,8% državnih gozdov in 5,8% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 12.520,39 ha, od katere je 12.378,25 ha večnamenskih gozdov in 142,14 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 193,9 m3/ha, od tega 25,3 m3/ha iglavcev
in 168,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,78 m3/ha, od tega 0,67 m3/ha
iglavcev in 4,11 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Banjšice (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta tolminskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Banjšice določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 362,58 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.541,58 ha ter
– socialne funkcije na površini 979,31 ha.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Banjšice (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Banjšice za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 429.184 m3, od tega
48.879 m3 iglavcev in 380.305 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 225,92 ha,
– nega drogovnjaka na površini 138,04 ha,
– varstvena dela, potrebna za varstvo pred požari in sicer
vzdrževanje protipožarnih objektov v dolžini 5 km,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in
sicer zaščita s premazom na površini 30 ha in zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 170 kosov,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
grmišč na površini 2,3 ha, vzdrževanje travinj na površini 165,9 ha
ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 5,5 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Banjšice (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Banjšice, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Banjšice
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjšice (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov
drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Gorica, Vipavska cesta 57, Nova Gorica in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Banjšice (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-479/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0016
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4310.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024), št. 03-03/15 z
dne 22. oktobra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Tržič, ki meri 10.843,12 ha,
se nahaja v kranjskem gozdnogospodarskem območju, v občini Tržič, oziroma v katastrskih občinah Podljubelj, Lom pod
Storžičem, Tržič, Bistrica, Leše, Kovor, Križe, Senično, Žiganja
vas in Zvirče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Tržič je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 79,7% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 14,7% državnih gozdov in 5,6% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 7.460,1 ha, od katere je 5.154,71 ha večnamenskih gozdov, 735,22 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so ukrepi dovoljeni in 1.570,17 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 391,5 m3/ha, od tega 267,9 m3/ha iglavcev in 123,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,39 m3/ha, od tega 4,62 m3/ha
iglavcev in 2,77 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Tržič (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta kranjskega gozdnogospodarskega
območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Tržič določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov,
ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.823,36 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.441,05 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.247,76 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Tržič (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Tržič za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 511.575 m3, od tega
350.876 m3 iglavcev in 160.699 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 637,44 ha,
– nega drogovnjaka na površini 141,58 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 8.800 kosov, zaščita
pred obgrizenjem in lupljenjem v obsegu 2.000 kosov, zaščita z
ograjo v dolžini 400 metrov in zaščita s premazom na površini
163,08 ha,
– varstvena dela potrebna za varstvo pred erozijo v obsegu 377,55 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Tržič (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
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6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Tržič, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tržič
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta
Staneta Žagarja 27 b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Tržič, Cankarjeva cesta 19, Tržič in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-484/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0018
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4311.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ljubljana
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ljubljana
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Ljubljana (2015–2024), št. 04-58/15
z dne 10. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska
enota
Ljubljana,
ki
meri
18.763,40 ha, se nahaja v ljubljanskem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Ljubljana in Medvode, oziroma v katastrskih občinah Karlovško predmestje, Rudnik, Vič, Ajdovščina,
Poljansko predmestje, Ljubljana – mesto, Šmartno ob Savi,
Štepanja vas, Bizovik, Ježica, Stožice, Dravlje, Zgornja Šiška,
Spodnja Šiška, Rašica, Gameljne, Šmartno pod Šmarno Goro,
Tacen, Stanežiče, Vižmarje, Šentvid nad Ljubljano, Glince, Črnuče, Nadgorica, Podgorica, Kašelj, Zadobrova, Slape, Dobrunje, Šujica, Dobrova, Prule, Golovec, Gradišče predmestje II,
Brdo in Grič.
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3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ljubljana je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 87,60% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 7,50% državnih gozdov in 4,90% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 4.706,98 ha, od katere je 2.057,67 ha večnamenskih gozdov, 2.541,03 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni in 108,28 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 293,6 m3/ha, od tega 113,7 m3/ha iglavcev in 179,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,89 m3/ha, od tega 2,74 m3/ha
iglavcev in 5,15 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ljubljana (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta ljubljanskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Ljubljana določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.873,81 ha,
– ekološke funkcije na površini 4298,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 4.818,33 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Ljubljana (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ljubljana za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 242.877 m3, od tega
91.893 m3 iglavcev in 150.984 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 347,18 ha,
– nega drogovnjaka na površini 23,28 ha,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer puščanje
stoječe biomase v gozdu v obsegu 28,94 dni in izvajanje biomeliorativnih del v obsegu 84,79 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ljubljana (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ljubljana, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubljana (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubljana (2015–2024).
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-463/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0019
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4312.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024), št. 04-77/15 z dne
10. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ig, ki meri 9.897,85 ha, se
nahaja v ljubljanskem gozdnogospodarskem območju, v občinah Ig in Škofljica, oziroma v katastrskih občinah Dobravica,
Ig, Tomišelj, Vrbljene, Iška vas, Rudnik, Lanišče, Pijava Gorica
in Drenik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ig je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 91,50% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 8,10% državnih gozdov in 0,40% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 4.339,91 ha, od katere je 3.785,26 ha večnamenskih gozdov, 311,69 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni, 193,66 ha gozdov s posebnim
namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni in 49,30 ha varovalnih
gozdov;
3. lesna zaloga: 285,6 m3/ha, od tega 119,7 m3/ha iglavcev in 165,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,22 m3/ha, od tega 3,56 m3/ha
iglavcev in 4,66 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta ljubljanskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Ig določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
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– proizvodne funkcije na površini 3.423,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.567,79 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.098,88 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Ig (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ig za obdobje
od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni naslednji
ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 292.717 m3, od tega
124.031 m3 iglavcev in 168.686 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 288,7 ha,
– nega drogovnjaka na površini 44,68 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik s količenjem z 4.500 kosi,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
travinj na površini 67 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu
105 delovnih dni, postavitev valilnic v obsegu 12,7 delovnega
dne in izvajanje biomeliorativnih del v obsegu 90,85 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ig (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ig, v obdobju
od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024, se morajo
upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024) je na vpogled na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta
2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne
enote Škofljica, Mijavčeva ulica 16, Škofljica in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Ig (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-465/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0020
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4313.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Hrastnik
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Hrastnik
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Hrastnik (2015–2024), št. 04-93/15
z dne 15. oktobra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Hrastnik, ki meri 5.429,14 ha,
se nahaja v ljubljanskem gozdnogospodarskem območju, v občini Hrastnik, oziroma v katastrskih občinah Hrastnik – mesto,
Dol pri Hrastniku, Marno, Turje, Gore, Podkraj, Hrastnik, Šavna
Peč, Boben in Studence.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Hrastnik je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 83,40% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 16% državnih gozdov in 0,60% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 3.316,84 ha, od katere je 2.856,71 ha večnamenskih gozdov, 19,73 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih ukrepi niso dovoljeni in 440,4 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 295 m3/ha, od tega 67,5 m3/ha iglavcev
in 227,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,26 m3/ha, od tega 2,06 m3/ha
iglavcev in 6,20 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Hrastnik (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta ljubljanskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Hrastnik določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 391,75 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.408,80 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.146,63 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Hrastnik (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Hrastnik za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 192.787 m3, od tega
42.611 m3 iglavcev in 150.176 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 160,9 ha,
– nega drogovnjaka na površini 16,46 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Hrastnik (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Hrastnik, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v goz-
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dnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrastnik
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrastnik (2015–2024) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje ob Savi, Ulica
9. avgusta 78 a, Zagorje ob Savi in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Hrastnik (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-464/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0021
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4314.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora (2015–2024),
št. 05-08/15 z dne 6. novembra 2015, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Baba-Debela gora, ki meri
6.964,47 ha, se nahaja v postojnskem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Postojna in Pivka, oziroma v katastrskih
občinah Postojna, Matenja vas, Stara vas, Trnje in Jurišče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Baba-Debela gora je s 1. januarjem 2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 59,7% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 35,8% državnih gozdov in 4,5% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.214,84 ha, od katere je 3.863,71 ha večnamenskih gozdov, 3,10 ha varovalnih gozdov, 1.341,19 ha
gozdov s posebnim namenom v katerih so ukrepi dovoljeni in
6,84 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso
dovoljeni;
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3. lesna zaloga: 267,3 m3/ha, od tega 130,6 m3/ha iglavcev in 136,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,93 m3/ha, od tega 3,11 m3/ha
iglavcev in 2,82 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Baba-Debela gora (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta postojnskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in
pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Baba-Debela gora določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.815,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.692,80 ha ter
– socialne funkcije na površini 3.622,65 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Baba-Debela gora (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Baba-Debela
gora za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 222.185 m3, od tega
106.189 m3 iglavcev in 115.996 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 856,57 ha,
– nega drogovnjaka na površini 108,24 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 142,05 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in sicer zaščita sadik s premazom na površini 172,54 ha, novogradnja zaščitnih ograj v dolžini 750 metrov, vzdrževanje zaščitnih
ograj v dolžini 6.540 metrov, odstranjevanje zaščitne ograje v
dolžini 1.500 metrov ter vzdrževanje tulcev in zaščitnih mrež v
obsegu 440 kosov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari in sicer
vzdrževanje protipožarnih presek v dolžini 18,56 km,
– ostala varstvena dela v obsegu 200 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
travinj ter spravila sena z odvozom na površini 328,50 ha,
vzdrževanje grmišč na površini 1 ha, 1 kos vzdrževanja vodnih
površin ter naravnega razvoja biotopov v obsegu 1.786 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Baba-Debela gora (2015–2024) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Baba-Debela gora, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Baba-Debela gora (2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora (2015–2024) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9,
Postojna in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodar-
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skega načrta gozdnogospodarske enote Baba-Debela Gora
(2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-481/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0022
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4315.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Črni dol
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Črni dol (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Črni dol (2015–2024), št. 05-22/15 z
dne 6. novembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Črni dol, ki meri 2.206,05 ha,
se nahaja v postojnskem gozdnogospodarskem območju, v
občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Šembije,
Trnovo, Trpčane in Ilirska Bistrica.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Črni dol je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 76,10% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 23,90% državnih gozdov;
2. površina: 2.144,62 ha, od katere je 2.144,62 ha večnamenskih gozdov;
3. lesna zaloga: 364,7 m3/ha, od tega 189,3 m3/ha iglavcev in 175,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,77 m3/ha, od tega 3,29 m3/ha
iglavcev in 2,48 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Črni dol (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta postojnskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Črni dol določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.024,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 213,29 ha ter
– socialne funkcije na površini 130,88 ha.
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(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Črni dol (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črni dol za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 142.342 m3, od tega
65.988 m3 iglavcev in 76.354 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 403,9 ha,
– nega drogovnjaka na površini 63,36 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in
sicer zaščita sadik s premazom na površini 24,2 ha in vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 500 metrov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
travinj na površini 27,2 ha in naravnega razvoja biotopov v
obsegu 290 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Črni dol (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črni dol, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Knežak, revirna pisarna Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni dol (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-482/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0023
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4316.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Snežnik
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024), št. 05-25/15
z dne 6. novembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Snežnik, ki meri 1.978,12 ha,
se nahaja v postojnskem gozdnogospodarskem območju, v
občini Loška dolina, oziroma v katastrskih občinah Nadlesk,
Kozarišče, Vrh, Babna Polica in Leskova dolina.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Snežnik je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 3,3% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 96,7% državnih gozdov;
2. površina: 1.906,79 ha, od katere je 1.894,39 ha večnamenskih gozdov in 12,40 ha gozdov s posebnim namenom v
katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 384,8 m3/ha, od tega 252,3 m3/ha iglavcev in 132,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 5,97 m3/ha, od tega 3,84 m3/ha
iglavcev in 2,13 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Snežnik (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta postojnskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Snežnik določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.961,11 ha,
– ekološke funkcije na površini 107,1 ha ter
– socialne funkcije na površini 133,39 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Snežnik (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Snežnik za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 151.016 m3, od tega
105.303 m3 iglavcev in 45.713 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 778,46 ha,
– nega drogovnjaka na površini 61,79 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 32,31 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in
sicer vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 6.150 metrov in odstranjevanje zaščitne ograje v dolžini 3.937 metrov,
– ostala varstvena dela v obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
travinj na površini 624 ha, vzdrževanje grmišč in obrežij na
površini 10,90 ha, 19 kosov vzdrževanja vodnih virov in kalov
ter naravnega razvoja biotopov v obsegu 254 m3.

Uradni list Republike Slovenije
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Snežnik (2015–2024) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Snežnik, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, Stari trg
pri Ložu in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-483/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0024
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4317.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Grčarice
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Grčarice (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Grčarice (2015–2024), št. 06-16/15
z dne 28. avgusta 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Grčarice, ki meri 5.478,86 ha,
se nahaja v kočevskem gozdnogospodarskem območju, v občinah Kočevje, Loški Potok, Ribnica in Sodražica, oziroma v
katastrskih občinah Koblarji, Koče, Draga, Dane, Grčarice in
Zamostec.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Grčarice je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:

Uradni list Republike Slovenije
1. lastništvo: 32,2% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 67,7% državnih gozdov in 0,1% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.314,61 ha, od katere je 5.279,6 ha večnamenskih gozdov in 35,01 ha gozdov s posebnim namenom,
kjer ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 384,2 m3/ha, od tega 241,4 m3/ha iglavcev in 142,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,92 m3/ha, od tega 5,03 m3/ha
iglavcev in 2,89 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Grčarice (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta kočevskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Grčarice določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.193,72 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.084,58 ha ter
– socialne funkcije na površini 80,86 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Grčarice (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Grčarice za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 410.000 m3, od tega
269.000 m3 iglavcev in 141.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 534,85 ha,
– nega drogovnjaka na površini 37,12 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 268,74 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 500 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik gozdnega drevja s premazom na površini
87 ha, s količenjem ali tulci v obsegu 30 kosov, z ograjo v
dolžini 4.000 metrov ter vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini
1.500 metrov,
– nega habitatov prostoživečih živali ter in sicer vzdrževanje travinj in grmišč na površini 3 ha, puščanja stoječe
biomase v gozdu v obsegu 5.640 m3, 20 kosov postavitve
gnezdilnic, ohranjanje biotopov z ukrepom nege na površini 7 ha, ohranjanje biotopov z ukrepom sečnje v obsegu
500 m3, izvajanje biomeliorativnih del na površini 24 ha, naravni razvoj biotopov na površini 162,01 ha ter 12 vzdrževanj
vodnih površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Grčarice (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Grčarice, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grčarice
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice (2015–2024) je na vpogled na sedežu
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Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna
ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Ribnica, Šeškova 14, Ribnica in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Grčarice (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-469/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0025
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4318.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024), št. 06-54/15 z
dne 28. avgusta 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ravne, ki meri 2.882,85 ha,
se nahaja v kočevskem gozdnogospodarskem območju, v občinah Kočevje in Osilnica, oziroma v katastrskih občinah Borovec, Kočevska Reka, Žurge, Osilnica in Bosljiva Loka.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ravne je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 5,2% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 79,4% državnih gozdov in 15,4% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 2.652,57 ha, od katere je 2.404,31 ha večnamenskih gozdov, 211,57 ha gozdov s posebnim namenom, kjer
ukrepi niso dovoljeni in 36,69 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 375,1 m3/ha, od tega 175,7 m3/ha iglavcev in 199,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,37 m3/ha, od tega 3,79 m3/ha
iglavcev in 3,58 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ravne (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta kočevskega gozdnogospodarskega
območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
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spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Ravne določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.244,17 ha,
– ekološke funkcije na površini 659,07 ha ter
– socialne funkcije na površini 252,71 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Ravne (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ravne za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 159.000 m3, od tega
63.000 m3 iglavcev in 96.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 102,95 ha,
– nega drogovnjaka na površini 43,35 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 51,53 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 50 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 7 ha, s količenjem ali
tulci v obsegu 1.000 kosov, z ograjo v dolžini 680 metrov ter
vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 1.384 metrov,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
travinj na površini 47,12 in grmišč na površini 2 ha, ohranjanje
biotopov z ukrepom nege na površini 3,5 ha, ohranjanje biotopov z ukrepom sečnje v obsegu 117 m3, izvajanje biomeliorativnih del v obsegu 1,57 delovnih dni, naravni razvoj biotopov na
površini 416,64 ha ter 13 vzdrževanj vodnih površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ravne, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje,
Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Kočevska Reka, Kočevska Reka
40, Kočevska Reka in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne
(2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-468/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0026
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Uradni list Republike Slovenije
4319.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024), št. 07-08/15 z
dne 30. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Krka, ki meri 9.040,28 ha,
se nahaja v novomeškem gozdnogospodarskem območju, v
občini Ivančna Gorica, oziroma v katastrskih občinah Podboršt,
Dob, Valična vas, Zagradec, Sušica, Krka, Podbukovje, Veliko
Globoko, Ambrus in Višnje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Krka je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 98,2% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 1,3% državnih gozdov in 0,5% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.937,73 ha, od katere je 5.937,73 ha večnamenskih gozdov;
3. lesna zaloga: 278,3 m3/ha, od tega 76,1 m3/ha iglavcev
in 202,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,80 m3/ha, od tega 2,62 m3/ha
iglavcev in 5,18 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krka (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta novomeškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Krka določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.937,73 ha,
– ekološke funkcije na površini 521,83 ha ter
– socialne funkcije na površini 401,54 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Krka (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Krka za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 428.985 m3, od tega
110.297 m3 iglavcev in 318.688 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 1.218,52 ha,
– nega drogovnjaka na površini 219,77 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 600 delovnih dni,
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– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
grmišč, obrečnih pasov, omejkov, protivetrnih pasov in gozdnega roba na površini 1 ha, sajenje 1000 sadik plodonosnega
drevja pomembnega za prehranjevanje živali, načrtno puščanje
biomase v gozdu v obsegu 125 m3 ter 4 vzdrževanj vodnih
virov v gozdu.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krka (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Krka, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto,
Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-467/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0027
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4320.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Brezova Reber
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Brezova Reber
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Brezova Reber (2015–2024),
št. 07-09/15 z dne 31. avgusta 2015, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Brezova Reber, ki meri
1.756,78 ha, se nahaja v novomeškem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk
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in Straža, oziroma v katastrskih občinah Gorenje Polje, Golobinjek, Ajdovec, Brezova Reber in Gorenja Straža.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Brezova Reber je s 1. januarjem 2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 0,6% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 99,4% državnih gozdov;
2. površina: 1.725,69 ha, od katere je 1.695,94 ha večnamenskih gozdov, 8,05 ha gozdov s posebnim namenom, kjer
ukrepi niso dovoljeni in 21,70 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 385,3 m3/ha, od tega 108,5 m3/ha iglavcev in 276,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,44 m3/ha, od tega 3,08 m3/ha
iglavcev in 7,36 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Brezova Reber (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta novomeškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Brezova Reber določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.655,73 ha,
– ekološke funkcije na površini 119,27 ha ter
– socialne funkcije na površini 193,97 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Brezova Reber (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Brezova Reber
za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 166.141 m3, od tega
55.268 m3 iglavcev in 110.873 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 343,85 ha,
– nega drogovnjaka na površini 130,91 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 350 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik gozdnega drevja z ograjo v dolžini 450 m,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer košnja travinj na površini 28,8 ha, vzdrževanje grmišč, obrečnih pasov,
omejkov, protivetrnih pasov in gozdnega roba na površini
1 ha, sajenje 120 sadik plodonosnega drevja pomembnega
za prehranjevanje živali, načrtno puščanje biomase v gozdu
v obsegu 800 m3, vzpostavitev ekocelic na površini 28,01 ha,
4 vzdrževanj vodnih virov in kalov v gozdu ter 2 izdelav
vodnih virov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Brezova Reber (2015–2024) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Brezova Reber, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2024, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brezova Reber (2015–2024).
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7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova Reber (2015–2024) je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža-Podturn, Podtutn 73, Dolenjske Toplice in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova
Reber (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-466/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0028
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4321.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Mokronog
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Mokronog
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mokronog (2015–2024),
št. 08-06/15 z dne 2. septembra 2015, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mokronog, ki meri
14.550,99 ha, se nahaja v brežiškem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Litija, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in
Mirna, oziroma v katastrskih občinah Velika Goba, Bistrica,
Ostrožnik, Mokronog, Laknice, Jelševec, Trebelno, Staro Zabukovje, Ornuška vas, Šentrupert, Straža, Novo Zabukovje,
Prelesje, Selo-Mirna, Brezovica in Mirna.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mokronog je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 85,2% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 14,5% državnih gozdov in 0,3% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 8.264,97 ha, od katere je 8.240,69 ha večnamenskih gozdov in 24,28 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 269,8 m3/ha, od tega 51,2 m3/ha iglavcev
in 218,7 m3/ha listavcev;
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4. tekoči letni prirastek: 7,28 m3/ha, od tega 1,17 m3/ha
iglavcev in 6,11 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Mokronog (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta brežiškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Mokronog določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 8.005,94 ha,
– ekološke funkcije na površini 471,45 ha ter
– socialne funkcije na površini 357,12 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Mokronog (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mokronog za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 422.728 m3, od tega
77.671 m3 iglavcev in 345.057 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 1.206,66 ha,
– nega drogovnjaka na površini 182,17 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi v
obsegu 60 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami v
obsegu 650 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik gozdnega drevja s količenjem ali tulci v
obsegu 6.250 kosov,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
grmišč, omejkov in gozdnega roba na površini 3,25 ha, vzdrževanje pasišč v gozdu na površini 4 ha, sajenje 100 sadik
plodonosnega drevja in grmovja ter 3 vzdrževanj vodnih virov
in kalov v gozdu.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Mokronog (2015–2024) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mokronog,
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokronog (2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokronog (2015–2024) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radeče-Mokronog,
Slovenska vas 5, Šentrupert in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Mokronog (2015–2024).

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-477/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0029
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4322.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ponikva
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Ponikva (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Ponikva (2015–2024), št. 09-34/15
z dne 9. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ponikva, ki meri 5.066,52 ha,
se nahaja v celjskem gozdnogospodarskem območju, v občinah Polzela, Žalec in Velenje, oziroma v katastrskih občinah
Dobrič, Andraž, Ponikva, Studence, Črnova, Lipje, Prelska in
Vinska gora.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ponikva je s 1. januarjem
2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,3% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 10,6% državnih gozdov in 0,1% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 2.895,71 ha, od katere je 2.803,62 ha večnamenskih gozdov in 92,09 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 303 m3/ha, od tega 126 m3/ha iglavcev
in 177 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,58 m3/ha, od tega 3,01 m3/ha
iglavcev in 4,57 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ponikva (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta celjskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Ponikva določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.126,13 ha,
– ekološke funkcije na površini 128,59 ha ter
– socialne funkcije na površini 107,25 ha.
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(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Ponikva (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ponikva za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 185.996 m3, od tega
74.814 m3 iglavcev in 111.182 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 309,48 ha,
– nega drogovnjaka na površini 91,45 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik s količenjem z 800 kosi,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje pašnih in travnih površin v gozdu na površini 2 ha, sajenje
plodonosnih drevesnih vrst v obsegu 200 sadik, vzdrževanja
5 kosov vodnih virov in kalov, odstranjevanje vzpenjalk na
površini 10,35 ha ter vzdrževanja grmišč in obrežij na površini
1 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Ponikva (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ponikva, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ponikva
(2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ponikva (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska cesta 59, Žalec in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Ponikva (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-471/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0030
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4323.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran

13926 /

Št.

106 / 30. 12. 2015

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2015–2024),
št. 09-39/15 z dne 9. septembra 2015, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Slovenske Konjice, ki meri
11.522,23 ha, se nahaja v celjskem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Zreče in Slovenske Konjice, oziroma v
katastrskih občinah Križevec, Stranice, Preloge, Škalce, Bezina, Tepanje, Perovec, Spodnje Gruškovje, Ličenca, Jernej pri
Ločah, Koble, Žiče, Konjiška vas, Slovenske Konjice, Slemene,
Tolsti Vrh, Lipoglav, Loče, Zgornje Laže in Zbelovska Gora.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice je s 1. januarjem 2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 72% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 27% državnih gozdov in 1% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.237,93 ha, od katere je 4.996,15 ha večnamenskih gozdov in 241,78 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 303 m3/ha, od tega 90 m3/ha iglavcev in
213 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,02 m3/ha, od tega 2,05 m3/ha
iglavcev in 5,97 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenske Konjice (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta celjskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011
do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3.057,90 ha,
– ekološke funkcije na površini 544,51 ha ter
– socialne funkcije na površini 189,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Slovenske Konjice (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Slovenske
Konjice za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 338.237 m3, od tega
100.552 m3 iglavcev in 237.685 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 672,1 ha,
– nega drogovnjaka na površini 79,4 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik s količenjem z 4.500 kosi,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje
pasišč na površini 9 ha, spravila sena z odvozom na površini
9 ha, sajenja plodonosnih drevesnih vrst v obsegu 300 sadik,
vzdrževanja 5 kosov vodnih virov in kalov, postavitve gnezdilnic
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v obsegu 10 kosov, odstranjevanje vzpenjalk na površini 5 ha,
vzdrževanja gnezdilnic v obsegu 40 kosov, puščanja stoječe
biomase v obsegu 200 m3 in puščanja podrte biomase v obsegu 100 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenske Konjice (2015–2024) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slovenske
Konjice, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenske Konjice (2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2015–2024) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenske Konjice, Šolska
ulica 19, Slovenske Konjice in na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenske
Konjice (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-472/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0031
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4324.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Mislinja
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024), št. 11-01/15
z dne 18. septembra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Slovenj Gradec, ki meri
7.659,32 ha, se nahaja v slovenjgraškem gozdnogospodarskem območju, v občini Mislinja, oziroma v katastrskih občinah
Šentilj pod Turjakom, Mislinja, Gornji Dolič, Srednji Dolič in
Paka II.
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3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mislinja je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 53,6% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 46,6% državnih gozdov;
2. površina: 5.962,87 ha, od katere je 5.705,51 ha večnamenskih gozdov, 232,89 ha gozdov s posebnim namenom
v katerih ukrepi niso dovoljeni in 24,47 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 433 m3/ha, od tega 391,4 m3/ha iglavcev
in 41,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,27 m3/ha, od tega 8,14 m3/ha
iglavcev in 1,13 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Mislinja (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta slovenjgraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Mislinja določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.431,18 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.253,57 ha ter
– socialne funkcije na površini 550,81 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Mislinja (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mislinja za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 438.314 m3, od tega
395.110 m3 iglavcev in 43.204 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 958,84 ha,
– nega drogovnjaka na površini 213,10 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 24,72 ha, zaščita s tulci
v obsegu 66.600 kosov, zaščita pred obgrizovanjem in lupljenjem v obsegu 800 kosov, zaščita mladja z ograjo v dolžini
5.800 metrov, vzdrževanje tulcev in mrež v obsegu 8.200 kosov,
vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 117.830 metrov, odstranjevanje tulcev in mrež v obsegu 450 kosov in odstranjevanje
zaščitnih ograj v dolžini 1.220 metrov,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
grmišč in obrežij na površini 85,67 ha, vzdrževanje pašnikov
in travnikov v gozdu na površini 109,22 ha, sadnja plodonosnega drevja v obsegu 2.155 kosov, postavitev in vzdrževanje
63 kosov gnezdilnic, izdelava vodnih virov in kalov na površini
0,03 ha, osnovanje pasišč v gozdu na površini 0,08 ha, ohranjanje biotopov s sečnjo v obsegu 348,5 m3 ter ohranjanje
biotopov na površini 74,61 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mislinja, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mislinja
(2015–2024).
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7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Slovenj Gradec,
Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Mislinja, Gozdarska cesta 80, Mislinja in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-485/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0032
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4325.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2015–2024),
št. 12-22/15 z dne 2. oktobra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Slovenska Bistrica, ki meri
15.131,74 ha, se nahaja v mariborskem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane,
oziroma v katastrskih občinah Ogljenšak, Bukovec, Zgornja
Polskava, Gabrnik, Ritoznoj, Šentovec, Pokoše, Spodnja Polskava, Vrhloga, Črešnjevec, Spodnja Nova vas, Slovenska Bistrica, Spodnja Ložnica, Vrhole pri Konjicah, Cigonca, Žabljek,
Hošnica, Laporje, Vrhole pri Laporju, Pretrež, Gaj, Štatenberg,
Pečke, Stopno, Modraže, Brezje pri Poljčanah, Pekel, Stanovsko in Lušečka vas.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Slovenska Bistrica je s 1. januarjem 2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,4% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 5,6% državnih gozdov;
2. površina: 5.120,25 ha, od katere je 4.477,51 ha večnamenskih gozdov, 65,99 ha varovalnih gozdov, 555,94 ha
gozdov s posebnim namenom v katerih so ukrepi dovoljeni in
20,81 ha gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso
dovoljeni;
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3. lesna zaloga: 366 m3/ha, od tega 90,2 m3/ha iglavcev
in 275,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,66 m3/ha, od tega 1,99 m3/ha
iglavcev in 6,67 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenska Bistrica (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta mariborskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do
31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Slovenska Bistrica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.830,60 ha,
– ekološke funkcije na površini 177,85 ha ter
– socialne funkcije na površini 129,88 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Slovenska
Bistrica za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 377.695 m3, od tega
97.011 m3 iglavcev in 280.684 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 330,33 ha,
– nega drogovnjaka na površini 84,70 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in
sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 48.762 kosov in
zaščita z ograjo v dolžini 5.010 m,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer izvajanje
biomeliorativnih del v obsegu 6,96 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenska Bistrica (2015–2024) so določeni ukrepi in
načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Slovenska
Bistrica, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenska Bistrica (2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2015–2024) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor,
Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, Slovenska
Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v
zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-470/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0033
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze
(2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze
(2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2015–2024),
št. 12-32/15 z dne 2. oktobra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Vzhodne Haloze, ki meri
11.453,19 ha, se nahaja v mariborskem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Videm, Zavrč, Podlehnik in Cirkulane, oziroma v katastrskih občinah Dravinjski vrh, Vareja, Ljubstava,
Majski vrh, Podlehnik, Spodnji Leskovec, Repišče, Dravci, Gradišča, Dolane, Veliki vrh, Belski vrh, Hrastovec, Zavrč, Goričak,
Drenovec, Turški vrh, Korenjak, Pestike, Gorenjski vrh, Brezovec, Cirkulane, Gruškovec, Meje, Medribnik, Paradiž, Pristava,
Pohorje, Slatina, Mali Okič, Veliki Okič, Gradišče, Skorišnjak,
Belavšek, Zgornji Leskovec, Trdobojci, Mala Varnica, Velika
Varnica, Ložina, Gruškovje in Sedlašek.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze je s 1. januarjem 2015 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 79,9% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb in 20,1% državnih gozdov;
2. površina: 4.526,23 ha, od katere je 4.464,07 ha večnamenskih gozdov, 45,31 ha varovalnih gozdov, 12,52 ha gozdov
s posebnim namenom v katerih so ukrepi dovoljeni in 4,33 ha
gozdov s posebnim namenom v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 312,6 m3/ha, od tega 24,1 m3/ha iglavcev
in 288,5 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,35 m3/ha, od tega 0,68 m3/ha
iglavcev in 6,67 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vzhodne Haloze (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta mariborskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.478,28 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.178,13 ha ter
– socialne funkcije na površini 30,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Vzhodne Haloze (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
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5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze za obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 275.793 m3, od tega
20.050 m3 iglavcev in 255.743 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 440,95 ha,
– nega drogovnjaka na površini 121,49 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo in
sicer zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 10.500 kosov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vzhodne Haloze (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Vzhodne
Haloze, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Vzhodne Haloze (2015–2024).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2015–2024) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor,
Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Haloze, Zoisova pot 5, Ptuj in na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Vzhodne Haloze (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-476/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0034
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4327.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024), št. 14-05/15
z dne 5. oktobra 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2015
do 31. decembra 2024 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Sežana.

Št.

106 / 30. 12. 2015 /

Stran

13929

2. člen
Gozdnogospodarska enota Trnovo, ki meri 12.421,33 ha,
se nahaja v sežanskem gozdnogospodarskem območju, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrskih občinah Bač, Koritnice,
Knežak, Šembije, Podstenje, Mereče, Ratečevo Brdo, Kilovče,
Topolc, Trnovo, Ilirska Bistrica, Vrbovo, Jasen, Jablanica, Trpčane in Podgraje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Trnovo je s 1. januarjem 2015
ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 93,8% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 4% državnih gozdov in 2,2% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 5.664,97 ha, od katere je 5.402,70 ha večnamenskih gozdov, 98,10 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni in 164,17 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 226,7 m3/ha, od tega 122,5 m3/ha iglavcev in 104,2 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 4,78 m3/ha, od tega 2,05 m3/ha
iglavcev in 2,73 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Trnovo (2015–2024) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta sežanskega gozdnogospodarskega
območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski
enoti Trnovo določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.758,77 ha,
– ekološke funkcije na površini 763,47 ha ter
– socialne funkcije na površini 365,88 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Trnovo (2015–2024) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Trnovo za
obdobje od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2024 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 267.256 m3, od tega
160.670 m3 iglavcev in 106.586 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 942,02 ha,
– nega drogovnjaka na površini 395,09 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik z ograjo v dolžini 400 m, ter zaščita s količenjem ali tulci v obsegu 94 kosov,
– varstvena dela, potrebna za varstvo pred požari, in sicer
vzdrževanje protipožarnih objektov v dolžini 198,3 km,
– ostala varstvena dela v obsegu 120 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
grmišč na površini 9,66 ha, vzdrževanje travinj na površini
79,70 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 41,25 delovnih
dni ter osnovanje pasišč v gozdu v obsegu 5,85 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Trnovo (2015–2024) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Trnovo, v
obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2024,
se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo
(2015–2024).
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7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Ilirska Bistrica, Vilharjeva 4, Ilirska Bistrica in na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22,
Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom
sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-486/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2330-0036
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4328.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan
(2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan
(2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014–2023),
št. 05-30/14 z dne 30. novembra 2015, ki ga je za obdobje
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Unec-Škocjan, ki meri
3.380,81 ha, se nahaja v postojnskem gozdnogospodarskem
območju, v občinah Cerknica in Postojna oziroma v katastrskih
občinah Rakek, Unec in Rakov Škocjan.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Unec-Škocjan je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 56,9% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 42,7% državnih gozdov in 0,4% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 2.304,65 ha, od katere je 2.197,84 ha večnamenskih gozdov in 106,81 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 319,6 m3/ha, od tega 188,9 m3/ha iglavcev in 130,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,42 m3/ha, od tega 4,19 m3/ha
iglavcev in 3,23 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Unec-Škocjan (2014–2023) je ob upoštevanju usmeri-
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tev iz gozdnogospodarskega načrta postojnskega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Unec-Škocjan določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja
z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.285,06 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.461,19 ha ter
– socialne funkcije na površini 519,56 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Unec-Škocjan (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Unec-Škocjan
za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 170.598 m3, od tega
120.791 m3 iglavcev in 49.807 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 577,58 ha,
– nega drogovnjaka na površini 70,95 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 176,9 ha,
– vzpostavljanje gozdne higiene na površini 549,92 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita s premazom na površini 21,61 ha, zaščita z ograjo
v dolžini 880 metrov in vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini
6.820 metrov,
– varstvena dela, potrebna za varstvo pred žuželkami v
obsegu 300 delovnih dni,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer vzdrževanje
travinj na površini 222,9 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Unec-Škocjan (2014–2023) so določeni ukrepi in načini
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in
odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Unec-Škocjan, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v
gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote UnecŠkocjan (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014–2023) je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Cerknica, Čabranska 1, Cerknica in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-576/2014
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2014-2330-0045
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gornja Radgona
(2014–2023)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02
– ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13
– ZDavNepr, 17/14 in 24/15) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Gornja Radgona
(2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2014–2023),
št. 13-3/2014 z dne 3. aprila 2015, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove
Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Gornja Radgona, ki meri
21.017,11 ha, se nahaja v murskosoboškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Apače, Gornja Radgona, Radenci in
Sveti Jurij oziroma v katastrskih občinah Vratji Vrh, Vratja Vas,
Podgorje, Konjišče, Drobtinci, Grabe, Nasova, Žiberci, Žepovci, Črnci, Apače, Segovci, Lutverci, Plitvica, Gornja Radgona,
Mele, Črešnjevci, Police, Hercegovščak, Lomanoše, Plitvički
Vrh, Spodnja Ščavnica, Lastomerci, Zbigovci, Orehovski Vrh,
Orehovci, Očeslavci, Stavešinci, Ivanjševci, Radvenci, Negova, Kunova, Gornji Ivanci, Spodnji Ivanci, Boračeva, Šratovci, Radenci, Rihtarovci, Kapelski Vrh, Janžev Vrh, Okoslavci,
Hrašenski – Rački Vrh, Murščak, Hrastje – Mota, Murski Vrh,
Dragotinci, Rožički Vrh, Stanetinci, Selišči, Slaptinci, Jamna,
Blaguš, Grabonoš, Kraljevci, Sovjak, Terbegovci, Galušak in
Kokolajnščak.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 69,1% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali
pravnih oseb, 30% državnih gozdov in 0,9% gozdov lokalnih
skupnosti;
2. površina: 6.250,39 ha, od katere je 5.479,15 ha večnamenskih gozdov, 214,16 ha gozdov s posebnim namenom,
v katerih so ukrepi dovoljeni in 557,09 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 311 m3/ha, od tega 58 m3/ha iglavcev in
253 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,41 m3/ha, od tega 1,81 m3/ha
iglavcev in 6,60 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2014–2023) je ob upoštevanju
usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta murskosoboškega
gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od
1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja
gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja
gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov
v gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona določeno, da so
najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6.344,60 ha,
– ekološke funkcije na površini 624,33 ha ter
– socialne funkcije na površini 963,08 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
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Gornja Radgona (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z
gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gornja Radgona za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 403.180 m3, od tega
75.938 m3 iglavcev in 327.242 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov,
na površini 969,6 ha,
– nega drogovnjaka na površini 198,26 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi
gozdnega drevja v obsegu 48,75 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita sadik gozdnega drevja z ograjo v dolžini 1.200 m,
zaščita sadik gozdnega drevja s količenjem ali tulci v obsegu 20.040 kosov in zaščita sadik s premazom v obsegu
0,44 delovnega dne,
– nega habitatov prostoživečih živali in sicer izvajanje
biomeliorativnih del na površini 1,41 ha ter puščanja stoječe
biomase v obsegu 100 m3.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gornja Radgona (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gornja
Radgona, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi,
določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Gornja Radgona (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2014–2023) je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska
Sobota, Arh. Novaka 17, Murska Sobota, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radenci, Jurkovičeva
5, Gornja Radgona in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornja Radgona
(2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-562/2014
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2014-2330-0057
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4330.

Odredba o spremembah Odredbe o seznamu
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo
o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb
za nameravano uporabo

Na podlagi 19. člena Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) izdaja
minister za infrastrukturo

Stran

13932 /

Št.

106 / 30. 12. 2015

Uradni list Republike Slovenije

ODREDBO
o spremembah Odredbe o seznamu standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano
uporabo
1. člen
V Odredbi o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za
nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 63/12), se v prilogi
sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta vrstica spremenijo
tako, da se glasijo:

»
SIST EN 129291:2015

Varnostne zahteve za žičniške naprave
za prevoz oseb – 1. del: Zahteve za vse
naprave

Safety requirements for cableway installations
designed to carry persons – General
requirements – Part 1: Requirements for all
installations

EN 129291:2015

SIST EN 129292:2015

Varnostne zahteve za žičniške naprave za
prevoz oseb – 2. del: Dodatne določbe za
dvovrvne nihalne žičnice brez vrvnih zavor

Safety requirements for cableway installations EN 12929designed to carry persons – General
2:2015
requirements – Part 2: Additional requirements
for reversible bicable aerial ropeways without
carrier truck brakes

SIST EN
12930:2015

Varnostne zahteve za žičniške naprave za
prevoz oseb – Izračuni

Safety requirements for cableway installations
designed to carry persons – Calculations

EN
12930:2015
«.

»

Dvaindvajseta vrstica se spremeni tako, da se glasi:

SIST EN
13243:2015

Varnostne zahteve za žičniške naprave za
prevoz oseb – Elektrooprema (razen za
pogonske sisteme)

Safety requirements for cableway installations EN
designed to carry persons – Electrical other
13243:2015
than for drive systems
«.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2016.
Št. 007-425/2015
Ljubljana, dne 22. decembra 2015
EVA 2015-2430-0095
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4331.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Dravograd
in Občine Muta

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije
za energijo, št. 211-43/2015-12/429, z dne 17. 12. 2015, družba
PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih
medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem,
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Dravograd in Občine Muta, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Dravograd
in Občine Muta
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Dravograd in Občine Muta, na katerem izvaja dejavnost
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba
PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih
medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:
– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

9,5000

0,1400

CDK2

201-500

9,5000

0,1000

CDK3

501-1.500

12,0000

0,1093

CDK4

1.501-2.500

12,0000

0,1093

CDK5

2.501-4.500

12,0000

0,1093

CDK6

4.501-10.000

–

0,6000

0,1093

CDK7

10.001-30.000

–

0,6000

0,1093

CDK8

30.001-70.000

–

0,6000

0,1093

CDK9

70.001-100.000

–

0,6000

CDK10

–

0,1093

100.001-200.000

1,3264

0,0385

CDK11

200.001-600.000

1,3264

0,0385

CDK12

600.001-1.000.000

1,3264

0,0385

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,3264

0,0385

CDK14

5.000.001-15.000.000

1,3264

0,0385

CDK15

Nad 15.000.001

1,3264

0,0385
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– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

Poraba
(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

9,5000

0,1442

CDK2

201-500

9,5000

0,1030

CDK3

501-1.500

12,0000

0,1125

CDK4

1.501-2.500

12,0000

0,1125

CDK5

2.501-4.500

12,0000

0,1125

CDK6

4.501-10.000

–

0,6000

0,1125

CDK7

10.001-30.000

–

0,6000

0,1125

CDK8

30.001-70.000

–

0,6000

CDK9

70.001-100.000

–

0,6000

CDK10

0,1125
–

0,1125

100.001-200.000

1,3264

0,0396

CDK11

200.001-600.000

1,3264

0,0396

CDK12

600.001-1.000.000

1,3264

0,0396

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,3264

0,0396

CDK14

5.000.001-15.000.000

1,3264

0,0396

CDK15

Nad 15.000.001

1,3264

0,0396

– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

9,5000

0,1485

CDK2

201-500

9,5000

0,1061

CDK3

501-1.500

12,0000

0,1159

CDK4

1.501-2.500

12,0000

0,1159

CDK5

2.501-4.500

12,0000

0,1159

CDK6

4.501-10.000

–

0,6000

0,1159

CDK7

10.001-30.000

–

0,6000

0,1159

CDK8

30.001-70.000

–

0,6000

CDK9

70.001-100.000

–

0,6000

CDK10
CDK11
CDK12

0,1159
–

0,1159

100.001-200.000

1,3264

0,0408

200.001-600.000

1,3264

0,0408

600.001-1.000.000

1,3264

0,0408

CDK13

1.000.001-5.000.000

1,3264

0,0408

CDK14

5.000.001-15.000.000

1,3264

0,0408

CDK15

Nad 15.000.001

1,3264

0,0408

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

2016

2017

2018

VL

1,3464

1,3195

1,2931

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema
vzdržuje in umerja

VU

0,5096

0,5096

0,5096

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,3869

0,3869

0,3869

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja
in skladno s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
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4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehata uporabljati Akt
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
(Uradni list RS, št. 102/12 in 17/14 – EZ-1) in Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina na geografskem območju Občine Muta (Uradni list RS,
št. 102/12 in 17/14 – EZ-1).

družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o.,
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca
gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem območju
Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine
Mežica, izdajata

5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Ravne
na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica

Št. OM RUKI-45/873/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. decembra 2015
EVA 2015-2430-0119

1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine
Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica,
na katerem izvajata dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija
energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem.

PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
direktorica

4332.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Občine Ravne
na Koroškem, Občine Prevalje in Občine
Mežica

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije za energijo, št. 211-42/2015-13/429, z dne 17. 12. 2015,

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:

– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Odjemna skupina
CDKi

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Enota

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

9,5000

0,1400

CDK2

201-500

9,5000

0,1000

CDK3

501-1.500

12,0000

0,0950

CDK4

1.501-2.500

12,0000

0,0950

CDK5

2.501-4.500

12,0000

0,0950

CDK6

4.501-10.000

–

0,5600

0,0950

CDK7

10.001-30.000

–

0,5600

0,0950

CDK8

30.001-70.000

–

0,5600

0,0850

CDK9

70.001-100.000

–

0,5600

CDK10

–

0,0850

100.001-200.000

0,7812

0,0644

CDK11

200.001-600.000

0,7812

0,0644

CDK12

600.001-1.000.000

0,7812

0,0644

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3519

0,0214

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,3519

0,0214

CDK15

Nad 15.000.001

0,3519

0,0214
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– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

Poraba
(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

9,5000

0,1484

CDK2

201-500

9,5000

0,1060

CDK3

501-1.500

12,0000

0,1007

CDK4

1.501-2.500

12,0000

0,1007

CDK5

2.501-4.500

12,0000

0,1007

CDK6

4.501-10.000

–

0,5600

0,1007

CDK7

10.001-30.000

–

0,5600

0,1007

CDK8

30.001-70.000

–

0,5600

CDK9

70.001-100.000

–

0,5600

CDK10

0,0876
–

0,0876

100.001-200.000

0,7812

0,0644

CDK11

200.001-600.000

0,7812

0,0644

CDK12

600.001-1.000.000

0,7812

0,0644

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3519

0,0214

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,3519

0,0214

CDK15

Nad 15.000.001

0,3519

0,0214

– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

9,5000

0,1573

CDK2

201-500

9,5000

0,1124

CDK3

501-1.500

12,000

0,1067

CDK4

1.501-2.500

12,000

0,1067

CDK5

2.501-4.500

12,000

0,1067

CDK6

4.501-10.000

-

0,5600

0,1067

CDK7

10.001-30.000

-

0,5600

0,1067

CDK8

30.001-70.000

-

0,5600

CDK9

70.001-100.000

-

0,5600

CDK10
CDK11
CDK12

0,0902
-

0,0902

100.001-200.000

0,7812

0,0644

200.001-600.000

0,7812

0,0644

600.001-1.000.000

0,7812

0,0644

CDK13

1.000.001-5.000.000

0,3519

0,0214

CDK14

5.000.001-15.000.000

0,3519

0,0214

CDK15

Nad 15.000.001

0,3519

0,0214

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]

2016

2017

2018

VL

1,3682

1,3408

1,3140

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema
ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje
in umerja

VU

0,4942

0,4942

0,4942

Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,3945

0,3945

0,3945

Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in skladno s
predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave
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Št.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta se prenehajo uporabljati Akt
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 102/12 in 17/14 – EZ-1), Akt o
določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
(Uradni list RS, št. 102/12 in 17/14 – EZ-1) in Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega
plina na geografskem območju Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 102/12 in 17/14 – EZ-1).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM RUKI-45/872/DP
Ravne na Koroškem, dne 15. decembra 2015
EVA 2015-2430-0120

4333.
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Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju občine Rogatec

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije
za energijo, št. 211-51/2015-21/429, z dne 18. 12. 2015, družba
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina na geografskem
območju občine Rogatec, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju občine Rogatec
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene iz
tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve ter
cenik za ostale storitve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občine Rogatec, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina družba PETROL d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana.

PETROL d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
mag. Rok Vodnik l.r.
član uprave
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
direktorica

2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:

– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
za leto t:

Odjemna skupina

CDKi

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

Enota

2016

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

0,7516

0,0089

CDK2

201-500

1,5032

0,0392

CDK3

501-1.500

2,2000

0,0381

CDK4

1.501-2.500

4,3000

0,0296

CDK5

2.501-4.500

7,1000

0,0350

CDK6

4.501-10.000

12,3000

–

0,0312

CDK7

10.001-30.000

25,0000

–

0,0250

CDK8

30.001-70.000

40,0000

–

0,0280

CDK9

70.001-100.000

300,0000

–

CDK10

–

0,0336

100.001-200.000

–

0,0336

CDK11

200.001-600.000

–

0,0336

CDK12

600.001-1.000.000

–

0,0336

CDK13

1.000.001-5.000.000

–

0,0336

CDK14

5.000.001-15.000.000

–

0,0336

CDK15

Nad 15.000.001

–

0,0336
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– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
za leto t:

Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

2017

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

Poraba

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

0,7741

0,0092

CDK2

201-500

1,5483

0,0404

CDK3

501-1.500

2,2660

0,0392

CDK4

1.501-2.500

4,4290

0,0305

CDK5

2.501-4.500

7,3130

CDK6

4.501-10.000

12,6690

–

0,0321

CDK7

10.001-30.000

25,7500

–

0,0258

CDK8

30.001-70.000

41,2000

–

CDK9

70.001-100.000

309,0000

–

CDK10

0,0361

0,0288
–

0,0346

100.001-200.000

–

0,0346

CDK11

200.001-600.000

–

0,0346

CDK12

600.001-1.000.000

–

0,0346

CDK13

1.000.001-5.000.000

–

0,0346

CDK14

5.000.001-15.000.000

–

0,0346

CDK15

Nad 15.000.001

–

0,0346

– od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018
za leto t:

Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena zmogljivost
[Sm3/leto]

2018

Tarifna postavka – za mesec [brez DDV]
Pavšal

Moč

Zmogljivost

(CFP)

(CFM)

(CFZ)

Poraba
(CVP)

[EUR]

[EUR/kW]

[EUR/(Sm3/dan)]

[EUR/Sm3]

CDK1

0-200

0,7973

0,0095

CDK2

201-500

1,5947

0,0416

CDK3

501-1.500

2,3340

0,0404

CDK4

1.501-2.500

4,5619

0,0314

CDK5

2.501-4.500

7,5324

CDK6

4.501-10.000

13,0491

–

0,0331

CDK7

10.001-30.000

26,5225

–

0,0266

0,0372

CDK8

30.001-70.000

42,4360

–

CDK9

70.001-100.000

318,2700

–

CDK10

0,0297
–

0,0356

100.001-200.000

–

0,0356

CDK11

200.001-600.000

–

0,0356

CDK12

600.001-1.000.000

–

0,0356

CDK13

1.000.001-5.000.000

–

0,0356

CDK14

5.000.001-15.000.000

–

0,0356

CDK15

Nad 15.000.001

–

0,0356

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec [brez DDV]
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni
lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega
VL
sistema vzdržuje, umerja in skladno s predpisi izvaja
periodične menjave merilne naprave
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater
VU
distribucijskega sistema vzdržuje in umerja
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdrVN
žuje in ne umerja

2016

2017

2018

1,4181

1,4607

1,5045

1,2209

1,2575

1,2953

1,0000

1,0000

1,0000
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4. člen
Tarifne postavke za ostale storitve za posamezno leto
regulativnega obdobja od 1. januarja 2016 do 31. decembra
2018 znašajo:
Vrsta ostale storitve

2016

2017

2018

leto t

leto t + 1

leto t + 2

A. PODATKOVNE STORITVE

Enota mere

Izredni obračun na zahtevo uporabnika sistema

[EUR/račun]

2,46

2,53

2,61

Ponovni izpis računa in položnice

[EUR/izpis]

1,24

1,28

1,32

Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema

[EUR/izpis]

1,24

1,28

1,31

[EUR/opomin]

0,69

0,71

0,74

Strošek drugega in naslednjih opominov
B. STORITVE NA SISTEMU – PRIKLJUČNO MESTO
UPORABNIKA SISTEMA
Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom

[EUR/storitev]

19,70

20,29

20,90

Odklop, odklop in ponovna priključitev

[EUR/storitev]

39,40

40,58

41,80

Neuspešen poskus odklopa

[EUR/storitev]

39,40

40,58

41,80

Ponovna priključitev

[EUR/storitev]

41,90

43,16

44,45

[EUR]

6,00

6,18

6,37

Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW

[EUR/storitev]

34,00

35,02

36,07

Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW

[EUR/storitev]

68,00

70,04

72,14

Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa

C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR
Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m

[EUR/storitev]

–

–

–

Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah

[EUR/h]

–

–

–

Nadzor v varovalnem pasu plinovoda

[EUR/h]

33,50

34,51

35,54

Opravila monterja

[EUR/h]

16,00

16,48

16,97

Opravila delavca z visoko izobrazbo

[EUR/h]

33,50

34,51

35,54

Opravila izven delovnega časa (pribitek)

[EUR/h]

4,00

4,12

4,24

[EUR/km]

0,37

0,38

0,39

D. V posameznih tarifnih postavkah sklopov A, B in C so upoštevane
naslednje postavke

Kilometrina osebni avto

5. člen
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
(Uradni list RS, št. 3/13 in 17/14 – EZ-1).
6. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. OM ROG 2016-2018
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-2430-0124
Petrol d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
Rok Vodnik l.r.
član uprave

4334.

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine
Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem
območju Občine Šenčur

Na podlagi tretjega odstavka 257. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ter soglasja Agencije

za energijo, št. 211-52/2015-15/429 z dne 14. 12. 2015, družba
DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina na geografskem območju Mestne
občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju
Občine Šenčur, izdaja

AKT
o določitvi tarifnih postavk omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina
na geografskem območju Mestne občine Kranj,
Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju
Občine Šenčur
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine
za distribucijski sistem zemeljskega plina, ki so sestavljene
iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Mestne
občine Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju
Občine Šenčur, na katerem izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina družba DOMPLAN, d.d..
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec
znašajo:
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– od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016
Tabela 1: Tarifne postavke za distribucijo od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena
zmogljivost
[Sm3 /leto]

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Pavšal
(CFP)
[EUR]
brez DDV

z DDV

Moč
(CFM)
[EUR/kW]
brez DDV

z DDV

Zmogljivost
(CFZ)
[EUR/(Sm3/dan)]
brez DDV

z DDV

Poraba
(CVP)
[EUR/Sm3]
brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

2,0000

2,4400

0,16800

0,20496

CDK2

201–500

2,5000

3,0500

0,13700

0,16714

CDK3

501–1.500

3,2000

3,9040

0,13300

0,16226

CDK4

1.501–2.500

4,8000

5,8560

0,12900

0,15738

CDK5

2.501–4.500

8,5000

10,3700

0,11600

0,14152

CDK6

4.501–10.000

14,0000

17,0800

0,11000

0,13420

CDK7

10.001–30.000

24,0000

29,2800

0,10600

0,12932

CDK8

30.001–70.000

45,0000

54,9000

0,10500

0,12810

CDK9

70.001–100.000

90,0000

109,8000

0,10300

0,12566

CDK10

100.001–200.000

0,3300

0,4026

0,08300

0,10126

CDK11

200.001–600.000

0,3300

0,4026

0,07700

0,09394

CDK12

600.001–1.000.000

0,3000

0,3660

0,07300

0,08906

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,2500

0,3050

0,06600

0,08052

CDK14

5.000.001–15.000.000

0,2500

0,3050

0,06500

0,07930

CDK15

nad 15.000.001

0,1800

0,2196

0,05600

0,06832

– od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017
Tabela 2: Tarifne postavke za distribucijo od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Zakupljena
zmogljivost
[Sm3 /leto]

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Pavšal
(CFP)
[EUR]
brez DDV

z DDV

Moč
(CFM)
[EUR/kW]
brez DDV

z DDV

Zmogljivost
(CFZ)
[EUR/(Sm3/dan)]
brez DDV

z DDV

Poraba
(CVP)
[EUR/Sm3]
brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

2,0000

2,4400

0,16800

0,20496

CDK2

201–500

2,5000

3,0500

0,14100

0,17202

CDK3

501–1.500

3,2000

3,9040

0,13800

0,16836

CDK4

1.501–2.500

4,8000

5,8560

0,13300

0,16226

CDK5

2.501–4.500

8,5000

10,3700

0,12000

0,14640

CDK6

4.501–10.000

14,0000

17,0800

0,11600

0,14152

CDK7

10.001–30.000

24,0000

29,2800

0,11000

0,13420

CDK8

30.001–70.000

45,0000

54,9000

0,10800

0,13176

CDK9

70.001–100.000

90,0000

109,8000

0,10600

0,12932

CDK10

100.001–200.000

0,3300

0,4026

0,08500

0,10370

CDK11

200.001–600.000

0,3300

0,4026

0,08100

0,09882

CDK12

600.001–1.000.000

0,3000

0,3660

0,07600

0,09272

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,2500

0,3050

0,06800

0,08296

CDK14

5.000.001–15.000.000

0,2500

0,3050

0,06800

0,08296

CDK15

nad 15.000.001

0,1800

0,2196

0,05600

0,06832
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Tabela 3: Tarifne postavke za distribucijo od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018
Odjemna skupina
CDKi
Enota

Tarifna postavka za distribucijo – za mesec
Pavšal
(CFP)
[EUR]

Zakupljena
zmogljivost
[Sm3 /leto]

brez DDV

z DDV

Moč
(CFM)
[EUR/kW]
brez DDV

Zmogljivost
(CFZ)
[EUR/(Sm3/dan)]

z DDV

brez DDV

z DDV

Poraba
(CVP)
[EUR/Sm3]
brez DDV

z DDV

CDK1

0-200

2,0000

2,4400

0,17200

0,20984

CDK2

201–500

2,5000

3,0500

0,14500

0,17690

CDK3

501–1.500

3,2000

3,9040

0,14200

0,17324

CDK4

1.501–2.500

4,8000

5,8560

0,13600

0,16592

CDK5

2.501–4.500

8,5000

10,3700

0,12300

0,15006

CDK6

4.501–10.000

14,0000

17,0800

0,11900

0,14518

CDK7

10.001–30.000

24,0000

29,2800

0,11300

0,13786

CDK8

30.001–70.000

45,0000

54,9000

0,11000

0,13420

CDK9

70.001–100.000

90,0000

109,8000

0,10800

0,13176

CDK10

100.001–200.000

0,3400

0,4148

0,08700

0,10614

CDK11

200.001–600.000

0,3400

0,4148

0,08300

0,10126

CDK12

600.001–1.000.000

0,3100

0,3782

0,07800

0,09516

CDK13

1.000.001–5.000.000

0,2600

0,3172

0,07000

0,08540

CDK14

5.000.001–15.000.000

0,2600

0,3172

0,07000

0,08540

CDK15

nad 15.000.001

0,1800

0,2196

0,05800

0,07076

3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
Tarifna postavka za meritve – za mesec

2016

2017

2018

[EUR]

[EUR]

[EUR]

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

brez DDV

z DDV

VL

1,3800

1,6836

1,3800

1,6836

1,3800

1,6836

Tarifna postavka za meritve, kadar operater
distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema
vzdržuje in umerja

VU

0,8800

1,0736

0,8800

1,0736

0,8800

1,0736

Tarifna postavka za meritve, kadar operater
distribucijskega sistema ni lastnik merilne
naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja

VN

0,6385

0,7790

0,6385

0,7790

0,6385

0,7790

Tarifna postavka za meritve, kadar končni
odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo
operater distribucijskega sistema vzdržuje,
umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične
menjave merilne naprave

4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta se preneha uporabljati Akt
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine
Kranj, Občine Naklo in na 1., 2. in 4. ožjem območju Občine
Šenčur (Uradni list RS, št. 40/13 in 17/14 – EZ-1).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2016 in velja do 31. decembra 2018.
Št. 494/36-15
Kranj, dne 16. decembra 2015
EVA 2015-2430-0127
Izdajatelj akta
DOMPLAN, d.d.
Zakoniti zastopnik
Vera Zevnik l.r
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Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za državno
upravo, uprave pravosodnih organov
in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti –
tarifni del

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne
pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni
list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno
upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Goran
Klemenčič, minister za pravosodje,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani delojemalcev
sklenejo

Uradni list Republike Slovenije
A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave
pravosodnih organov in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti – tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave
pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 15. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačnih podskupin J1, J2 in J3« uvrstitve v plačne
razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 2, 125,
126, 127, 128, 129, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 204, 206 in 207 spremenijo tako, da se glasijo:

»
1

J013001 KNJIŽNIČAR III

III

0

9

19

2

J014002 KNJIŽNIČAR IV

IV

0

12

22

125

J023004 STROJEPISKA III

III

0

12

22

126

J024002 ADMINISTRATOR IV (II)

IV

0

12

22

127

J024003 KURIR IV

IV

0

12

22

128

J024004 ODPRAVNIK POŠILJK IV

IV

0

12

22

129

J024005 STROJEPISKA IV

IV

0

15

25

156

J031001 ČISTILKA I

I

0

6

16

157

J032001 ČISTILKA II

II

0

7

17

158

J032007 KOMUNALNI DELAVEC II

II

0

8

18

159

J032013 PERICA II

II

0

8

18

160

J032014 POMOŽNI DELAVEC II

II

0

8

18

161

J033007 KOMUNALNI DELAVEC III

III

0

10

20

162

J033008 KUHINJSKI POMOČNIK III

III

0

10

20

163

J033009 KURIR III

III

0

10

20

164

J033014 RECEPTOR III

III

0

12

22

165

J033018 SKLADIŠČNI DELAVEC III

III

0

10

20

166

J033022 TEHNIČNI MANIPULANT III

III

0

10

20

167

J033023 TELEFONIST III

III

0

9

19

168

J033027 VRATAR III

III

0

9

19

169

J033028 VZDRŽEVALEC III

III

0

11

21
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170

J034001 AVTOKLEPAR IV

IV

0

15

25

172

J034008 EKONOM IV

IV

0

14

24

173

J034010 ELEKTROINŠTALATER IV

IV

0

15

25

174

J034011

IV

0

15

25

175

J034016 GLAVNI KURJAČ IV

IV

0

12

22

176

J034020 HIŠNIK IV

IV

0

14

24

177

J034022 INŠTALATER IV

IV

0

15

25

178

J034026 KNJIGOVEZ IV

IV

0

14

24

179

J034028 KOPIST MONTAŽER IV

IV

0

14

24

180

J034030 KUHAR IV

IV

0

14

24

181

J034031 KURJAČ IV

IV

0

12

22

182

J034033 LAKIREC IV

IV

0

15

25

183

J034034 LIVAR IV

IV

0

15

25

184

J034037 MESAR IV

IV

0

15

25

185

J034038 MIZAR IV

IV

0

15

25

186

J034042 NATAKAR IV

IV

0

15

25

187

J034046 ORODJAR IV

IV

0

15

25

188

J034050 PLESKAR IV

IV

0

15

25

190

J034054 RECEPTOR IV

IV

0

14

24

191

J034059 SERVISER IV

IV

0

15

25

192

J034060 SKLADIŠČNIK IV

IV

0

15

25

193

J034061 SLAŠČIČAR IV

IV

0

15

25

194

J034062 SNEMALEC FOTOGRAF IV

IV

0

15

25

195

J034069 STRUGAR IV

IV

0

15

25

196

J034070 ŠIVILJA IV

IV

0

15

25

197

J034076 TEHNIČNI RISAR IV

IV

0

15

25

198

J034079 TELEFONIST (I)NFORMATOR IV

IV

0

12

22

199

J034080 TESAR IV

IV

0

15

25

200

J034081 TISKAR IV

IV

0

15

25

201

J034082 TRAKTORIST STROJNIK IV

IV

0

15

25

202

J034083 VARILEC IV

IV

0

15

25

204

J034089 VOZNIK IV

IV

0

12

22

206

J034096 VZDRŽEVALEC IV (II)

IV

0

14

24

207

J034097 ZIDAR IV

IV

0

15

25

ELEKTROMEHANIK IV

«.
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3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 0100-868/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3130-0072
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister
za pravosodje

Reprezentativni sindikati javnega sektorja
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Melita Grilc l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE
Tomaž Virnik
NI PODPISAL
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE
Boris Fedran
NI PODPISAL
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE
Loredano Cetin l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS
Laura Šuštar Kožuh
NI PODPISAL
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE
Gvido Novak
NI PODPISAL
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV
Gvido Novak
NI PODPISAL

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-5
o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 32/1.
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ANEKS
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji

Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne
dejavnosti v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 3. točke II. poglavja
Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR,
82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09,
32/09, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Julijana Bizjak
Mlakar, ministrica za kulturo,
in
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa predsednik Mitja Šuštar, in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
kot stranki na strani delojemalcev,
sklenejo

1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96,
39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP,
60/08, 32/09, 32/09, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve
uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v prvem odstavku 6. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne
skupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 73, 74, od 84 do 100, od 102 do 106, od
108 do 118, od 120 do 122, od 125 do 127, od 129 do 132, 134,
od 136 do 143 in 145 spremenijo tako, da se glasijo:

»
1

J014003

REFERENT IV

IV

0

12

22

73

J024002

ADMINISTRATOR IV (II)

IV

0

12

22

74

J024003

KURIR IV

IV

0

12

22

84

J031004

POMOŽNI DELAVEC I

I

0

6

16

85

J032001

ČISTILKA II

II

0

7

17

86

J032002

DELAVEC V HLEVU II

II

0

8

18

87

J032012

MUZEJSKI ČUVAJ II

II

0

8

18

88

J032013

PERICA II

II

0

8

18

89

J032014

POMOŽNI DELAVEC II

II

0

8

18

90

J032020

SOBARICA II

II

0

8

18

91

J033006

KOČIJAŽ III

III

0

13

23

92

J033008

KUHINJSKI POMOČNIK III

III

0

10

20

93

J033009

KURIR III

III

0

10

20

94

J033010

MANIPULANT III

III

0

10

20

95

J033015

SCENSKI DELAVEC III

III

0

10

20

96

J033016

SCENSKI GARDEROBER III

III

0

13

23

97

J033023

TELEFONIST III

III

0

9

19

98

J033024

VARNOSTNIK III

III

0

10

20

99

J033027

VRATAR III

III

0

9

19

100

J033028

VZDRŽEVALEC III

III

0

11

21

102

J034004

ČUVAJ IV

IV

0

12

22

103

J034007

DREVESNIČAR IV

IV

0

15

25

104

J034008

EKONOM IV

IV

0

14

24

105

J034010

ELEKTROINŠTALATER IV

IV

0

15

25

106

J034014

FRIZER LASULJAR IV

IV

0

15

25

108

J034021

HLEVAR IV

IV

0

13

23

109

J034024

KLJUČAVNIČAR IV

IV

0

15

25

110

J034025

KMETIJSKI STROJNIK IV

IV

0

14

24

111

J034026

KNJIGOVEZ IV

IV

0

14

24
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112

J034027

KONJAR IV

IV

0

13

23

113

J034029

KROJAČ IV

IV

0

15

25

114

J034030

KUHAR IV

IV

0

14

24

115

J034035

MANIPULANT IV

IV

0

12

22

116

J034036

MASKER IV

IV

0

13

23

117

J034037

MESAR IV

IV

0

15

25

118

J034038

MIZAR IV

IV

0

15

25

120

J034042

NATAKAR IV

IV

0

15

25

121

J034043

OBLIKOVNI DELAVEC IV

IV

0

13

23

122

J034044

ODRSKO SCENSKI MANIPULANT IV

IV

0

13

23

125

J034048

PIROTEHNIK OROŽAR IV

IV

0

15

25

126

J034053

PRODAJALEC IV

IV

0

15

25

127

J034054

RECEPTOR IV

IV

0

14

24

129

J034057

SCENSKI DELAVEC IV

IV

0

13

23

130

J034058

SCENSKI GARDEROBER IV

IV

0

15

25

131

J034060

SKLADIŠČNIK IV

IV

0

15

25

132

J034061

SLAŠČIČAR IV

IV

0

15

25

134

J034070

ŠIVILJA IV

IV

0

15

25

136

J034072

TAPETNIK IV

IV

0

15

25

137

J034076

TEHNIČNI RISAR IV

IV

0

15

25

138

J034082

TRAKTORIST STROJNIK IV

IV

0

15

25

139

J034083

VARILEC IV

IV

0

15

25

140

J034084

VARNOSTNIK IV

IV

0

15

25

141

J034086

VODOVODNI INŠTALATER IV

IV

0

15

25

142

J034089

VOZNIK IV

IV

0

12

22

143

J034092

VRTNAR IV

IV

0

15

25

145

J034097

ZIDAR IV

IV

0

15

25

3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 101-4/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3340-0037
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

GLOSA – Sindikat kulture
in narave Slovenije
Mitja Šuštar l.r.

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

SVIZ – Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.

mag. Julijana Bizjak Mlakar l.r.
Ministrica
za kulturo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-16
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 35/5.

«.
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ANEKS
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost

Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno
dejavnost

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni
list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94,
45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00,
64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12
in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, in Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport,
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj kot stranka na strani
delojemalcev
skleneta

1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ,
50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99,
107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08,
67/08, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačnih podskupinah H1 in H2, in plačni skupini J
z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni
list RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačnih podskupin
H1 in H2)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 61/08) se v prvem odstavku 3. člena v prilogi
z naslovom »Delovna mesta in nazivi plačne skupine H« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami
18, 22, 24, 25, 26 in 10 spremenijo tako, da se glasijo:

»
18
22
24
25
26
10

H018003
H019001
H019003
H019004
H019005
H029002

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM
ASISTENT Z DOKTORATOM
STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC
STROKOVNO RAZISKOVALNI SVETNIK
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI
SODELAVEC
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC
Z DOKTORATOM

VIII
IX
IX
IX

0
0
0
0

33
40
43
50

43
50
53
57

IX

0

46

56

IX

0

39

49
«.

3. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
(Uradni list RS, št. 61/08) se v prvem odstavku 4. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne skupine J« uvrstitve
v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami 1,
od 117 do 121 in od 135 do 170 spremenijo tako, da se glasijo:

»
1
117
118
119
120
121
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

J014003
J023004
J023005
J024002
J024003
J024005
J031004
J032001
J032013
J032014
J032015
J033001
J033009
J033023
J033027
J034008
J034009
J034010
J034012
J034018
J034023

REFERENT IV
STROJEPISKA III
TEHNIČNI MANIPULANT III
ADMINISTRATOR IV (II)
KURIR IV
STROJEPISKA IV
POMOŽNI DELAVEC I
ČISTILKA II
PERICA II
POMOŽNI DELAVEC II
POMOŽNI LABORANT II
ČISTILKA III
KURIR III
TELEFONIST III
VRATAR III
EKONOM IV
ELEKTRIČAR IV
ELEKTROINŠTALATER IV
FINOMEHANIK IV
GRAFIK IV
KLEPAR IV

IV
III
III
IV
IV
IV
I
II
II
II
II
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12
12
10
12
12
15
6
7
8
8
8
8
10
9
9
14
15
15
15
15
15

22
22
20
22
22
25
16
17
18
18
18
18
20
19
19
24
25
25
25
25
25
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Št.

J034024
J034030
J034032
J034034
J034038
J034049
J034054
J034056
J034060
J034066
J034067
J034069
J034074
J034076
J034081
J034082
J034084
J034089
J034092
J034096
J034097

106 / 30. 12. 2015
KLJUČAVNIČAR IV
KUHAR IV
LABORANT IV
LIVAR IV
MIZAR IV
PLASTIČAR IV
RECEPTOR IV
REZKALEC IV
SKLADIŠČNIK IV
STEKLOPIHALEC IV
STROJNIK IV
STRUGAR IV
TEHNIČNI DELAVEC IV (I)
TEHNIČNI RISAR IV
TISKAR IV
TRAKTORIST STROJNIK IV
VARNOSTNIK IV
VOZNIK IV
VRTNAR IV
VZDRŽEVALEC IV (II)
ZIDAR IV

Uradni list Republike Slovenije
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
14
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
12
15
14
15

25
24
25
25
25
25
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
25
24
25
«.

4. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-374/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3330-0077
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-11
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 36/4.

4338.

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 13. člena Kolek-

tivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr.,
51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 –
popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance in dr. Maja Makovec
Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, ki ga zastopa Branimir Štrukelj,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije VIR, ki ga zastopa Bojan Hribar in
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga
zastopa dr. Tomaž Sajovic
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Marko
Marinčič
kot stranke na strani delojemalcev
sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94,
49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR,
39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08,
79/11, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve
delovnih mest v plačni podskupini D1 in plačni skupini J z
Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list
RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne
podskupine D1 s 1. 1. 2016)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v
prvem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta
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in nazivi plačne podskupine D1« uvrstitve v plačne razrede
delovnih mest pod zaporednimi številkami 1 do 19 s 1. 1. 2016
spremenijo tako, da se glasijo:
»
1
2
3
4

D010001
D010001
D010001
D010002

ASISTENT
ASISTENT
ASISTENT
BIBLIOTEKAR

IX
VIII
VII/2
IX

1
2
3
1

5

D010002 BIBLIOTEKAR

VIII

2

6

D010002 BIBLIOTEKAR

VII/2

3

7

D010003

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

IX

1

8

D010003

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

VIII

2

9

D010003

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

VII/2

3

10

D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

IX

1

11

D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

VIII

2

12

D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

VII/2

3

13
14
15

D017001 STROKOVNI SODELAVEC
D017001 STROKOVNI SODELAVEC
D017001 STROKOVNI SODELAVEC
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI
D017002
UNIVERZI
D017003 UČITELJ VEŠČIN
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
D017004
PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
D017004
PREDAVATELJ

VII/2
VII/2
VII/2

1
2
3

VII/2

16
17
18
19

ASISTENT Z DOKTORATOM
ASISTENT Z MAGISTERIJEM
ASISTENT
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM
BIBLIOTEKAR Z
MAGISTERIJEM
BIBLIOTEKAR
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA Z
DOKTORATOM
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA Z
MAGISTERIJEM
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
LEKTOR Z DOKTORATOM
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
LEKTOR Z MAGISTERIJEM
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
LEKTOR
STROKOVNI SVETNIK
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC

40
33
31
38

45
38
36
43

33

38

31

36

38

43

33

38

31

36

38

43

33

38

31

36

37
31
30

42
36
35

0

32

42

VII/2

0

32

42

VII/2

1

VIŠJI PREDAVATELJ

39

44

2

PREDAVATELJ

33

38
«.

3. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne podskupine
D1 s 1. 1. 2018)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v
prvem odstavku 3. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta
in nazivi plačne podskupine D1« uvrstitve v plačne razrede
delovnih mest pod zaporednimi številkami 1 do 19 s 1. 1. 2018
spremenijo tako, da se glasijo:

»
1

D010001 ASISTENT

IX

1

ASISTENT Z DOKTORATOM

40

45

2

D010001 ASISTENT

VIII

2

ASISTENT Z MAGISTERIJEM

34

39

3

D010001 ASISTENT

VII/2

3

ASISTENT

32

37

4

D010002 BIBLIOTEKAR

IX

1

BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM

40

45

5

D010002 BIBLIOTEKAR

VIII

2

BIBLIOTEKAR
Z MAGISTERIJEM

34

39

6

D010002 BIBLIOTEKAR

VII/2

3

BIBLIOTEKAR

32

37

7

D010003

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

IX

1

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA
Z DOKTORATOM

40

45

8

D010003

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

VIII

2

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA
Z MAGISTERIJEM

34

39

9

D010003

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

VII/2

3

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA
USPOSABLJANJA

32

37
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10

D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

IX

1

VISOKOŠOLSKI UČITELJ
LEKTOR Z DOKTORATOM

40

45

11

D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

VIII

2

VISOKOŠOLSKI UČITELJ
LEKTOR Z MAGISTERIJEM

34

39

12

D010004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR

VII/2

3

VISOKOŠOLSKI UČITELJ
LEKTOR

32

37

13

D017001 STROKOVNI SODELAVEC

VII/2

1

STROKOVNI SVETNIK

38

43

14

D017001 STROKOVNI SODELAVEC

VII/2

2

VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC

32

37

15

D017001 STROKOVNI SODELAVEC

VII/2

3

STROKOVNI SODELAVEC

31

36

16

D017002

VII/2

0

33

43

17

D017003 UČITELJ VEŠČIN

VII/2

0

33

43

18

VISOKOŠOLSKI UČITELJ
D017004
PREDAVATELJ

VII/2

1

VIŠJI PREDAVATELJ

40

45

19

D017004

2

PREDAVATELJ

34

39

UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI
UNIVERZI

VISOKOŠOLSKI UČITELJ
PREDAVATELJ

«.
4. člen

(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08) se v
prvem odstavku 4. člena v prilogi z naslovom »Delovna mesta
plačne skupine J« uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod
zaporednimi številkami 1, 71, od 80 do 100, od 102 do 109 in
od 111 do 120 spremenijo tako, da se glasijo:

»
1

J014001 BLAGAJNIK IV

IV

0

13

23

71

J024005 STROJEPISKA IV

IV

0

15

25

80

J031004 POMOŽNI DELAVEC I

I

0

6

16

81

J032001 ČISTILKA II

II

0

7

17

82

J032003 DELAVEC V KMETIJSTVU II

II

0

8

18

83

J032005 GARDEROBER II

II

0

8

18

84

J032006 GOSPODINJEC II

II

0

8

18

85

J032008 KUHARSKI POMOČNIK II

II

0

9

19

86

J032013 PERICA II

II

0

8

18

87

J032022 STREŽNICA II

II

0

9

19

88

J032026 TEHNIČNI DELAVEC II

II

0

8

18

89

J032029 VRATAR II

II

0

8

18

90

J033004 GARDEROBER III

III

0

12

22

91

J033005 GOSPODINJEC III

III

0

12

22

92

J033008 KUHINJSKI POMOČNIK III

III

0

10

20

93

J033009 KURIR III

III

0

10

20

94

J033013 POMOŽNI VZDRŽEVALNI DELAVEC III

III

0

9

19

95

J033021 TEHNIČNI DELAVEC III

III

0

10

20

96

J033023 TELEFONIST III

III

0

9

19

97

J033024 VARNOSTNIK III

III

0

10

20

98

J033027 VRATAR III

III

0

9

19

99

J033028 VZDRŽEVALEC III

III

0

11

21

100

J034009 ELEKRIČAR IV

IV

0

15

25

102

J034020 HIŠNIK IV

IV

0

14

24

103

J034022 INŠTALATER IV

IV

0

15

25

104

J034030 KUHAR IV

IV

0

14

24
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105

J034031 KURJAČ IV

IV

0

12

22

106

J034038 MIZAR IV

IV

0

15

25

107

J034042 NATAKAR IV

IV

0

15

25

108

J034050 PLESKAR IV

IV

0

15

25

109

J034063 SOBAR IV

IV

0

12

22

111

J034070 ŠIVILJA IV

IV

0

15

25

112

J034073

IV

0

15

25

113

J034074 TEHNIČNI DELAVEC IV (I)

IV

0

15

25

114

J034075 TEHNIČNI DELAVEC IV (II)

IV

0

14

24

115

J034084 VARNOSTNIK IV

IV

0

15

25

116

J034085 VINOGRADNIK SADJAR IV

IV

0

15

25

117

J034089 VOZNIK IV

IV

0

12

22

118

J034092 VRTNAR IV

IV

0

15

25

119

J034096 VZDRŽEVALEC IV (II)

IV

0

14

24

120

J034097 ZIDAR IV

IV

0

15

25

TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC
UČNE TEHNOLOGIJE IV

5. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-375/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3330-0078
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
SVIZ – Sindikat vzgoje, zobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije – VIR
Bojan Hribar l.r.
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske
univerze
dr. Tomaž Sajovic l.r.
Visokošolski sindikat Slovenije
dr. Marko Marinčič
NI PODPISAL
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo
št. 10101-5/2008-13 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 33/5.

4339.

«.

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost
zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 7. točke I. poglavja
Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95,
19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 60/08,
75/08, 107/11, 40/12 in 46/13)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, Milojka Kolar Celarc,
ministrica za zdravje, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zdravniška
zbornica Slovenije, prim. Andrej Možina
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani delojemalcev
sklenejo

ANEKS
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 –
ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00,
62/01, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12 in 46/13) se sklepa zaradi
uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS,
št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08) se
v prvem odstavku 5. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede
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delovnih mest pod zaporednimi številkami 61, 62, 63, 64, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112 spremenijo tako, da se glasijo:
»
61

J023001 ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III

III

0

10

20

62

J024001 ADMINISTRATOR IV (I)

IV

0

13

23

63

J024003 KURIR IV

IV

0

12

22

64

J024006 VOZNIK KURIR IV

IV

0

13

23

77

J032001 ČISTILKA II

II

0

7

17

78

J032009 KURIR II

II

0

8

18

79

J032011 LEKARNIŠKI STREŽNIK II

II

0

9

19

80

J032013 PERICA II

II

0

8

18

81

J032014 POMOŽNI DELAVEC II

II

0

8

18

82

J032016 POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC II

II

0

9

19

83

J032019 SERVIRKA II

II

0

8

18

84

J032021

II

0

14

24

85

J032023 STREŽNICA II (I)

II

0

11

21

86

J032024 STREŽNICA II (II)

II

0

10

20

87

J032025 STREŽNICA II (III)

II

0

9

19

88

J032027 TELEFONIST II

II

0

8

18

89

J032028 VRATAR – RECEPTOR II

II

0

8

18

90

J033012 POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III

III

0

11

21

91

J033014 RECEPTOR III

III

0

12

22

92

J033017 SERVIRKA III

III

0

10

20

93

J033023 TELEFONIST III

III

0

9

19

94

J033025 VOZNIK – KURIR III

III

0

10

20

95

J033026 VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III

III

0

10

20

96

J033027 VRATAR III

III

0

9

19

97

J033028 VZDRŽEVALEC III

III

0

11

21

98

J033029 VZDRŽEVALEC PERILA III

III

0

10

20

100

J034013 FRIZER – PEDIKER IV

IV

0

15

25

101

J034030 KUHAR IV

IV

0

14

24

102

J034041 NATAKAR – SERVIRKA IV

IV

0

14

24

103

J034042 NATAKAR IV

IV

0

15

25

104

J034060 SKLADIŠČNIK IV

IV

0

15

25

105

J034061 SLAŠČIČAR IV

IV

0

15

25

106

J034070 ŠIVILJA IV

IV

0

15

25

107

J034078 TELEFONIST – RECEPTOR IV

IV

0

13

23

108

J034089 VOZNIK IV

IV

0

12

22

109

J034090 VOZNIK KURIR IV

IV

0

13

23

110

J034092 VRTNAR IV

IV

0

15

25

111

J034095 VZDRŽEVALEC IV (I)

IV

0

15

25

112

J034096 VZDRŽEVALEC IV (II)

IV

0

14

24

STREŽNICA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS II

«.
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Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
obvezne socialne varnosti – tarifni del

Sindikat delavcev v zdravstveni
negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne
pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del
(Uradni list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, Milojka Kolar Celarc,
ministrica za zdravje, in dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti,
in
reprezentativni sindikat javnega sektorja kot stranka na
strani delojemalcev
sklenejo

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje

Sindikat zdravstva in socialnega
skrbstva Slovenije
Aleksander Jus l.r.

A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne
socialne varnosti – tarifni del

dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

Sindikati v zdravstvu
Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.

prim. Andrej Možina l.r.
Zdravniška zbornica
Slovenije

SPUKC – Sindikat zdravstva
Slovenije,
Damir Janeković l.r.

1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi
uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom
št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).

Št. 007-111/2015/2
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2611-0077
Vlada Republike
Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja
Sindikat zdravstva in socialnega
varstva Slovenije
Zvonko Vukadinovič l.r.

2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede
delovnih mest pod zaporednimi številkami 9, 10, 15, 16 in 17
spremenijo tako, da se glasijo:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-17
o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 21/6.
»
9
10
15
16
17

J023002
J024001
J032027
J033014
J034054

ADMINISTRATOR III
ADMINISTRATOR IV (I)
TELEFONIST II
RECEPTOR III
RECEPTOR IV

III
IV
II
III
IV

0
0
0
0
0

9
13
8
12
14

3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-111/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2611-0078
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

Sindikat socialnega
zavarovanja Slovenije
Miran Raković

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

po pooblastilu
Nataša Kus l.r.

Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti

19
23
18
22
24

«.
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 1010110/2008-5 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za
dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del vpisan v
evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o
kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 37/1.

4341.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
okolja in prostora – tarifni del

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne
pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list
RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, in Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na
strani delojemalcev
sklenejo

A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja
in prostora – tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in
prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa
zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z
Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list
RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 15. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede
delovnih mest pod zaporednimi številkami 65, 66, od 79 do 96
in od 98 do 101 spremenijo tako, da se glasijo:
»
65

J024002 ADMINISTRATOR IV (II)

IV

0

12

22

66

J024003 KURIR IV

IV

0

12

22

79

J031001 ČISTILKA I

I

0

6

16

80

J031002 DELAVEC ZA PREPROSTA DELA I

I

0

6

16

81

J032001 ČISTILKA II

II

0

7

17

82

J032008 KUHARSKI POMOČNIK II

II

0

9

19

83

J032017 RECEPTOR – VARNOSTNIK II

II

0

8

18

84

J032022 STREŽNICA II

II

0

9

19

85

J032030 VZDRŽEVALEC II

II

0

8

18

86

J033003 FIGURANT III

III

0

9

19
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87

J033008 KUHINJSKI POMOČNIK III

III

0

10

20

88

J033014 RECEPTOR III

III

0

12

22

89

J033020 STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA III

III

0

12

22

90

J033022 TEHNIČNI MANIPULANT III

III

0

10

20

91

J033024 VARNOSTNIK III

III

0

10

20

92

J033028 VZDRŽEVALEC III

III

0

11

21

93

J034008 EKONOM IV

IV

0

14

24

94

J034019 HIŠNIK – EKONOM IV

IV

0

12

22

95

J034020 HIŠNIK IV

IV

0

14

24

96

J034030 KUHAR IV

IV

0

14

24

98

J034077 TEHNIČNI SODELAVEC IV

IV

0

13

23

99

J034084 VARNOSTNIK IV

IV

0

15

25

100

J034089 VOZNIK IV

IV

0

12

22

101

J034096 VZDRŽEVALEC IV (II)

IV

0

14

24
«.

3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 007-501/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2550-0190
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

Sindikat državnih organov
Slovenije
Drago Ščernjavič l.r.

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

Sindikat letalskih meteorologov
Slovenije – Konfederacija
sindikatov 90
Klemen Šavs l.r.

Irena Majcen l.r.
Ministrica
za okolje in prostor

GLOSA- SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-12/2008-5 o
tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja
in prostora – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb
na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni
list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 39/1.

4342.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poklicnega gasilstva – tarifni del

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –

ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne
pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni
list RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno
upravo, dr. Dušan Mramor, minister za finance in Andreja Katič,
ministrica za obrambo
in
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, ki ga zastopa
Aleksander Ogrizek, kot stranka na strani delojemalcev
skleneta

A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega
gasilstva – tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega
gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa
zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z
Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list
RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede
delovnih mest pod zaporednimi številkami 14, 15, 16, in 17
spremenijo tako, da se glasijo:
»
14
15
16
17

SERVIRKA –
ČISTILKA II
J032019 SERVIRKA II
J034030 KUHAR IV
J034059 SERVISER IV
J032018

II

0

7

17

II
IV
IV

0
0
0

8
14
15

18
24
25
«.
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3. člen
(veljavnost)

Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
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delovnega mesta pod zaporedno številko 25 spremeni tako,
da se glasi:
»
25 J031003 FAZANERIST

Št. 101-10/2015-1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-1911-0016
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikati
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

SINDIKAT POKLICNEGA
GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
Andreja Katič l.r.
Ministrica
za obrambo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-11/2008-5
o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poklicnega gasilstva – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 38/1.

4343.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko
dejavnost – tarifni del

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 –
ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne
pogodbe za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS,
št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Dejan Židan,
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Drago
Ščernjavič
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta

A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost –
tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost
– tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitev v plačni razred

I

0

7

17

«.

3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 010-70/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2330-0149
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikat
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-9/2008-5
o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko
dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 41/1.

4344.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko
dejavnost – tarifni del

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list
RS, št. 60/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
dr. Dušan Mramor, minister za finance, in mag. Dejan Židan,
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
in
Sindikat državnih organov Slovenije, ki ga zastopa Frančišek Verk
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta

A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi za kmetijsko
dejavnost – tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost –
tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08) se sklepa zaradi uskladitve
uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
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2. člen
(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 16. člena se v prilogi z naslovom »Delovna mesta plačne podskupine J« uvrstitve v plačne razrede
delovnih mest pod zaporedno številko 36, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64 in 65 spremenijo tako, da se glasi:

»
36

J024003 KURIR IV

IV

0

12

22

49

J032001 ČISTILKA II

II

0

7

17

50

J032004

II

0

8

18

51

J032010 LABORATORIJSKI STREŽNIK II

II

0

8

18

52

J033002

III

0

9

19

53

J033023 TELEFONIST III

III

0

9

19

55

J034004 ČUVAJ IV

IV

0

12

22

56

J034005

IV

0

15

25

57

J034032 LABORANT IV

IV

0

15

25

59

J034054 RECEPTOR IV

IV

0

14

24

60

J034074 TEHNIČNI DELAVEC IV (I)

IV

0

15

25

61

J034075 TEHNIČNI DELAVEC IV (II)

IV

0

14

24

62

J034082 TRAKTORIST STROJNIK IV

IV

0

15

25

64

J034090 VOZNIK KURIR IV

IV

0

13

23

65

J034094 VZDRŽEVALEC IV

IV

0

13

23

DELAVEC V KMETIJSTVU IN
RIBIŠTVU II

DELAVEC V KMETIJSTVU IN
RIBIŠTVU III

DELAVEC V KMETIJSTVU IN
RIBIŠTVU IV

«.

3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 010-69/2015/1
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-2330-0150
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikat
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti je dne 24. 12. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-8/2008-5
o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 40/1.

4345.

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Javnega
gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne
storitve Republike Slovenije – tarifni del

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11
– ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Kolektivne
pogodbe Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne
storitve Republike Slovenije – tarifni del (Uradni list RS, št. 69/08)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Boris Koprivnikar, minister za javno upravo,
in dr. Dušan Mramor, minister za finance,
in
reprezentativni sindikat javnega sektorja kot stranka na
strani delojemalcev
skleneta

A N E K S š t. 1
h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega
zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike
Slovenije – tarifni del
1. člen
(namen sklepanja)

Ta aneks h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega
zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del (Uradni list RS, št. 69/08) se sklepa zaradi uskladitve
uvrstitve delovnih mest v plačni skupini J z Aneksom št. 1
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 23/09).
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2. člen

(sprememba uvrstitev delovnih mest plačne skupine J)
V prvem odstavku 16. člena se v tabeli uvrstitve v plačne
razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 16 do 23
spremenijo tako, da se glasijo:

»
16

J033019

SOBARICA III

III

0

10

20

17

J034005

DELAVEC V KMETIJSTVU IN
RIBIŠTVU IV

IV

0

15

25

18

J034054

RECEPTOR IV

IV

0

14

24

19

J034060

SKLADIŠČNIK IV

IV

0

15

25

20

J034064

SOBARICA IV

IV

0

15

25

21

J034067

STROJNIK IV

IV

0

15

25

22

J034092

VRTNAR IV

IV

0

15

25

23

J034095

VZDRŽEVALEC IV (I)

IV

0

15

25

3. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati 1. januarja 2016.
Št. 0100-869/2015
Ljubljana, dne 23. decembra 2015
EVA 2015-3130-0071
Vlada Republike Slovenije

Reprezentativni sindikat
javnega sektorja

Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

SINDIKAT DRŽAVNIH
ORGANOV SLOVENIJE
Drago Ščernjavič l.r.

dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

4346.

Poročilo o gibanju plač za oktober 2015

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

POROČILO
o gibanju plač za oktober 2015
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2015 je znašala 1.540,58 EUR in je bila za
1,2 % višja kot za september 2015.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za oktober 2015 je znašala 1.004,34 EUR in je bila za
0,9 % višja kot za september 2015.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–oktober 2015 je znašala 1.534,55 EUR.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–oktober 2015 je znašala 1.000,84 EUR.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje avgust–oktober 2015 je znašala 1.529,05 EUR.
Št. 9611-346/2015/4
Ljubljana, dne 28. decembra 2015
EVA 2015-1522-0044
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

4347.

«.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
november 2015

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, november 2015
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu novembra 2015 v primerjavi z
oktobrom 2015 je bil –0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca novembra
2015 je bil –0,013.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca novembra 2015 je bil –0,001.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu novembra 2015 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil –0,013.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra 2015 v primerjavi z oktobrom 2015 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do novembra 2015 je bil 0,000.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do novembra 2015 je bil 0,000.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin novembra
2015 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
–0,005.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do novembra 2015 v primerjavi s povprečjem
leta 2014 je bil –0,005.
Št. 9621-155/2015/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2015
EVA 2015-1522-0040
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
DOBROVA - POLHOV GRADEC
4348.

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova
- Polhov Gradec 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 Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS,
št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec
na 10. redni seji 16. decembra 2015 sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec
za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Dobrova Polhov Gradec 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. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 9–17,
v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013);
– 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);
– druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec (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 subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) "MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014;

(2) "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;
(3) "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 nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov navedenega podjetja,
e) podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d)
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako
velja za enotno podjetje;
(4) "podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
(5) "kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno
kmetijsko proizvodnjo;
(6) "kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna
v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih
proizvodov;
(7) "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);
(8) "nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki je za
kmetijsko gospodarstvo pooblaščena ali upravičena, da vlaga
vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;
(9) "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;
(10) "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;
(11) "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;
(12) "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;
(13) "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;
(14) "predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;
(15) "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
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;
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(16) "živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in
so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
(17) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;
(18) "slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami," pomenijo neugodne vremenske pogoje,
kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje
ali huda suša, ki uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje,
izračunane na podlagi:
a) predhodnega triletnega obdobja ali
b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in najnižjega vnosa;
(19) "opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
(20) "neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
(21) "neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kmetijskega
gospodarstva;
(22) "nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot
je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje kmetijskih zemljišč;
(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;

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

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

Ostali ukrepi občine

(24) "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;
(25) "intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči,
izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
(26) "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;
(27) "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.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva
in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko
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:

Ukrepi:
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)
UKREP 2: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21. člen in
38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014)
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine
na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje
UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis)
UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol
6. člen

(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma,
v primerih ukrepov po členih 21 in 29 Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po členih 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v
gozdarskem sektorju, s sedežem na območju občine;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro,
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 in ima sedež na
območju občine;
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo
na področju primarne kmetijske proizvodnje in ustrezajo kriterijem v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013 ter imajo sedež na območju občine;
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– dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva,
ki so člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register
kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
Pomoči za izvajanje ukrepa 2 iz 5. člena tega pravilnika,
ki so namenjene upravičencem iz prve točke prvega odstavka
tega člena v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani
za opravljanje storitev.
7. člen
(izvzeta področja uporabe
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
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;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do občine.
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.
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)
Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma
javnega naročila, objavljenega skladno z veljavnimi predpisi s
področja javnih financ in javnega naročanja.
V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev, kot to določa odlok o
proračunu občine za tekoče leto.
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)
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti.
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv, sedež in velikost podjetja,
– opis projekta ali dejavnosti,
– datum začetka in zaključka projekta,
– lokacijo projekta ali dejavnosti,
– seznam upravičenih stroškov,
– vrsto (nepovratna sredstva),
– znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali
dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev 7. člena tega pravilnika.
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10. člen
(dodelitev sredstev)
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na
predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana,
odloča pooblaščena oseba.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
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 in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma
naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi …).
12. člen
(kumulacija, 8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v
členih od 13. do vključno 16. tega pravilnika, ne smejo preseči
najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14., 21., 28., 29.
in 38. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se
podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
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.
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.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se
ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis 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.
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)
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 in izboljšanjem zemljišč,
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
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Pomoč se ne dodeli za:
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– obratna sredstva.
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 izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški
materiala);
– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali drugega
trajnega nasada;
– stroški nakupa računalniške programske opreme.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje 6. člena
tega pravilnika.
Pogoji za pridobitev:
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga
ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– presoja vplivov na okolje za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14. (5) člena Uredbe 702/2014;
– predložitev oddane zbirne vloge v tekočem oziroma
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu
še ni potekel;
– naložba se izvaja na območju občine;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih
zemljišč (nezahtevne agromelioracije) in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta 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.
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Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje 6. člena
tega pravilnika.
Pogoji za pridobitev:
– dokumentacija za izvedbo naložbe (kopija katastrskega
načrta in program del …);
– predračun stroškov s popisom del;
– predložitev oddane zbirne vloge v tekočem oziroma
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu
še ni potekel;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe, da
vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki zemljišča;
– naložba se izvaja na območju občine;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa 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 dejavnosti prenosa znanja
in informiranja (21. člen in 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.
Upravičeni stroški:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje
ter izvajanje delavnic.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na
območju občine.
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.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
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.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
15. člen
UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub
zaradi naslednjih dejavnikov:
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– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z
naravnimi nesrečami in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo
zavarovalniško podjetje ali skupna podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene
z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov
iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripadajočim
davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje 6. člena
tega pravilnika in imajo sedež na območju občine, ki sklenejo
zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne premije.
16. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov nepremične kulturne dediščine, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje 6. člena tega
pravilnika.
Pogoji za pridobitev:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, kolikor je le-to
potrebno;
– ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– objekt, ki je predmet ureditve, mora biti v lasti nosilca
ali članov kmetijskega gospodarstva;
– naložba se izvaja na območju občine;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
2.500 EUR.

Št.

106 / 30. 12. 2015 /

Stran

13963

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU
Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1408/2013
17. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1408/2013)
De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za pomoč
dodeljeno podjetjem dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji,
razen za:
– pomoči določene na podlagi cene ali količine proizvodov
danih na trg;
– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom 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;
– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
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.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu
oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1408/2013 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 15.000,00 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.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih
proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU)
št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na
ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov,
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov
ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo
(EU) št. 1407/2013.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih
proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe
Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture
(UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: z
Uredba Komisije (EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč,
dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način,
na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči
de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU) št. 717/2014.
18. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
Pomoč de minimis dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU) št. 1408/2013, 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, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1408/2013, se lahko kumulira z drugo pomočjo de
minimis, dodeljeno za dejavnosti v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014, do
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zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013
ali Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če je na ustrezen način,
na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013 ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
19. člen
UKREP 5: Podpora delovanju društev dejavnih na
področju primarne kmetijske proizvodnje
Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo na
področju primarno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predavanja, ki
so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje;
– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nastopov so
vezane na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede,
vezane na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in imajo
sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračun za stroške, za katere se uveljavlja pomoč;
– stroški, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo stalnega
bivališče v občini niso upravičeni;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz četrtega odstavka 17. člena tega pravilnika.
20. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
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, da občina lahko zagotovi, 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
določila petega in šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU
Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
21. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
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.
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.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
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.
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 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.
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.
22. člen
(kumulacija de minimis pomoči)
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.
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.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 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 EUR).
23. 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.
Upravičene naložbe:
– predelava primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– predelava gozdnih lesnih sortimentov;
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– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitvami in izdelki;
– vzreja in predelava vodnih organizmov;
– dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in
trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, katerih naložba
se izvaja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo o registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi;
– naložba se izvaja na območju občine;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 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 21. člena tega pravilnika.
24. člen
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov
s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in usposabljanje
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje, in predavanja povezana z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede,
povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih
programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na
območju občine.
– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in imajo
sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun in dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji;
– predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
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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 21. člena tega pravilnika.
Podukrep 7.2: Strokovni ogledi povezani z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški prevoza, stroški vstopnin, organizacija in vodenje
strokovnih ogledov povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje,
izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na
območju občine.
Izvajalci storitev:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki
je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v
izvedbe strokovnega ogleda.
Prejemnik pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na
območju občine.
Pomoč se izplača:
– izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s
predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
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 21. člena tega pravilnika.
25. člen
UKREP 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
(ukrep de minimis)
Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva, razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij
in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– naložba se izvaja na območju občine;
– kmetijsko gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu
najmanj 5 ha gozda;
– drugi pogoji določeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2500 €.
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 20. člena tega pravilnika.
26. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
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, da občina lahko zagotovi, da
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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
določila petega in šestega odstavka 17. člena tega pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
V. OSTALI UKREPI OBČINE
27. člen
UKREP 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol
Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za šolanje
na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno
strukturo na kmetijah.
Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega
gospodarstva.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec,
mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu;
– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni program
kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem letu programov;
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki
niso vpisani v kmetijske šole;
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o katastrskem dohodku prosilca;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec
prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in študenta v
tekočem šolskem letu.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
28. 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 prejemnik pomoči aktivnosti ne izvede;
– 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.

Uradni list Republike Slovenije
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po
tem pravilniku za naslednji dve leti.
VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE
29. 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.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Dobrova - Polhov Gradec za programsko obdobje
2008–2013 (Uradni list RS, št. 25/08).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2015–2020.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo
uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije (občinskem glasilu) o pridobitvi potrdila Evropske
komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z
identifikacijsko številko pomoči.
Št. 007/0020/2015-4
Dobrova, dne 16. decembra 2015
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

DOL PRI LJUBLJANI
4349.

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol
pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2016

Na podlagi 33. člena Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 –
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15)
in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 48/10, 50/14, 15/15) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne
23. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani
za obdobje januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od
1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 –
ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A) in Odlokom o proračunu
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 (Uradni list RS, št. 15/15;
v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen

42
43

70

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

1.525.635,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.074.355,00

DAVČNI PRIHODKI

909.167,50

700 Davki na dohodek in dobiček

747.310,00

703 Davki na premoženje

133.450,00

704 Domači davki na blago in storitve
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neop. dolg. sredstev

74

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

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

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

41

Proračun
januar–marec
2016

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

295.917,78
13.593,43

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

41.012,50
1.750,00

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

17.750,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

75

28.407,50

15.000,00

313.667,78

0

165.187,50

175,00

468.526,29

INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

468.526,29

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

97.958,75

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

13967

INVESTICIJSKI ODHODKI

431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

I.
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440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

0

107.250,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

11.000,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

75.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

75.000,00

500 Domače zadolževanje

75.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

26.500,00

55

ODPLAČILA DOLGA

26.500,00

550 Odplačila domačega dolga

26.500,00

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

62.093,43

X.

48.500,00

11.000,00
440.280,00
51.750,00

388.530,00
1.512.051,57
290.126,25
59.570,00
9.911,25
195.395,00
2.750,00
22.500,00
439.721,25
11.750,00
290.375,00
39.637,50

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

–13.593,43
–60.000,00

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

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

4. člen

2. člen

(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015 (Uradni list
RS, št. 15/15).
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.

70

6. člen
(uveljavitev sklepa)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09,
51/10, 84/10, odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFiSP
in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji
Petrovci na 12. redni seji dne 28. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gornji Petrovci za leto 2016
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

1.543.687,00

DAVČNI PRIHODKI

1.502.430,00

700 Davki na dohodek in dobiček

1.413.090,00

73

74

78

7.970,00
0,00
41.257,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

28.635,50

711 Takse in pristojbine

2.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

1.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72

81.370,00

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

GORNJI PETROVCI
Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci
za leto 2016

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

706 Drugi davki
71

Št. 4100-0001/20155-77
Dol pri Ljubljani, dne 23. decembra 2015

4350.

1.824.587,00

704 Domači davki na blago in storitve

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016
dalje.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

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

703 Davki na premoženje

4. KONČNA DOLOČBA

Proračun
leta 2016

0,00
9.621,50

KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0,00

PREJETE DONACIJE

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

731 Prejete donacije iz tujine

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

280.900,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

280.900,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evr.
unije

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0,00

787 Prejeta sredstva iz Evropske unije

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

579.532,29

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

132.369,60

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

1.657.915,29

21.033,71
397.113,69
27.015,29
2.000,00

Uradni list Republike Slovenije
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

42
43

748.188,00
8.000,00

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

452.391,36

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

121.695,00

413 Drugi tekoči domači transferi

166.101,64

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

308.245,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

308.245,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI

21.950,00

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.

14.250,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

Št.

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

7.700,00
166.671,71

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

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

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

75

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

106 / 30. 12. 2015 /
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene,
določene v Zakonu o varstvu pred požarom;
2. okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo
Ministrstva za okolje in prostor;
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v
skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;
4. prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za
namene, določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene;
7. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se zbirajo;
8. drugi namenski prihodki proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj
podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe
odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in
njegovi realizaciji.

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

166.671,71

55

ODPLAČILA DOLGA

166.671,71

6. člen

550 Odplačila domačega dolga

166.671,71

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)

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

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

0,00
–166.671,71

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

–166.671,71

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

3.234,47

9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

3.234,47

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
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1. v letu 2016 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov
nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v
30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih
virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za
posamezno leto.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
2.000,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000,00 eurov
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 eurov.
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ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame
premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do
konca proračunskega leta.
Občina Gornji Petrovci v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na
upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, se v letu 2016 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, v letu 2016 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu
2016 ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Petrovci
v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015-25
Gornji Petrovci, dne 29. decembra 2015
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

4351.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09,
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13
in 55/15 – ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 12. redni seji dne 28. 12. 2015 sprejel

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Gornji Petrovci za leto 2015

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna

1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15 z dne 3. 4. 2015)
tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:

43

v eurih

I.
70

2.015.000,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.656.827,76

DAVČNI PRIHODKI

1.572.752,14

700 Davki na dohodek in dobiček

1.349.769,00

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

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73

74

Rebalans
2015

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

0,00

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

84.075,62

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

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

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

75.747,81
2.080,00
0,00
13.305,30
532,00
0,00
12.773,30

344.866,94
344.866,94

42

50

0,00

2.015.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0,00

55

ODPLAČILA DOLGA

0,00

550 Odplačila domačega dolga

0,00

143.716,16

413 Drugi tekoči domači transferi

0,00
0,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje

735.008,27

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE

TEKOČI ODHODKI

410 Subvencije

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

0,00

40

TEKOČI TRANSFERI

44

5.489,51

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41

V.

758,30

II.

409 Rezerve

0,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0,00

0,00

403 Plačila domačih obresti

11.450,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

731 Prejete donacije iz tujine

402 Izdatki za blago in storitve

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

7.000,00

75

150.320,00

0,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

III.

72.663,14

730 Prejete donacije iz domačih virov

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evr.
unije

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

18.450,00

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

0,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

INVESTICIJSKI TRANSFERI
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IV.

PREJETE DONACIJE

TRANSFERNI PRIHODKI

Stran

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso pror.
uporabniki

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

106 / 30. 12. 2015 /

22.596,52
511.064,58
57.631,01
0,00
674.096,37
0,00
460.680,54
90.551,62
122.864,21

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

587.445,36

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

587.445,36

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

0,00

X.

0,00

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +

0,00
3.234,47
3.234,47
«

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
(Uradni list RS, št. 68/12 in 69/14).

2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji
Petrovci za leto 2015, ki se s tem odlokom ne spremenijo,
ostanejo še naprej v veljavi.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 007-0001/2015-27
Gornji Petrovci, dne 29. decembra 2015

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2015.

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

Št. 007-0001/2015-24
Gornji Petrovci, dne 29. decembra 2015
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

4352.

Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca
Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
((Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 24. člena Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13,
14/15 – ZUUJFO, 57/15 in 90/15), 17., 18., 20.a in 22. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,
120/05) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni
list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na
12. redni seji dne 28. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček
pri OŠ Gornji Petrovci

GRAD
4353.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 16.,
96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 10. redni
seji dne 23. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Grad za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Grad za leto 2016 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

1. člen
Ekonomska cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka
v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti
znaša 360,44 EUR na otroka mesečno.
2. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina
Gornji Petrovci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna
sredstva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi
ter druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
3. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil.
4. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak
dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne
oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo
odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom.
Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti
otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi izdanih
računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške
neporabljenih živil.

Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2016

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Proračun leta
2016

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)

2.039.590,57

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.594.150,57

DAVČNI PRIHODKI

1.379.925,15

700 Davki na dohodek in dobiček

1.253.242,00

70

703 Davki na premoženje

87.398,15

704 Domači davki na blago
in storitve

39.285,00

Uradni list Republike Slovenije
71

Št.

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

83.505,42

VI.

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

0,00

712 Globe in druge denarne kazni

1.000,00
39.500,00

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

300.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

88.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

300.000,00

500 Domače zadolževanje

300.000,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550-551)

393.750,00

55

ODPLAČILA DOLGA

93.750,00

550 Odplačila domačega dolga

93.750,00

KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

445.440,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

445.440,00

0,00

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

1.945.840,57

40

TEKOČI ODHODKI

729.581,17

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

255.592,75

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

III.

41.120,34
393.403,08

403 Plačila domačih obresti

29.465,00

409 Rezerve

10.000,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

43

21.045,10

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

424.830,54

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

92.505,93

413 Drugi tekoči domači transferi

209.700,06

INVESTICIJSKI ODHODKI

463.374,77

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

463.374,77

INVESTICIJSKI TRANSFERI

4.803,00

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

4.803,00

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

75

V.

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–93.750,00

XI.

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

–93.750,00

0,00

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009

Splošni sklad za drugo

40.000,00

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 podskupine kontov in konte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

748.081,63

93.750,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

C. RAČUN FINANCIRANJA

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

II.

42

13973

44

2.220,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

41

Stran

214.225,42

711 Takse in pristojbine

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
74
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. sofinanciranja občanov za investicije v komunalno infrastrukturo, ki se uporabijo skladno z namenom določenim v
pogodbah o sofinanciranju.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen

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

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

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

0,00

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega
uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

Stran

13974 /

Št.

106 / 30. 12. 2015
6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2016 25 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

Uradni list Republike Slovenije
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do
višine 300.000 eurov.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih
agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2016
ne bo izdajala poroštev.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na
upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
se v letu 2016 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
v letu 2016 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine 300.000,00 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika, župan, lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko županja v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki
do občine, in sicer največ do skupne višine 100 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-

13. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Grad v letu
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-4491/2015
Grad, dne 23. decembra 2015
Županja
Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.

4354.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grad za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13) in 16.,
96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99,
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 10. redni
seji dne 23. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grad za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2015 se
2. člen spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
70

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

1.424.223,95

700 Davki na dohodek in dobiček

1.300.275,00

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

74

85.815,42
38.132,53
892.862,18
48.942,18
2.450,00
0,00
20.770,00
820.700,00

KAPITALSKI PRIHODKI

410,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

410,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

15.374.469,67
2.317.086,13

704 Domači davki na blago in storitve

72

Proračun leta
2015

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

703 Davki na premoženje
71

v eurih

0,00

PREJETE DONACIJE

100,00

730 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb

100,00

TRANSFERNI PRIHODKI

13.056.873,54

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

4.801.794,83

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

8.255.078,71

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 15.112.897,97

40

TEKOČI ODHODKI

982.207,70

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

243.473,56

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

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

42

43

36.932,85
632.286,77
59.514,52
10.000,00
712.407,73
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Stran

13975

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
261.571,70
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
300.000,00
50 ZADOLŽEVANJE
300.000,00
500 Domače zadolževanje
300.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550-551)
393.750,00
55 ODPLAČILA DOLGA
393.750,00
550 Odplačila domačega dolga
393.750,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
167.821,70
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–93.750,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–261.571,70
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
72.854,43
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-4434/2015
Grad, dne 23. decembra 2015

1.147,15

Županja
Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.

411.306,99
89.691,04
210.262,55

INVESTICIJSKI ODHODKI

13.411.349,82

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

13.411.349,82

INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.932,72

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

6.932,72

4355.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Grad

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena
Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01
in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 10. redni seji dne
23. decembra 2015 na predlog županje sprejel
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SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Grad
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidatke oziroma kandidate na lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Grad in
so dosegle več kot 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Grad,
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
političnih strank, ne smejo presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima
občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in
s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo praviloma
enkrat letno za tekoče leto na njihov transakcijski račun.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu
financiranja političnih strank (Uradni list RS, št. 10/00).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 033-4233/2015
Grad, dne 23. decembra 2015
Županja
Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.

4356.

Sklep o sofinanciranju ekonomske cene vrtca
Grad v letu 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 76/08,
79/09 in 51/10) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) ter 73. člena Poslovnika
Občine Grad (Uradni list RS, št. 60/99 in 24/01) je Občinski svet
Občine Grad na 10. redni seji dne 23. decembra 2015 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju ekonomske cene vrtca Grad
v letu 2016
1. člen
Občina Grad bo v letu 2016 staršem otrok, ki imajo stalno
bivališče v Občini Grad in obiskujejo vrtec Grad, dodatno sofinancirala ceno programa vrtca v višini 20,00 EUR/otroka/mesec.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 60-4485/2015
Grad, dne 23. decembra 2015
Županja
Občine Grad
Cvetka Ficko l.r.

Uradni list Republike Slovenije
IG
4357.

Odlok o organizaciji in izvajanju socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Občine Ig

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 2/00, 68, 3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10), Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS
in 57/12), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11,
104/11, 111/13), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Uredbe o merilih
za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10
– ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C) je Občinski svet Občine Ig na
8. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu
na območju Občine Ig
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija izvajanja javne službe pomoči na domu v delu, ki se nanaša na socialno oskrbo na
domu, upravičence do socialne oskrbe, obliko izvajanja javne
službe, obseg in vrste storitev, način uveljavljanja pravice, določitev cene storitev ter oprostitve plačil.
2. člen
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem,
ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti, invalidnosti ali
kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo
možnosti.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
3. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe s
stalnim prebivališčem na območju Občine Ig, ki jim preostale
psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako,
da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v
zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upoštevaje gornje pogoje so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov,
ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni Centra
za socialno delo oziroma pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti
omogočata občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni

Uradni list Republike Slovenije
pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v
organizirane oblike varstva.
III. ZAGOTAVLJANJE IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Pomoč družini na domu se na območju Občine Ig zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna
dejavnost.
Pomoč družini na domu se na območju Občine Ig lahko
izvaja:
– s sklenitvijo pogodbe o izvajanju javne službe z javnim
socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoči na domu;
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal to javno
službo;
– s podelitvijo koncesije.
Koncesijo se podeli v skladu z določili Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pravni oziroma fizični
osebi, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu.
Občinski svet sprejme sklep o razpisu koncesije, v katerem
določi vrsto in obseg storitev. Odločbo o podelitvi koncesije
izda občinska uprava.
5. člen
Z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu Občina Ig sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne
pravice in obveznosti.
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno
službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje.
6. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izpolnjevati
in zagotavljati kadrovske ter prostorsko tehnične pogoje za
izvajanje socialne oskrbe na domu, kot to določajo zakonski in
podzakonski predpisi.
Izvajalec javne službe je dolžan voditi osnovno dokumentacijo upravičencev, evidenco dogovorov o trajanju, vrst
ini načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev
ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve v skladu z
določili Zakona o socialnem varstvu in Pravilnika o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev.
Občina Ig ima pravico vpogleda v dokumentacijo iz prejšnjega odstavka.
O izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu in o
porabljenih sredstvih je vsak izvajalec najmanj enkrat letno
dolžan občini podati pisno poročilo.
7. člen
Občina Ig zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva
za izvajanje javne službe pomoči na domu posameznemu izvajalcu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini,
za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec za plačilo
delno ali v celoti oproščen plačila.
IV. VRSTE STORITEV
8. člen
Socialna oskrba na domu se prilagodi posameznemu
upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
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– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava
upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz
prejšnjega odstavka.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA STORITVE
9. člen
Storitev socialne oskrbe na domu se začne na zahtevo
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Socialnovarstvena storitev pomoč družini na domu je
strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve,
neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec
ter ključni ali odgovorni družinski člani. Postopek in trajanje
socialne oskrbe na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa
pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
10. člen
Izvajalec javne službe sklene z upravičencem oziroma
njegovim zastopnikom dogovor o izvajanju in načinu plačila
socialne oskrbe na domu pred pričetkom izvajanja storitev. V
primeru sprememb okoliščin, v katerih je bil sklenjen dogovor,
se le-ta ustrezno spremeni.
Spremembo sklenjenega dogovora lahko predlaga izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.
VI. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITVE
11. člen
Ceno storitve pomoč družini na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, na
podlagi predpisanih obrazcev.
Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne
službe pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
12. člen
Cena storitve predstavlja tisti del stroškov socialne oskrbe
na domu, ki jih je v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev dolžan plačati uporabnik storitev oziroma njegovi zavezanci za plačilo. Zavezanci za
plačilo storitev oziroma njegovi zavezanci za plačilo. Zavezanci
za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca osebe,
ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz
zakonov ali pogodbenega razmerja.
13. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo storitve pomoči na domu in nimajo premoženja
ali zavezancev, ki bi jih bili po zakonu ali iz kakega drugega
pravnega naslova dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za
socialno delo Ljubljana Vič Rudnik zahtevo za delno ali celostno
oprostitev plačila storitve, ki o oprostitvi odloča v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.
14. člen
Upravičenci plačujejo storitve službe socialne oskrbe na
domu izvajalcu javne službe na podlagi mesečnega obračuna
opravljenih storitev.
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Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve
plačil upravičencev zagotavlja občina izvajalcu javne storitve
na podlagi mesečnih zahtevkov.
15. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga
za sklenitev dogovora in določitev plačila, je upravičenec ali
zavezanec dolžan v petnajstih dneh sporočiti izvajalcu storitve
oziroma v primeru oprostitve plačila Centru za socialno delo
Ljubljana Vič Rudnik.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je v skladu z zakonom dolžan vrniti sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z
zamudnimi obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva,
ko je neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
VII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma se uporablja od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 1621/004/2015-262
Ig, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

4358.

Uradni list Republike Slovenije
4359.

Sklep o ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju
Občine Ig sprejetega na 8. redni seji občinskega sveta z dne
23. 12. in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01,
3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig
na 8. redni seji z dne 23. 12. 2015 sprejel

SKLEP
1. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Ig znaša:
Subvencija občine na mesec: 2.764,82 eur oziroma
12,56 eur za efektivno uro;
Cena efektivne ure za uporabnika: 6,06 eur.
2. člen
Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu velja od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 1621/004/2015-263
Ig, dne 24. decembra 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu
stroškov šolskega prevoza otrokom
s posebnimi potrebami

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 –
ZOFVI-UPB5) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 58/09), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96, 33/97, 54/00, 59/01, 71/04) in Statuta Občine
Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na
8. redni seji z dne 23. 12. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov
šolskega prevoza otrokom
s posebnimi potrebami
1. člen
Prvi odstavek tretjega člena se dopolni: »Starši, katerih
otroci so v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, so
upravičeni do povračila prevoznih stroškov po dejansko opravljenih kilometrih, kolikor ni organiziranega posebnega prevoza.«
2. člen
Ostala določila iz Pravilnika o povračilu stroškov šolskega
prevoza otrokom s posebnimi potrebami št. 122/019/2010 z
dne 15. 6. 2010 ostanejo nespremenjena.

4360.

Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS,
št. 129/06) in 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Ig
(Uradni list RS, št. 79/97) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni
seji dne 23. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2016
1. člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig v
letu 2015 znaša 0,45 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 420603/003/2015-265
Ig, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

3. člen
Spremembe pravilnika se uporabljajo s šolskim letom
2015/2016.
Št. 122/097/2015-264
Ig, dne 24. decembra 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2016

4361.

Sklep o sofinanciranju varuha v Občini Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in Statuta Občine Ig (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03, 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je
Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji z dne 23. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju varuha v Občini Ig
1. člen
Občina Ig krije sofinanciranje varuha v višini 20 % cene
programa, v katerega bi bil otrok vključen v javnem vrtcu Ig.
Varuh odda vlogo za otroka, kolikor ima eden od staršev skupaj
z otrokom stalno prebivališče v Občini Ig in je otrok na čakalnem
seznamu vrtca oziroma vrtec izda ustrezen dokument, iz katerega izhaja, da otrok čaka na vključitev v javni vrtec in v času, ko
je dopolnil ustrezno starost 11 mesecev, zanj ni prostega mesta.
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Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

4362.

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 93/15), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 102/09) in 7. člena Statuta
Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03, 129/06, 124/07,
18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 8. redni seji z dne
23. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
1. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene dnevnih programov v Javnem zavodu Vrtec Ig,
katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka
po posameznih programih predšolske vzgoje:
Dnevni program
JZ Vrtec Ig

1. starostna
2. starostna Kombinirani
skupina
skupina
oddelek
438,99 eur
340,82 eur 364,50 eur
«

2. člen
Ostala določila v sklepu št. 602/017/2007 z dne
22. 12. 2007, št. 602/018/2008 z dne 23. 10. 2008, številka
602/008/2014 z dne 29. 5. 2014 ostanejo nespremenjena.
3. člen
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v
Javnem zavodu Vrtec Ig velja od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602/077/2015-260
Ig, dne 24. decembra 2015
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Stran

13979

KOMEN
4363.

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene
storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina,
Komen in Divača

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list
RS, št. 80/09, 39/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni
list RS, št. 87/12 s spremembami) in Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) je Občinski
svet Občine Komen na 8. redni seji dne 23. 12. 2015 sprejel
naslednji

2. člen
Sklep velja od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602/077/2015-261
Ig, dne 24. decembra 2015

106 / 30. 12. 2015 /

SKLEP
1.
Občinski svet Občine Komen potrjuje Elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača,
št. IT/4896/15.
Cene za storitve javnih služb ravnanja s komunalnimi
odpadki so sledeče:
1. CENA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

0,0099

EUR / kg

CENA STORITVE

0,0991

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1090

EUR / kg

2. CENA ZBIRANJA BIOLOŠKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1492

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1492

EUR / kg

3. CENA OBDELAVE KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR / kg

CENA STORITVE

0,0981

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,0981

EUR / kg

4. CENA ODLAGANJA/ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
CENA INFRASTRUKTURE

–

EUR / kg

CENA STORITVE

0,1518

EUR / kg

CENA SKUPAJ

0,1518

EUR / kg

2.
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za storitve
opravljene od 1. januarja 2016 dalje.
4.
Vsi dosedanji sklepi, ki potrjujejo ceno ravnanja z odpadki,
prenehajo veljati z dnem 31. 12. 2015
Št. 032-16/2015-1
Komen, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

Stran

13980 /

Št.
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LITIJA
4364.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 –
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 –
Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95
– ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US,
44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98,
12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00
– Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US,
51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07
– ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.
US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet
Občine Litija na 8. seji dne 16. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2014
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Litija za leto 2014, ki zajema predvidene in dosežene
prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke
ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno
in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv,
premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2014
ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti
v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih
skupnosti v Občini Litija.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2014 izkazuje v evrih:
A. bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki
II. odhodki
III. proračunski presežek
B. račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
C. račun financiranja
VII. zadolževanje
VIII. odplačila dolga
IX. sprememba stanja sredstev na računu
X. neto zadolževanje
XI. neto financiranje
XII. stanje sredstev na računih
na dan 31. 12. 2014
D. bilanca sredstev rezerv
I. prihodki
II. odhodki
III. presežek
E. premoženjska bilanca
– sredstva:
– obveznosti in lastni viri:

20.178.650,79
19.140.574,27
1.038.076,52

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev
sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni
del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014
Litija, dne 16. decembra 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

4365.

Sklep o začasnem financiranju Občine Litija
v obdobju 1. januar 2016–31. marec 2016

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in
drugega odstavka 104. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) v povezavi s 13. členom
Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 7/15, 28/15, 74/15 in 88/15) je župan Občine Litija Franci
Rokavec dne 24. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju
1. januar 2016–31. marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Litija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja
do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega
financiranja).
2. člen

1.380,79

(podlaga za začasno financiranje)

1.380,79

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617;
v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Litija za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 7/15, 28/15, 74/15 in 88/15).

0,00
654.048,24
385.409,07
–654.048,24
–1.038.076,52
69.913,80
337.219,20
286.777,17
50.442,03
79.665.746
79.665.746

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi
prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna
določijo v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.812.115,12
2.443.935,49

Uradni list Republike Slovenije
70

71

Št.

Stran
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DAVČNI PRIHODKI

2.265.116,36

C. RAČUN FINANCIRANJA

700 Davki na dohodek in dobiček

2.127.392,76

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500 Domače zadolževanje

0,00

703 Davki na premoženje

48.111,00

704 Domači davki na blago in storitve

89.612,60

NEDAVČNI PRIHODKI

178.819,13

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

127.893,56

711 Takse in pristojbine

1.407,62

712 Globe in druge denarne kazni

7.830,21

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.183,80

714 Drugi nedavčni prihodki
74
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40.503,94

TRANSFERNI PRIHODKI

368.179,63

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

368.179,63

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

163.512,06

55

ODPLAČILA DOLGA

163.512,06

550 Odplačila domačega dolga

163.512,06

IX.

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

–134.390,94

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–163.512,06

XI.

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

220.878,88

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

134.390,94

II.

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

40

TEKOČI ODHODKI

509.056,45

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

148.485,28

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

22.749,41

4. člen

2.532.994,00

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

TEKOČI TRANSFERI

43

III.

(posebni del proračuna)

41.502,16

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3.333,32
1.405.232,46

410 Subvencije

42

292.986,28

11.923,63

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

894.873,37

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

103.814,72

(uporaba predpisov)

413 Drugi tekoči domači transferi

394.620,74

INVESTICIJSKI ODHODKI

484.220,58

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

484.220,58

INVESTICIJSKI TRANSFERI

134.484,51

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

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

134.484,51

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

279.121,12

320.623,28

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki
minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

529.646,58

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

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

250.000,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

250.000,00

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

250.000,00

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

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

V.

VI.

5. člen

(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403
– 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov
od obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)

IV.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

250.000,00

7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016
dalje.
Št. 007-8/2015-1
Litija, dne 24. decembra 2015
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

Stran
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4366.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Ljubljana za leto 2016

Na podlagi 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15)
in drugega odstavka 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05, 4/06 –
popr., 57/06, 122/07, 107/09 – obv. razlaga, 101/13 – ZdavNepr in
22/14 – odl. US) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel

SKLEP
o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana
za leto 2016
1. člen
Ugotovi se, da znaša revalorizirana vrednost točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2016:
– 0,000486 eurov/m2/mesec za zazidana stavbna zem
ljišča in
– 0,000728 eurov/m2/mesec za nezazidana stavbna zem
ljišča.
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-4153/2015-1
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembe LN IPC Loke)
(1) Občina Ljubno je leta 2005 sprejela Odlok o LN IPC
Loke (Uradni list RS, št. 117/05). Spremembe in dopolnitve odloka LN IPC Loke so bile v letu 2015 (Uradni list RS, št. 43/15,
76/15 – popravek).
(2) Podjetje KLS d.o.o., ki ima svojo proizvodno dejavnost
v območju LN IPC Loke, mora zaradi povečanja proizvodnje in
tehnoloških zahtev zgraditi dodatno halo vzhodno od obstoječe
in povezavo med obstoječo in predvideno halo. Podjetje KLS
d.o.o. je postalo pretežni lastnik zemljišč v IPC Loke, zato se
uredi združitev območja »a1« in »b«, s tem pa cesta b postane
interna cesta podjetja KLS d.o.o.
(3) Ker predviden poseg odstopa od toleranc, določenih
z veljavnim odlokom, se pristopi k spremembi in dopolnitvi
predmetnega odloka.
(4) Predvidene spremembe in dopolnitve LN IPC Loke
ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem
območju LN IPC Loke.
4. člen
(območje sprememb LN IPC Loke)
Območje sprememb LN IPC Loke se nanaša na zemljišča, ki jih ureja LN IPC Loke, in sicer na območju z oznako
»b« in delu območja z oznako »a1« ter območju ceste b. Obsega naslednje zemljiške parcele 950/2, 950/6, 922/1, 951/14,
951/15, 950/10, 925/6, 925/7, 950/5, 922/2, 950/11, 1290/7
vse k.o. Savina.
5. člen
(vsebina in oblika sprememb LN IPC Loke)
Spremeni in dopolni se tekstualni del odloka LN IPC Loke.
6. člen
(način pridobitve strokovnih podlag in strokovnih rešitev)
Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o
LN IPC Loke niso predvidene.
7. člen

LJUBNO
4367.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
IPC Loke (LN IPC Loke)

Na podlagi določb 46., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12,
109/12, 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na
podlagi 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11
– UPB) je župan Občine Ljubno dne 29. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke
(LN IPC Loke)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Ljubno začetek in
način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem
načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05, 43/15, 76/15 – popravek); v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve LN IPC Loke.
2. člen
(pravna podlaga)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev LN
IPC Loke, je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju
ZPNačrt) in ostali podzakonski predpisi.

(roki za pripravo LN IPC Loke)
(1) Občina Ljubno bo v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a
postopek izdelave sprememb in dopolnitev LN IPC Loke, nadaljevala kot skrajšani postopek.
(2) S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave spremembe in dopolnitve LN IPC Loke:
Aktivnost

Predvideni čas
izvedbe

Začetek – sklep o pripravi in objava sklepa v
uradnem glasilu
Priprava osnutka
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora
Izdelava dopolnjenega osnutka
Naznanilo javne razgrnitve
Javna razgrnitev in javna obravnava
Preučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve
Potrditev stališč do pripomb
Izdelava predloga
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Izdelava usklajenega predloga
Sprejem in objava odloka v uradnem glasilu

7 dni
15 dni
10 dni
7 dni
15 dni
7 dni
3 dni
7 dni
15 dni
7 dni
7 dni

8. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani k izdaji
smernic in mnenj so:

Uradni list Republike Slovenije
1. OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3334 Ljubno
ob Savinji.
2. JP KOMUNALA MOZIRJE d.o.o., Praprotnikova ulica
36, 3330 Mozirje.
3. ELEKTRO CELJE d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje.
4. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000
Ljubljana.
(2) Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil,
se le-ti vključijo v postopek.
9. člen

Št.
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10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

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

I.
70

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Občine Ljubno, veljati pa začne z dnem objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-008/2015-3
Ljubno, dne 29. decembra 2015

533.907

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

461.966

DAVČNI PRIHODKI

416.077

700 Davki na dohodek in dobiček

404.484

704 Domači davki na blago in storitve
71

Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica
v obdobju januar–marec 2016

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni
list RS, št. 33/07) je župan Občine Mežica dne 29. 12. 2015
sprejel

74

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

35.568
0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0
13.764

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

13.764

TRANSFERNI PRIHODKI

58.178

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

58.178
0

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

536.907

40

TEKOČI ODHODKI

229.330

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Mežica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 16/15 v nadaljevanju: odlok o proračunu).

9.914

KAPITALSKI PRIHODKI

II.

1. SPLOŠNA DOLOČBA
(vsebina sklepa)

408

712 Denarne kazni

741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sr.
pror. EU za izvajanje skupne km. politi.

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Mežica
v obdobju januar–marec 2016

1. člen

4.894
45.889

714 Drugi nedavčni prihodki

4368.

6.699

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
januar–marec
2016

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

703 Davki na premoženje

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

MEŽICA

13983

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

(ocena finančnih posledic)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka sprememb in
dopolnitev LN IPC loke zagotovi občina.

Stran

42
43

54.279
7.828
160.701
6.523
0
260.962
1.221
156.349

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

15.598

413 Drugi tekoči domači transferi

87.793

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

46.615

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

46.615

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

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

0

Stran
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432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

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

0
–3.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

75

stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

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

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

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

440 Dana posojila

(obseg zadolževanja občine)

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine 127.735 €, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v
tekočem proračunskem letu.

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

5. KONČNA DOLOČBA
8. člen

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

39.000

55

ODPLAČILA DOLGA

39.000

550 Odplačila domačega dolga

39.000

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

–42.000

X.

–39.000

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

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

3.000

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

42.000

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

(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.
Št. 410-0015/2015
Mežica, dne 29. decembra 2015
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

PUCONCI
4369.

Razpis nadomestnih volitev za župana Občine
Puconci

Na podlagi 105. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/107 – UPB, 45/08 in 83/12) Občinska volilna
komisija

razpisuje
nadomestne volitve za župana Občine Puconci
1. Nadomestne volitve župana se opravijo v nedeljo,
20. 3. 2016.
2. Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo
teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 11. 1. 2016.
3. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska volilna
komisija.
Št. 041-0001/2015
Puconci, dne 31. decembra 2015
Predsednica
Občinske volilne komisije
Vida Barbarič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
4370.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2016 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

V skladu z 28. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99, 101/00) in
15. členom Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
na 10. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I
Vrednost točke za izračun in odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2016 znaša 0,001743 EUR.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2016
naprej.
Št. 4224-0001/2015
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 16. decembra 2015
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
4371.

Sklep o začasnem financiranju Občine
Šempeter - Vrtojba v obdobju januar–marec
2016

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba
(Uradni list RS, št. 45/13) je župan Občine Šempeter - Vrtojba
dne 17. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju
Občine Šempeter - Vrtojba
v obdobju januar–marec 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) v obdobju
od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in

Št.
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Stran
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drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 101/13 in 55/15) in Odlokom o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14,
71/15 in 90/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
I.
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
710
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč
722 in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
740
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
741 proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
401
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
Transferi posameznikom
411
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
412
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Proračun
januar–marec
2015 v EUR

1.841.502,96
1.242.519,92
787.438,96
682.452,00
29.739,20
59.167,07
16.080,69
455.080,96
345.534,45
686,36
2.657,76
90,00
106.112,39
4.788,80
4.788,80
0
594.194,24
110.385,25
483.808,99
1.460.598,35
469.369,06
136.782,94
20.721,50
306.160,20
5.704,42
0
392.212,55
40.046,66
72.103,06
30.996,28
249.066,55
0
598.736,44
598.736,44
280,30

Stran

13986 /

Št.

106 / 30. 12. 2015

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
Investicijski transferi proračunskim
432
uporabnikom
280,30
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
III
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
380.904,61
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IV. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
203,43
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
75
(750+751+752)
203,43
750 Prejeta vračila danih posojil
203,43
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
V.
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
44
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
Povečanje kapitalskih deležev
441
in naložb
0
Poraba sredstev kupnin iz naslova
442
privatizacije
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
VI. IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V)
203,43
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
99.272,37
55 ODPLAČILA DOLGA
99.272,37
550 Odplačila domačega dolga
99.272,37
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH
IX.
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
281.835,67
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
–99.272,37
NETO FINANCIRANJE
XI.
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
–380.904,61
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
XII.
DNE 31. 12. PRET. LETA
0
431

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do
ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu
ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon,
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o
proračunu.
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5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu
proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži
do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem
proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016
dalje.
Št. 03201-27/2015-1
Šempeter pri Gorici, dne 17. decembra 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

ŠENTJUR
4372.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13
– ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 –
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D) in 118. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 9. redni seji dne
15. decembra 2015 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2015
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
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Št.

I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2015
Skupina/Podskupina kontov

I.

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

16.919.729,58

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.098.374,04

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

2.054.090,04
1.164.303,75

711 Takse in pristojbine

15.000,00

712 Globe in druge denarne kazni

40.200,00

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. sred.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. EU
78 PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva iz
proračuna Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI

0,00
834.586,29
236.500,00
0,00
236.500,00
5.300,00
5.300,00
3.576.015,54
1.558.055,48
2.017.960,06
3.540,00
3.540,00
16.782.131,99
4.068.675,80

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

826.210,00

401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

127.315,00

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

V.

2.664.080,80
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71.370,00
137.597,59

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

349.700,00

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev

B.

9.959.384,00

704 Domači davki na blago in storitve
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

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

11.044.284,00
735.200,00

Stran

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752+753)

703 Davki na premoženje
71 NEDAVČNI PRIHODKI

II.

Rebalans 2015
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0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443+444)

0,00

44 POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0,00

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

0,00

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

641.694,34

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

641.694,34

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

–504.096,75

X.

–641.694,34

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

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

–137.597,59

Stanje sredstev 31. 12. 2014

504.096,75
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Odlok s prilogami se objavi na spletni strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2014
Šentjur, dne 15. decembra 2015
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

104.300,00
346.770,00
5.523.694,23
11.500,00
3.701.000,00
668.629,23
1.142.565,00
6.936.881,96
6.936.881,96
252.880,00

181.510,00

ŠMARJEŠKE TOPLICE
4373.

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr. 101/13 In 55/15 – ZFisP) in 79. člena
Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07,
33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 12. redni
seji dne 22. 12. 2015 sprejel
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ODLOK
o proračunu Občine Šmarješke Toplice
za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto
2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

Proračun leta
2016
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.748.744
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.512.111
DAVČNI PRIHODKI
2.124.847
700 Davki na dohodek in dobiček
1.803.428
703 Davki na premoženje
206.604
704 Domači davki na blago in storitve
114.815
706 Drugi davki
0
NEDAVČNI PRIHODKI
387.264
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
264.211
711 Takse in pristojbine
5.003
712 Globe in druge denarne kazni
16.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
800
714 Drugi nedavčni prihodki
100.351
KAPITALSKI PRIHODKI
61.576
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sred.
61.576
PREJETE DONACIJE
2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.000
TRANSFERNI PRIHODKI
173.057
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
173.057
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. pror. EU
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.640.106
TEKOČI ODHODKI
976.846
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
229.670
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
34.601
402 Izdatki za blago in storitve
684.575
403 Plačila domačih obresti
18.000
409 Rezerve
10.000
TEKOČI TRANSFERI
1.106.256
410 Subvencije
24.913
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
793.599

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
92.886
413 Drugi tekoči domači transferi
194.858
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1.517.412
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.517.412
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
39.592
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
35.400
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
4.192
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–891.361
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+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
156.880
55 ODPLAČILA DOLGA
156.880
550 Odplačila domačega dolga
156.880
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.048.241
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–156.880
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
891.361
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.050.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke
Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

Uradni list Republike Slovenije
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– podkonta.
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi ter tega odloka.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabijo
za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
ki se uporabijo za nakup novega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za
izgradnjo nove komunalne infrastrukture,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenjajo za
sofinanciranje nabave gasilske opreme ter osnovnih sredstev,
– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega
so bila pridobljena,
– prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo
za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov
na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,
– turistična taksa, ki se uporabi za vlaganje v turistično
infrastrukturo in razvoj ter spodbujanje turizma,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova
sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij
– projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem
letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti oziroma veljavni proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru iste proračunske postavke. O prerazporejanju
odloča župan.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v okviru
istega podprograma. O prerazporejanju odloča župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika
župan.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnega programa odloča
na predlog neposrednega uporabnika župan.
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 30 % podprograma tega neposrednega uporabnika in med glavnimi programi,
pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega
glavnega programa ne sme presegati 10 % glavnega programa
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tega neposrednega uporabnika v sprejetem oziroma veljavnem
proračunu.
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.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2017 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, ki
lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad
20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih
virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za
posamezno leto.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč
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prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč
(suša, potres, požar, poplave, ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2016 ne oblikuje.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 1. 2016.
Št. 410-0015/2015-43
Šmarjeta, dne 23. decembra 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 1.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do
višine 0 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Šmarješke Toplice, v letu 2016
ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
se lahko v letu 2016 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
lahko v letu 2016 izdajo poroštva do skupne višine glavnic
0 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2016 zadolži do višine 0 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke
Toplice v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

4374.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke
Toplice

Na podlagi 7., 17. in 29. člena Statuta Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet
Občine Šmarješke Toplice na 12. redni seji dne 22. 12. 2015
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih in nagradah Občine Šmarješke
Toplice
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 31/08, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
Prvemu odstavku 2. člena Odloka se dodata novi točki,
kot glasi:
»4. priznanje župana Občine Šmarješke Toplice,
5. knjižna nagrada župana Občine Šmarješke Toplice.«
3. člen
Za četrtim poglavjem se dodata novo peto in šesto poglavje, kot glasi:
»V. PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
14. člen
Priznanje župana Občine Šmarješke Toplice se podeljuje
posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in
drugim pravnim osebam za izkazano predanost na različnih področjih delovanja in kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno delo.
Priznanje župana se podeljuje tudi ob posameznih jubilejih in priložnostih, kot tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj v občini.
O podelitvi priznanja župana Občine Šmarješke Toplice
odloča župan s sklepom.
Priznanje podeljuje župan na slavnostni seji občinskega
sveta ali ob posebnih slavnostih, praznikih, svečanem sprejemu in ob dogodkih pomembnih za prejemnika priznanja.
VI. NAGRADA ŽUPANA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE
15. člen
Nagrada župana Občine Šmarješke Toplice se podeljuje
učencem, dijakom, študentom in drugim posameznikom za
posebne dosežke in uspehe na različnih področjih delovanja.
Nagrada župana je lahko knjiga ali druga simbolična nagrada, katere vrednost ne presega zakonsko predpisane višine.
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Nagrada s priznanjem se podeli prejemniku na posebnem
sprejemu ali ob drugih primernih dogodkih.
O podelitvi nagrade župana Občine Šmarješke Toplice
odloča, na predlog javnega zavoda ali glede na dosežene
rezultate, župan s sklepom.
Sredstva za podelitev nagrade župana se zagotovijo v
proračunu občine.«
4. člen
Dosedanje peto poglavje postane sedmo poglavje, dosedanja 14. in 15. člen postaneta 16. in 17. člen odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2015-3
Šmarjeta, dne 23. decembra 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

4375.

Sklep o določitvi cen programov in rezervacij
v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUJ), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
ter 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS,
št. 21/07 in 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice
na 12. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov in rezervacij
v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
1. člen
Cene programov, ki jih izvaja Osnovna šola Šmarjeta –
Vrtec Sonček znašajo mesečno na otroka:
starostna skupina otrok
1–3 leta
3–6 let

cena programa v €
421,59
323,91

2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,60 €. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena
programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan
odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z
odločbo o višini plačila za program vrtca.
Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva dejanska odsotnost dni v mesecu.
3. člen
Cena programa za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek, se obračunava glede na starost otrok. Sprememba se
upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po dopolnjeni
starosti treh let.
4. člen
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni
razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju od neto povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu. Starši lahko
uveljavljajo subvencijo – znižano plačilo vrtca, če pravočasno
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oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca na krajevno pristojni Center za socialno delo. Vsak dohodkovni razred določa kakšen
odstotek cene programa plačajo starši. Razliko do polne cene
programa pokriva občina.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo
77 % cene programa.
5. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo dodatno olajšavo oziroma rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, v
času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ
dva meseca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot
enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otoka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Starši uveljavljajo rezervacijo s pisno vlogo, ki jo predložijo v vrtec, najpozneje petnajst dni pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavitev rezervacije za otroka, morajo imeti starši
otrok poravnane finančne obveznosti do Osnovne šole Šmarjeta – Vrtca Sonček.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka plačajo
starši 50 % njim določenega plačilnega razreda.
Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v
katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
To pravico lahko v breme proračuna Občina Šmarješke
Toplice uveljavijo tudi starši s stalnim bivališčem v naši občini,
katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če je
skladno z določitvami teh občin le-to možno uveljavljati.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmarješke
Toplice po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
6. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarješke Toplice po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programov, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila zaradi zdravstvenih razlogov.
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca
več kot 20 zaporednih delovnih dni, se staršem za dneve
odsotnosti obračuna 30 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo
uveljavljajo straši s pisno vlogo in zdravniškim potrdilom oziroma ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju predložijo vrtcu
najkasneje 5. delovni dan po končani odsotnosti.
7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v
redne oddelke, je za starše enaka ceni programa skupine, v
katero je otrok vključen. Dodatne stroške, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (ure dodatne strokovne pomoči, stroški dela
spremljevalcev gibalno oviranim otrokom, dodatni materialni
stroški) krije občina.
Vrtec mora v roku enega meseca po vključitvi (ali pridobitvi odločbe) otroka s posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka obvestiti
Občino Šmarješke Toplice.
8. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot
element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora občina zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
9. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do
15. v mesecu.
10. člen
Delovni program vrtca traja 9 ur. Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se staršem obračuna v vrednosti 4,50 €.
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Hkrati to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v vrtcu
po poslovnem času.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok
v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček št. 602-0017/2013-3
(Uradni list RS, št. 82/13).
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 602-0008/2015-3
Šmarjeta, dne 23. decembra 2015

4377.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 101/13, 55/15
– ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 2. izredni seji občinskega sveta dne 23. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o 3. rebalansu proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

4376.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13 in 19/15) v povezavi z Zakonom o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS,
št. 24/92, 29/95, 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in
110/02 – ZGO-1), 21. in 50. člena Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94), 8. člena Statuta Občine Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) in 13. člena Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 108/11) je Občinski svet Občine
Šmarješke Toplice na 12. redni seji dne 22. 12. 2015 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmarješke
Toplice za leto 2016 znaša:
za stanovanja in počitniške hiše ter garaže
zasebnih lastnikov
0,0002210 EUR
za objekte družbene dejavnosti
0,0001400 EUR
za poslovne površine v stavbah, ki se uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v
uporabi podjetja (poslovni namen)
0,0002802 EUR
nezazidana stavbna zemljišča – fizične
osebe (stanovanjski namen)
0,0000790 EUR
Določena mesečna vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila
za pravne in fizične osebe.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Št. 032-0011/2015
Šmarjeta, dne 23. decembra 2015
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2015

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 98/14, 8/15 in 74/15) se spremeni
tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto

Splošni del proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2015

3. rebalans
2015
(v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

5.243.140

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.210.860

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.417.226

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.989.876

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

296.350

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

131.000

706

DRUGI DAVKI

71

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

793.634

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

483.497

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.500

712

DENARNE KAZNI

5.500

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

76.600

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

42.900

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

0

137
302.000

0
33.700
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731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

564.530

741

PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

391.150

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

II.

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.347.759

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.855.547

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

204.126

108.500

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

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.503.711

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.503.711

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

63.001

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

54.183

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

1.871.317
12.200
1.240.798

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

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

0

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

3.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)

0

50

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
55
550

210.325

ODPLAČILA DOLGA (550)

210.325

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

210.325

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

–311.945

X.

–210.325

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

104.620

490.295

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

312.069

117.184

–104.620

3.000

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

3.000

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (75)

V.

DANA POSOJILA

128.024

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

0

440

32.376

41

III.

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

29.608
1.480.937

13993
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3.000
0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-008/2014
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

4378.

Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in
14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 –
ZFisP) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni
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list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine
Šmartno pri Litiji na 2. izredni seji občinskega sveta dne 23. 12.
2015 sprejel

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

285.833

740

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

117.500

741

PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV
PRORAČUNA EU

168.333

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (787)

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.257.274

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.783.346

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

409

REZERVE

41

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

Konto Splošni del proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2016

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

122.298

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

523.304

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.407.566

420

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

1.407.566

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

124.760

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM

79.000

432

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

45.760

III.

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

19.123

ODLOK
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto
2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen

Proračun
2016
(v EUR)

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

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

5.276.397

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.698.702

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.812.190

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.371.540

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

311.650

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

129.000

706

DRUGI DAVKI

71

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

886.512

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

664.050

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.500

712

DENARNE KAZNI

6.000

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

213.962

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

291.862

720

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

180.700

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

111.162
0

0

248.528
36.657
1.336.661
105.500
56.000
1.941.602
11.600
1.284.400

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

0

0

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

3.000

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

3.000

750

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

3.000
0

Uradni list Republike Slovenije

Št.

44

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

0

440

DANA POSOJILA

0

441

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
IN NALOŽB

0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

443

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

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
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1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12),
ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture,
ki se namenijo izgradnji komunalne infrastrukture ter izgradnji
in vzdrževanju vodovodov,
3. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in
vlaganj v naravne vire,
4. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan
les, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo
gozdov ter vzdrževanje občinskih javnih cest,
5. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih
točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za
namen, za katerega so sredstva prejeta.
5. člen

3.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

0

50

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (55)

210.325

55

ODPLAČILA DOLGA (550)

210.325

550

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

210.325

IX.

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

–188.203

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–210.325

XI.

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

–19.123

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

189.045

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene
s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 75 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
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Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do
20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča
o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o
spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti
projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2016 izdajo poroštva
do skupne višine glavnic 50.000 eurov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
v letu 2016 zadolži do višine 3.000.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini
40.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

(začasno financiranje v letu 2017)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri
Litiji v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-009/2015
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolžila.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina
Šmartno pri Litiji, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine
glavnic 30.000 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima
občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2016 zadolžijo do
skupne višine 500.000 eurov.

4379.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje enote urejanja prostora z oznako
JV_55 – Peskokop Kepa

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 2. izredni seji dne
23. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje enote urejanja prostora z oznako
JV_55 – Peskokop Kepa
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/08, ki se z uveljavitvijo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine
Šmartno pri Litiji imenuje: »občinski podrobni prostorski načrt
za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Spremeni se 3. člen, tako da se na novo glasi:
»3. člen
(pravna osnova)
Ureditveno območje OPPN je v izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta, Uradni list RS, št. 38/13, 67/14,
opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako JV_55.«
3. člen
Spremeni se 5. člen, tako da se na novo glasi:
»5. člen
(meja ureditvenega območja)
Ureditveno območje OPPN obsega celotno enoto urejanja
prostora z oznako JV_55 izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta in je prikazana v prostorsko informacijskem
sistemu Občine Šmartno pri Litiji in grafično prikazan na risbah
št. 2/1-1 in 2/1-2 kartografskega dela OPPN.«
4. člen
Spremeni se 6. člen, tako da se na novo glasi:
»6. člen
(zemljišča ureditvenega območja)
Zemljišča območja OPPN obsegajo vse zemljiške parcele, ki se nahajajo v enoti urejanja prostora z oznako JV_55.«
5. člen
Dopolnijo se vsi posamezni listi grafičnega dela OPPN,
kjer se prikazujejo območja urejanja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-5/2004-113
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

4380.

Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč iz sredstev proračuna Občine Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in
34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
2. izredni seji dne 23. 12. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji
I. UVOD
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določijo upravičenci do dodelitve
enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, pogoji in razlogi za dodelitev te pomoči, oblika in
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višina pomoči, kriteriji in postopek dodeljevanja ter izplačevanje
pomoči upravičencem v Občini Šmartno pri Litiji.
(2) Občina Šmartno pri Litiji sredstva za enkratno denarno
pomoč upravičencem zagotavlja iz sredstev proračuna Občine
Šmartno pri Litiji.
II. UPRAVIČENCI
2. člen
Do enkratne denarne pomoči so upravičeni občani s
stalnim prebivališčem v Občini Šmartno pri Litiji, ki so se zaradi
naravne ali druge nesreče trenutno znašli v težki materialni
situaciji oziroma jim je bila povzročena škoda na premoženju,
ki leži na območju Občine Šmartno pri Litiji.
III. NAMEN ENKRATNE DENARNE POMOČI
3. člen
(1) Enkratna denarna pomoč je namenjena za trenutno
premostitev nastalih težav pri občanih, povezanih z naravno
ali drugo nesrečo.
(2) Po tem pravilniku se denarna pomoč izplača upravičencem v primerih, ko pojav ali dogodek ni del splošne
naravne nesreče ali katastrofe, ki je razglašena s strani države
ali občine.
4. člen
(1) Naravna nesreča je dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje in zdravje ljudi, živali ter
premoženje. Med naravne nesreče po tem pravilniku spadajo
poplava, zemeljski plaz, močan veter, neurje, udar strele, požar
kot posledica udara strele in podobno.
(2) Druge nesreče so dogodki, ki izvirajo iz dejanj ljudi,
predmetov ali drugih nenaravnih dejavnikov, ki povzročajo škodo. Mednje spadajo ekološke nesreče, požari ter druge podobne nesreče, medtem ko se za druge nesreče po tem pravilniku
ne štejejo kraje, tatvine in druge običajne poslovne škode.
IV. MERILA ZA DODELITEV POMOČI
5. člen
(1) Do dodelitve denarne pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč je upravičen posameznik oziroma
družina, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika in je
na Občino Šmartno pri Litiji podal vlogo za dodelitev enkratne
denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
(2) Višina enkratne denarne pomoči v primeru nesreče,
ki je poškodovala stanovanjsko stavbo, znaša do 1.500,00 €,
za druge nestanovanjske stavbe (npr. gospodarska poslopja)
pa do 1.000,00 €.
V. POSTOPEK
6. člen
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede na pisno zahtevo stranke. Postopek se lahko ob soglasju upravičenca uvede
tudi na vlogo Centra za socialno delo Litija, humanitarnih organizacij in društev, zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ter
drugih zavodov.
7. člen
(1) Upravni organ obravnava vlogo in poda oceno o upravičenosti in višini denarne pomoči. Upravičenost do denarne
pomoči in njena višina se ugotavlja na podlagi v vlogi navedenih dejstev in predloženih dokazil, ogleda mesta nesreče, kadar
je to izvedljivo, ter drugih verodostojnih virov.
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(2) Na podlagi pridobljenih dokazil in mnenj upravni organ
izda sklep o dodelitvi enkratne denarne pomoči pri odpravi
posledic naravnih in drugih nesreč. Zoper sklep je dovoljena
pritožba pri županu Občine Šmartno pri Litiji.
8. člen
(1) Denarna pomoč pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč se ne dodeli, če je bilo ugotovljeno, da je bil vzrok za
nastalo škodo neodgovorno ravnanje oškodovanca.
(2) Pri ravnanju z vlogami se upoštevajo določila zakona,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(3) Kolikor se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične podatke, mora prejemnik pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
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III.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa prenehata veljati
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Štore, št. 110-0003/2009-17
z dne 17. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 21/14) in Sklep o izdaji
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu v Občini Štore, št. 122-0078/2015-3 z dne 15. 12.
2015.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 122-0078/2015-5
Štore, dne 28. decembra 2015

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 18/14).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-1/2015-1
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

TOLMIN
4382.

Dopolnitev Statuta Občine Tolmin

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in
161. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 11. seji dne 22. 12.
2015 sprejel

D O P O L N I T E V   S T A T U T A
Občine Tolmin
ŠTORE
4381.

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu
v Občini Štore

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka
101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11,
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 –
ZSVarPre-A in 57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14) je Občinski
svet Občine Štore na 3. dopisni seji od 24. 12. 2015 do 28. 12.
2015 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
I.
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini
19,19 EUR na efektivno uro, za nedeljske oziroma praznične
dni pa 21,00 EUR na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine
Štore znaša končna cena za uporabnika 3,80 EUR na efektivno
uro. Enak prispevek uporabnika velja tudi za nedeljske oziroma
praznične dni.

1. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Ob upoštevanju nalog občine, ki so navedene v 11. členu,
in določb Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti se Občina
Tolmin registrira za opravljanje dejavnosti:
– 84.110 Splošna dejavnost javne uprave;
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu.«.
2. člen
Dopolnitev Statuta Občine Tolmin začne veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Tolmin, dne 23. decembra 2015
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

4383.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list
RS, št. 13/09, 17/11) in 12. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin (Uradne objave
Primorskih novic, št. 53/2001, 50/2002, 44/2003) je Občinski
svet Občine Tolmin na 11. seji dne 22. 12. 2015 sprejel
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Št.

SKLEP
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Stran

706 DRUGI DAVKI

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča znaša od 1. 1. 2016 dalje za zazidano stavbno
zemljišče 0,00414726 EUR, za nezazidano stavbno zemljišče
pa 0,00082945 EUR.

71

Št. 422-0003/2015
Tolmin, dne 23. decembra 2015
72

Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

1.711.903

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.468.953

4384.

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 –
odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97
– ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02,
108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO,
60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami) in 32. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, 19/13 in 74/15) je Občinski svet
Občine Tržič na 11. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel

35.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

26.100

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

176.850

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

346.298

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

161.036

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

ODLOK
o proračunu Občine Tržič za leto 2016

73

78

1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o proračunu Občine Tržič za leto 2016 (v
nadaljevanju: proračun) se določajo višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja javnega sektorja
na ravni občine.

Opis
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

11.072.358

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.425.224

70

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

234.736

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

42.500

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)

0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

8.713.321

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

7.422.221

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

1.052.600
238.500

14.815.575
4.248.250

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

959.848

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

149.114

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 REZERVE

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

277.236

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

41

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

Proračun
2016 v EUR

A.

23.600

40

Proračun Občine Tržič za leto 2016 se določa v naslednjih
zneskih:
Konto

23.600

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)

185.263

730 PREJETE DONACIJE IZ
DOMAČIH VIROV

II.

2. člen

0

PREJETE DONACIJE (730+731)

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74

5.000

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

TRŽIČ

0

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

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

2.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.

13999

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

2.878.758
75.000
185.530
4.877.773
870.646

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

2.407.878

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

494.877

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

1.104.372

Stran

14000 /

Št.
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414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42

43

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

5.304.568

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

5.304.568

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)

384.984

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

163.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

221.984

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–3.743.216

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

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

44 V.

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

VI.

C.

0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

12.454

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

–12.454

RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500)
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX.

12.454

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

opreme, naročanju investicijsko projektne dokumentacije in
naročanju investicijsko-vzdrževalnih del, je vedno potrebno
predhodno pisno soglasje župana, ne glede na vrednost pravnih poslov, ki jih sklepajo krajevne skupnosti.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prejemki so, poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi donacije,
namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne
dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega
stvarnega premoženja, prihodki od najemnin in odškodnine
iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske
prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna so tudi okoljske takse,
vplačani prispevki občanov, namenjeni za sofinanciranje investicij, transferni prihodki za investicije, in prihodki ožjih
delov lokalnih skupnosti (samoprispevek in drugi prihodki).
Namenski prihodki proračuna so tudi prihodki po zakonu
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in
sicer sorazmerni del, ki pripada lokalni skupnosti. Namenski
prihodek proračuna je koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki se krijejo z
namenskimi prihodki in ki niso porabljene v tekočem letu, se
prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg teh izdatkov in proračun.
V primeru pridobitve namenskih prejemkov ima župan
pravico odpreti novo postavko v proračunu. Sredstva za novo
odprto postavko se zagotovijo iz namenskih prejemkov in s
prerazporeditvijo sredstev iz drugih postavk, v tem primeru prerazporeditev lahko preseže 15 % sredstev na določeni postavki,
ne glede na določila 10. člena tega odloka.
5. člen

0

(prerazporejanje pravic porabe)

0

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan (v primeru ožjih delov občin predsednik sveta)
oziroma od njega pooblaščena oseba lahko samostojno prerazporeja sredstva med konti v okviru proračunske postavke in
po potrebi odpira nove konte.
Župan lahko v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne
namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za
katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 15 %
sredstev. Pri izračunu zneska, ki se prerazporeja med dvema
proračunskima postavkama s sklepom župana, se upošteva
15 % od vrednosti večje proračunske postavke.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino
sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
vendar največ do višine 20 % vseh sredstev znotraj svojega
finančnega načrta.

506.976
506.976

–4.262.646

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–506.976

XI.

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

3.743.216

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki
so sestavni deli odloka. Načrt razvojnih programov je priloga
k temu odloku.
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke (PP).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
lahko določi pristojne organe in strokovne službe, ki so nosilci
porabe sredstev na posameznih proračunskih postavkah.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma
od župana pooblaščena oseba.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so
odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti.
Pravni posli nad vrednostjo 2.000,00 EUR, ki jih sklepajo
krajevne skupnosti z območja Občine Tržič, so veljavni le ob
predhodnem pisnem soglasju župana Občine Tržič. Pri nabavi

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zahtevale
plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
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– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 70 % sredstev skupin odhodkov “42-investicijski odhodki” in “43-investicijski transferi”;
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 30 %
sredstev skupin odhodkov “40-tekoči odhodki” in “41-tekoči
transferi”.
Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na namenske prejemke in izdatke proračuna ter na prevzemanje
obveznosti z najemnimi pogodbami, prevzemanje obveznosti
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje posrednih in
neposrednih uporabnikov.

Št.

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Stran

14001

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna katerih ustanoviteljica
je občina in pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Za pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali
posredno prevladujoč vpliv, v letu 2016 način in pod pogoji, ki
jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju
občin, ni predvideno zadolževanje.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb
javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.
12. člen

7. člen
Župan (oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik
sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
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(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2015-51
Tržič, dne 17. decembra 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

8. člen
(proračunske rezerve)
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V proračunsko rezervo občine se najkasneje do konca tekočega koledarskega leta izloči 1,3 % skupno doseženih
davčnih prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo
naravne sile in ekološke nesreče.
Občinski svet pooblašča župana, da odloča o uporabi
proračunske rezerve do višine 4.200 EUR, vendar samo enkrat
za isti namen.
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi
tekočo proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih
sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan do
zneska 4.200,00 EUR za posamezni namen.
9. člen
(odpis dolgov)
Župan lahko na prošnjo dolžnika odloži plačilo, dovoli
obročno plačilo dolga ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo
dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati
celotnega dolga.
Župan lahko do višine 0,5 % skupnih prihodkov iz 2. člena
tega odloka odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi
bili stroški postopka izterjatve v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi iz naslova
obveznih dajatev.
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letu 2016 ni
predvideno.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.

4385.

Odlok o spremembah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki na območju Občine
Tržič

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS – UPB2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08,
76/08, 100/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 14/15), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, št. 39/06,
49/06, 66/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12,
92/13, 56/15), 22., 23. in 30. člena Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12)
ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13,
74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 11. redni seji dne
17. 12. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ravnanju
s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 47/10 in 23/11 – v nadaljevanju:
Odlok) se 22. člen spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov)
(1) Uporabniki so dolžni na individualnih zbiralnicah komunalne odpadke zbirati v naslednje vrste in velikosti tipiziranih
zabojnikov:
1. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120, 240,
660 ali 1100 litrov, in sicer v zabojnik zelene barve (za mešane
komunalne odpadke) ter v zabojnik zelene barve z rumenim
pokrovom (za odpadno embalažo) volumna 120, 240, 660 ali
1100 litrov,
2. tipizirane zabojnike na kolesih volumna 80, 120 ali
240 litrov, rjave barve (za biološko razgradljive odpadke),
3. tipizirane velike zabojnike volumna 5 m3 (velja le za
uporabnike – pogodbene partnerje iz 24. člena tega odloka in
s tem povezanim odvozom iz poslovnih dejavnosti),
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4. posebne plastične vrečke, in sicer v črne za mešane
komunalne odpadke in v rumene barve za embalažo, ki morajo
biti označene z logotipom izvajalca.
(2) Uporabniki so za zbiranje komunalnih odpadkov na
individualnih zbiralnicah dolžni uporabljati tipizirane zabojnike
(v nadaljevanju: zabojniki), posebne plastične vrečke pa sme
uporabnik uporabiti le v primeru, kadar ni mogoče uporabiti
zabojnikov ali zaradi občasnega povečanja količine komunalnih
odpadkov v skladu z 28. členom tega odloka. Taki uporabniki
si pri izvajalcu javne službe pridobijo ustrezno število vrečk.
(3) Tipizacijo zabojnika potrdi izvajalec GJS zbiranja komunalnih odpadkov in je pogojena z obstoječo opremo zabojnika za identifikacijo praznjenja in opremo vozil za praznjenje
zabojnikov.
(4) Vrsto, število in volumen zabojnikov, ki jih bo uporabljal
posamezni uporabnik, določi izvajalec v soglasju z uporabnikom, pri čemer se upošteva predvidena količina odpadkov,
struktura in vrsta odpadkov, tehnologija, način zbiranja in pogostost odvažanja komunalnih odpadkov.
(5) Najmanjše velikosti zabojnika za gospodinjstva na
posameznem odjemnem mestu glede na število oseb so:
Zabojnik za mešane komunalne odpadke
Volumen zabojnika v litrih
Število oseb
80
1-2
120
3-6
240
7-10
660
11-26
1100
27-44
Zabojnik za odpadno embalažo
Volumen zabojnika v litrih
120
240
660
1100

Število oseb
1-5
6-10
11-25
26-40

Zabojnik za biološko razgradljive odpadke
Volumen zabojnika v litrih
80
120
240

Število oseb
1-10
11-15
16-30

(6) V primeru, ko ima 1 oseba, ki prebiva v stanovanjski
hiši, 80 l zabojnik za mešane komunalne odpadke, se za obračun storitev upošteva volumen 40 l.
(7) Uporabnikom, ki odpadke odlagajo v posebej namenjene vrečke, se za obračun upošteva 40 l na osebo.
(8) V primeru, ko ima do 5 oseb, ki prebivajo v stanovanjski hiši, 80 l zabojnik za biološko razgradljive odpadke, se za
obračun storitev upošteva volumen 40 l.
(9) V primeru večstanovanjskih oziroma večplačniških
odjemnih mest se volumen posamezne vrste zabojnikov deli
med plačnike glede na število oseb.
(10) Za določitev najmanjše velikosti zabojnika za mešane komunalne odpadke za uporabnike – pravne osebe,
samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se upošteva dejavnost, velikost poslovnega
prostora ter število zaposlenih v skladu s priporočili v naslednji
razpredelnici:
Velikost Dejavnost
posode
80 l
Pisarne, manjše
obrti
120 l
Pisarne, manjše
obrti

Velikost
prostora
do 30 m2

Število
zaposlenih
od 0 do 2

od 31 do 60 m2

od 2 do 3

240 l
660 l
1100 l

Manjše kavarne, od 61 do 80 m2
od 2 do 3
prodajalne kruha,
lokali
Večje obrti, šole, od 81 do 500 m2
od 4 do 20
vrtci, manjša
industrija
Večje obrti,
od 501 do 1500 m2 od 21 do 30
manjša industrija

(11) Za določitev velikosti zabojnika za mešane komunalne odpadke pri dejavnostih, ki zahtevajo pretežno skladiščne prostore se upošteva kriterij število zaposlenih oseb
iz gornje tabele.
(12) Če količine komunalnih odpadkov redno presegajo
prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja uporabnik,
lahko izvajalec na predlog uporabnika ali pa sam, na podlagi
lastnih ugotovitev, določi ustrezno zamenjavo obstoječega zabojnika z večjim. Če količine komunalnih odpadkov občasno
presegajo prostornino zabojnika za odpadke, ki ga uporablja
uporabnik, si uporabnik pri izvajalcu priskrbi posebne plastične
vrečke za odpadke.«.
2. člen
V Odloku se doda 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(merila za ugotavljanje najmanjše velikosti zabojnika)
(1) Najmanjša velikost zabojnika se določi skladno s petim
odstavkom prejšnjega člena. Določitev več manjših zabojnikov
namesto enega ni dopustna.
(2) V primerih, ko je potrebno zaradi večjega števila
oseb določiti več zabojnikov za posamezno odjemno mesto,
se določi taka kombinacija zabojnikov, da ima odjemno mesto najmanjše možno število posameznih zabojnikov glede
na število oseb.
(3) Posamezen uporabnik znotraj večplačniškega odjemnega mesta ne more imeti svojega zabojnika.
(4) Kolikor pride do spremembe volumna zabojnika na
odjemnem mestu do 14. koledarskega dne v mesecu, se sprememba upošteva pri obračunu za tekoči mesec, sicer pa za
naslednji mesec.«.
3. člen
V Odloku se 49. člen spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(cena javne službe)
Cena storitev javne službe se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.
4. člen
V Odloku se 50. člen spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(1) Izvajalec ceno storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, izraženo v kg, uporabnikom zaračuna glede
na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, in
sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem
obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov v občini
na uporabnike glede na prostornino zabojnika in pogostost
odvoza zabojnika.
(2) Izračun se naredi ločeno za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter ločeno za preostale
določene vrste komunalnih odpadkov.
(3) Pogostost odvoza biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter preostalih določenih vrst
komunalnih odpadkov določi izvajalec javne službe v letnem
programu ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi predpisi.
(4) V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve javne
službe in ostali stroški vezani na ravnanje z odpadki razdelijo
na število uporabnikov.
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(5) Za počitniške hišice, v katerih ni stalno prijavljenih
prebivalcev, se cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki,
izražena v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na
prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika, pri čemer
se za pogostost odvoza zabojnika šteje najmanjša pogostost
odvoza, ki je v skladu s predpisi določena v letnem programu
ravnanja z odpadki. V kolikor ni podatka o velikosti zabojnika,
se za prostornino zabojnika šteje najmanjša velikost zabojnika.«
5. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta besedilo:
»V primeru, da v večstanovanjskih objektih več uporabnikov skupaj uporablja isti zabojnik, se strošek storitve javne
službe in ostali stroški vezani na ravnanje z odpadki razdelijo
na število uporabnikov.«.
6. člen
V prvem odstavku 58. člena se doda 13. točka, ki se glasi:
»13. če za odlaganje komunalnih odpadkov ne izbere
predpisanih zabojnikov za odpadke skladno z 22.a členom.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2015
Tržič, dne 18. decembra 2015
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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ŽUŽEMBERK
4386.

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji
oskrbe s pitno vodo

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni
list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter
občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva
okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk
na 10. redni seji dne 18. 12. 2015 ob obravnavi predloga cen
komunalnih storitev sprejel

SKLEP
o zaračunanih cenah in subvenciji
oskrbe s pitno vodo
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja
in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev
in subvencije se uporabljajo s 1. 1. 2016.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za vse uporabnike:

Občina subvencionira ceno vodarine 33,57 % za vse uporabnike.
Št. 354-99/2015-1
Žužemberk, dne 21. decembra 2015
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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4387.

Uredba o spremembah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred
požarom

Na podlagi prvega odstavka 92. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 92/13 in 102/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih izvajanja obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni
list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08 in 94/13) se v četrtem
odstavku 4. člena letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
2. člen
V šestem odstavku 24.a člena se letnica »2015« nadomesti z letnico »2016«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-92/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2550-0194
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

4388.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih
povračil za rabo vode, naplavin in vodnih
zemljišč za leto 2016

Na podlagi 8. člena Uredbe o vodnih povračilih (Uradni list
RS, št. 103/02 in 122/07) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč
za leto 2016
I
Cena za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin
in vodnih zemljišč za leto 2016 je:

Uradni list Republike Slovenije
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: 0,0638 eura na m3
odvzete vode;
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene,
potrebe kopališč in naravnih zdravilišč: 0,092 eura na m3 odvzete
vode;
– za rabo vode za zasneževanje smučišč: 0,0666 eura
na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje kmetijskih površin: 0,0015 eura
na m3 odvzete vode;
– za rabo vode za namakanje površin, ki niso kmetijska
zemljišča: 0,0919 eura na m3 odvzete vode;
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in
jedrskih elektrarnah: 0,00738 eura na m3 odvzete vode;
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno
oskrbo s pitno vodo za proizvodnjo pijač in tehnoloških namenov,
pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč
in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: 0,1009 eura na m3
odvzete vode;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo kot 10 MW: 1,8127 eura na MWh potencialne
energije vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu
s pridobljeno vodno pravico;
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW: 0,2361 eura na MWh potencialne energije
vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave:
0,1948 eura na MWh potencialne energije vode, ki je razpoložljiva
za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico;
– za pridobivanje toplote: 0,974 eura na MWh energije, ki je
razpoložljiva za odvzem toplote iz vode;
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: 0,0036 eura na 100 m3 letno
razpoložljive vode za odvzem iz vodnega vira;
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: 0,000972 eura na m2 površine
vodnega dobra, namenjenega vzreji rib;
– za školjčišče in gojišče morskih organizmov: 0,00498 eura
na m2 površine morskega dobra, namenjenega vzreji vodnih organizmov;
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: 0,0194 eura
na m2 površine vodnega dobra, namenjenega komercialnemu
ribolovu;
– za rabo naplavin: 3,1 eura na m3 odvzetega proda in
13,9 eura na m3 odvzete mivke;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje turističnih pristanišč za plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih, športnih
in drugih pristanišč: 0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, večjih
od 1.000.000 m2, za plovila: 0,25 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje sidrišč, večjih od
10.000.000 m2, za plovila: 0,0128 eura na m2 površine vodnega
zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, manjših
od 1.000.000 m2, na območju vplutja in izplutja iz pristanišča,
samo v pristaniščih, ki imajo to območje določeno: 0,0207 eura
na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje krajevnih sidrišč za
plovila: 2,07 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč na vstopno-izstopnih mestih:
0,345 eura na m2 površine vodnega zemljišča;
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje kopališč: 0,9597
eura na m2 površine vodnega zemljišča.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-93/2015
Ljubljana, dne 30. decembra 2015
EVA 2015-2550-0037
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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13922

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju občine Rogatec
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Mestne občine Kranj, Občine Naklo in na
1., 2. in 4. ožjem območju Občine Šenčur
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del
Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji
Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
obvezne socialne varnosti – tarifni del
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
okolja in prostora – tarifni del
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost
poklicnega gasilstva – tarifni del
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko
dejavnost – tarifni del
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del
Poročilo o gibanju plač za oktober 2015
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2015

13923

OBČINE

Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
14004
Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil
za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto
2016
14004

MINISTRSTVA

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Idrija I (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Banjšice (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Tržič (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ig (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Hrastnik (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba-Debela gora
(2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni dol (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Snežnik (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Grčarice (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krka (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brezova Reber (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mokronog (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ponikva (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenske Konjice (2015–
2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mislinja (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica (2015–
2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodne Haloze (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2015–2024)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Unec-Škocjan (2014–2023)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gornja Radgona (2014–2023)
Odredba o spremembah Odredbe o seznamu
standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o
skladnosti žičniških naprav za prevoz oseb za nameravano uporabo
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IN ORGANIZACIJE
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13924
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13945
13947
13948
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13953
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13955
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13956
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DOBROVA - POLHOV GRADEC

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2016
13966

4350.

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto
2016
13968
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Gornji Petrovci za leto 2015
13970
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri
OŠ Gornji Petrovci
13972

4351.

13928

4352.

13929
4353.
4354.
4355.
4356.

13931

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem
območju Občine Dravograd in Občine Muta
13933

13942

4349.

13927

13931

13939

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov
Gradec za programsko obdobje 2015–2020
13959

13926

13930

13937

4348.

13925
13925

13935

4357.
4358.

DOL PRI LJUBLJANI
GORNJI PETROVCI

GRAD

Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2015
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Grad
Sklep o sofinanciranju ekonomske cene vrtca Grad
v letu 2016

IG

13972
13974
13975
13976

Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ig
13976
Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
13978

Stran
4359.
4360.
4361.
4362.

4363.

4364.
4365.

4366.

4367.

4368.

14006 /

Št.
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Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2016
Sklep o sofinanciranju varuha v Občini Ig
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Uradni list Republike Slovenije
13978
13978
13978
13979

KOMEN

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in
Divača
13979

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za
leto 2015
13986

4373.

Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za
leto 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice
Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v
Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča

4374.
4375.
4376.

LITIJA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2014
13980
Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju 1. januar 2016 – 31. marec 2016
13980

4377.

LJUBLJANA

4379.

Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2016
13982

LJUBNO

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC
Loke)
13982

MEŽICA

Sklep o začasnem financiranju Občine Mežica v
obdobju januar–marec 2016
13983

PUCONCI

4369.

Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Puconci
13984

4370.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini
Sveti Jurij ob Ščavnici
13985

4371.

Sklep o začasnem financiranju Občine Šempeter
- Vrtojba v obdobju januar–marec 2016
13985

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

ŠEMPETER - VRTOJBA

ŠENTJUR

4372.

4378.

4380.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

13987
13990
13991
13992

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2015
Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto
2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55
– Peskokop Kepa
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz
sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji

13992
13993

13996
13997

ŠTORE

4381.

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Štore
13998

4382.
4383.

Dopolnitev Statuta Občine Tolmin
13998
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča
13998

4384.
4385.

Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2016
13999
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Tržič
14001

4386.

Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s
pitno vodo
14003

TOLMIN

TRŽIČ
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