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OBČINE

no prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija 
na 9. redni seji dne 4. 2. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v Občini Idrija za programsko 
obdobje 2015–2020

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste po-
moči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe občine Idrija za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.

Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 

št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst 
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 
1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),

– pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mi-
nimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter

– druge ukrepe.

2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija (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 v obliki subvencioniranih storitev.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

IDRIJA

409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija

Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 3. in 
7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 
57/11 – ORZGJS40) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija 
(Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) 
je Občinski svet Občine Idrija na 9. seji dne 4. 2. 2016 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija 

(Uradni list RS, št. 18/15) se v 6. členu dodata novi 10. in 
11. točka, ki se glasita:

»10. upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih 
objektov in površin;

11. oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih pro-
gramov, javnih kulturnih programov ter oddajanje prostorov v 
najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2015
Idrija, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

410. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija 
za programsko obdobje 2015–2020

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – urad-
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Republike Slovenije
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(2) »MSP« ali »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni 
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014;

(3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so de-
javna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju 
kmetijskih proizvodov;

(4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz 
ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvo-
dnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, 
ki bi spremenili naravo takih proizvodov;

(6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak 
postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod 
ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, po-
trebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za 
prvo prodajo;

(7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na za-
logi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, 
dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen 
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posre-
dniku 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 tr-
ženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to 
namenjenih prostorih;

(8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno 
kmetijsko proizvodnjo;

(9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v 
nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba, ki 
je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo 
vlaga vloge iz naslova ukrepov tega pravilnika;

(10) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu 
s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;

(11) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;

(12) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, 
ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence, 
strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;

(13) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z 
naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo 
opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi 
katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup 
zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj 
in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek 
izvajanja projekta ali dejavnosti;

(14) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomo-
či, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom 
davkov ali drugih dajatev;

(15) »standard Unije« pomeni obvezen standard, pred-
pisan 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 po-
samezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti;

(16) »neproizvodna naložba« pomeni naložbo, ki ne 
povzroči znatnega povečanja vrednosti ali donosnosti kme-
tijskega gospodarstva;

(17) »naložbe za skladnost s standardom Unije« pome-
nijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s stan-
dardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega 
z zakonodajo Unije;

(18) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, 
kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja področje 
kmetijskih zemljišč;

(19) »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 gospo-
darstvo kot nosilec tega gospodarstva;

(20) »investicijska dela« pomenijo dela, ki jih opravijo 
kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo sredstva;

(21) »skupina in organizacija proizvajalcev« pome-
ni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavno-
sti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014;

(22) »stalni stroški, ki nastanejo zaradi sodelovanja 
v shemi kakovosti« pomenijo stroške, ki nastanejo zaradi 
vključitve v shemo kakovosti, in letni prispevek za sodelo-
vanje v njej, po potrebi pa tudi odhodke za preglede, ki so 
potrebni za ugotavljanje skladnosti s specifikacijami sheme 
kakovosti;

(23) »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;

(24) »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske 
proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, 
katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(25) »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi 
in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evrop-
skega parlamenta in Sveta;

(26) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki 
ne spadajo v področje uporabe člena 42 Pogodbe o delo-
vanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti 
in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v 
nekmetijske proizvode;

(27) »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 dru-
gega 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 podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
velja za enotno podjetje.

5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetij-
stva 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 ozi-
roma ukrepov:

Vrste pomoči Ukrepi

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodar-
stvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zve-
zi s predelavo in trženjem kmetijskih 
proizvodov (17. člen);
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti 
prenosa znanja in informiranja 
(21. člen, 38. člen)
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De minimis pomoči
(na podlagi Ured-
be Komisije (EU) 
št. 1407/2013)

UKREP 4 Pomoč za naložbe v 
predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – 
de minimis;
UKREP 5: Pokrivanje operativnih 
stroškov transporta iz odročnih 
krajev;
UKREP 6 Gozdno-lesna veriga 

Ostali ukrepi občine UKREP 7: Podpora delovanju dru-
štev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja. (podlaga za izvedbo 
ukrepa je veljavna zakonodaja s 
področja javnih financ)

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 

majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetij-
ski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17 in 
21 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem 
sektorju, ter v primeru ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev;

2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, 
majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči 
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
in ima sedež na območju občine;

3) pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega prometa;

4) registrirana stanovska in interesna združenja, ki deluje-
jo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
občine.

7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) 

št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 

Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč 
razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe 

na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 

države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z 
izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega 
blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni 
izterljiv.

8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)

(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo 
upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma 
javnega naročila, objavljenega v občinskem glasilu Obzorje, 
internetni strani in občinski oglasni deski, skladno z veljavnimi 
predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja ter tem 
pravilnikom.

(2) V javnem razpisu oziroma naročilu se opredelijo po-
samezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen 
ukrep kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.

(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih 
pomoči in pomoči de minimis ter zahtevana dokumentacija za 
posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v 
javnem razpisu oziroma javnem naročilu.

9. člen
(spodbujevalni učinek)

(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:

– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka 

in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi 

predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega 
za projekt ali dejavnost ter

– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja po-

moči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. čle-

na tega pravilnika.

10. člen
(dodelitev sredstev)

(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, 
na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, 
odloča pooblaščena oseba.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravi-
čenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa 
(odločbe). Odločitev župana je dokončna.

(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom 
pomoči se uredijo s pogodbo.

(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
odločbe/sklepa.

11. člen
(izplačila sredstev)

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplača-
jo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek 
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:

– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdi-
lo/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)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, dolo-

čeni v členih od 13 do vključno 15 tega pravilnika, ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v 14., 17., 21. in 
38. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali 
se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacional-
nih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.

(2) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo 
samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti 
pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
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(3) Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, 
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

(4) 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 prese-
žena 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 neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali 
izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali stan-
dardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z 
razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno 
z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem 
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-
kumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Re-

publike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestruk-
turiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno 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 rastlin-

sko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogra-

dnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kme-
tijskih gospodarstvih;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo 
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški ma-
teriala, ki so povezani z naložbami);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne 
vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastli-

njaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);

– stroški nakupa računalniške programske opreme, pa-
tentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena 

Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le 
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge 
v tekočem letu še ni potekel;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih 

zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev paš-

nikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih 

gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, 
agrarna skupnost …);

– kmetijska gospodarstva (vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upra-
vičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi 

pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev 
kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa zemljišča;

– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih go-

spodarstvih.
Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetij-

skem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo 
pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni 
v skupno naložbo.

14. člen
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 

trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)
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Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.

Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih prede-

lavi in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti 

sredstva;
– splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo na-

ložbe);
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, li-

cenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli:
– za obratna sredstva;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne do-

kumentacije;
– za stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– za naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi 

hrane;
– za naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije;
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določe-

nih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi 
ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni 
uredbi.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju po-

gojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upravičenec še nima 
registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od pre-
jema pomoči;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;

– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-
la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacio-
nalnimi predpisi s področja varstva okolja;

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena 
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le 
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za 
načrtovano naložbo;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki 
ga pripravi pristojna strokovna služba;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 
zaključeni naložbi;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave 

in trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50  % upravičenih stroškov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 

kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.

15. člen
UKREP 3: 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 iz-
obraženosti 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:
– člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisanih v 

register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju 

občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdar-
skem sektorju.

Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja:
– pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je 

ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki 
usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje 
dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in 

informiranja.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s 

predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno 

opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, 
ki se ukvarjajo s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo na ob-
močju občine.

Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in 
informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposa-
bljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge mo-
rebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni 
dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo 
skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah 
ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. 
Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne 
skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške 
zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE 
(EU) ŠT. 1407/2013

16. člen
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama 

v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– 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 koli-
čine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizva-
jalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisil-
ni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
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(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičen-
cu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« 
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prome-
tu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in na-
men pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektor-
jih, 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.

17. člen
(kumulacija de minimis pomoči)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno po-
močjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno 
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 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 oziroma 100.000 EUR).

18. člen
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko 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.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo 

v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter 
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti prede-
lave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti 
na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predela-
ve in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in 

trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi in naložbo na 
območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem go-

spodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec 

pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazi-

la o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stro-
škov;

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 10.000 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 22. člena 
tega pravilnika.

19. člen
UKREP 5: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega 

tovornega prometa iz odročnih krajev
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega 

tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na 

odročnih krajih.
Predmet podpore:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki 

niso ekonomsko upravičeni.
Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti ce-

stnega tovornega prometa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem 

tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij 
(prog) in razdalj;

– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega 

prometa, skladno s področno zakonodajo.
Upravičeni stroški
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odroč-

nih krajih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči je do 50  % upravičenih ope-

rativnih stroškov tovornega transporta.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrez-

no zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 
100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kate-
remkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti 
cestnega tovornega prometa.

Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so 
upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim 
razpisom.

20. člen
UKREP 6: Gozdno-lesna veriga
Namen ukrepa je dvigniti dodano vrednost lesa v lokal-

nem okolju.
Upravičenci:
– združenja pravnih oseb ali fizičnih oseb z registrirano 

dejavnostjo gozdarstva in/ali primarne predelave lesa.
Upravičeni stroški:
– Animacija za širitev in vključevanje novih članov skupine 

proizvajalcev
– Razvojni načrt
– Izobraževanja in ogledi dobrih praks
– Priprava projektov
– Razvoj proizvodov višje dodane vrednosti
– Razvoj blagovne znamke
– Trženje in promocija proizvodov.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči se določi z javnim razpi-

som.

21. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)

(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
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(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je 

upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali 
drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem prora-
čunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh 
za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom 
pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da 
se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, 
z njim povezana podjetja;

– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na 
določilo sedmega odstavka 15. člena tega pravilnika.

(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemni-
ka:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

IV. OSTALI UKREPI OBČINE

22. člen
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kme-

tijstva in razvoja podeželja
Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktivnosti in ma-

terialnih stroškov društev oziroma združenj s področja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja iz območja občine, ki ne predstavljajo 
državno pomoč ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni 
pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela nave-
denih društev oziroma združenj in dvigniti kvaliteto življenja na 
podeželju.

Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejav-

nosti društva, kot so: predavanja, tečaji, krožki, strokovne ekskur-
zije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktiv-
nosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti 
občine, kot so: priprava gradiv, zloženk, organizacija samostojnih 
prireditev …

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivno-
sti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnične dediščine kmetij-
stva in podeželja: prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, 
prikazi tehnične dediščine, razstave, tekmovanja …

– stroški povezani s sodelovanje in predstavitvijo društev na 
prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodnega 
pomena ter na prireditvah drugih društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev finančno in vsebinsko ovrednotenega letnega 

programa dela društva oziroma združenja,
– seznam članov in
– poročilo o delu društva oziroma združenja v preteklem letu.
Podrobnejša merila se bodo določila v javnem razpisu.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana društva in združenja, ki delujejo na področju 

kmetijstva in gozdarstva na območju občine in imajo sedež na 
območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih sredstev.
Višina sofinanciranje se določi z javnim razpisom.

V. NADZOR IN SANKCIJE

23. člen
(Nadzor in sankcije)

(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranja-
nje 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.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena;

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke;

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora-
be sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev 
po tem pravilniku za naslednji dve leti.

VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE

24. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 

podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) 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

25. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva ter podeželja v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 29/08 
in 103/11) za programsko obdobje 2007–2013.

26. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2015
Idrija, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

411. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Idrija SD OPN3 po skrajšanem postopku

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 16. in 39. člena 
Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) 
je župan Občine Idrija sprejel

S K L E P
o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD 

OPN3 po skrajšanem postopku

1. člen
(uvodne določbe)

S tem sklepom se podrobneje določi:
– oceno stanja in razloge za pripravo sprememb in dopol-

nitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija, ki je bil 
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sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14; v nadaljevanju: 
OPN);

– območje sprememb in dopolnitev OPN, predmet načr-
tovanja, vrsto postopka po katerem se spremembe izvedejo,

– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in po-

sameznih faz,
– državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki pre-

dložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih 
prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,

– objavo sklepa.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Predmet izdelave so tretje spremembe in dopolnitve OPN. 
OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. Prve spremembe in do-
polnitve OPN, sprejete konec leta 2013, so se nanašale le na 
prostorsko izvedbene pogoje odloka, in niso spreminjale z v 
grafičnem delu OPN določene namenske rabe prostora. V letu 
2014 je Občina Idrija izpeljala kratek postopek sprememb in do-
polnitev OPN (2. spremembe in dopolnitve OPN), ki je odpravil 
neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali 
strateškega dela kot posledica očitnih napak.

V času od sprejema OPN so bile posredovane na Občino 
Idrija pobude fizičnih in pravnih oseb predvsem za spremembo 
namenske rabe, pa tudi za spremembo določil odloka. Za tiste 
pobude, ki izpolnjujejo pogoje in se lahko v skladu s področno 
zakonodajo preverjajo po skrajšanem postopku, so vključene 
v SD OPN3:

– Podrobna izvedbena določila za urejanje centra vasi 
Vojsko v povezavi s spreminjanjem obstoječih določil;

– Preveritev seznama območij, kjer je dovoljeno postavlja-
nje baznih postaj v Občini Idrija;

– Gradnja objektov, katerih dejanska raba ni skladna s 
podrobnejšo namensko rabo, pa so zaradi slabega fizičnega 

stanja potrebni rušitve in je novogradnja v enakih gabaritih 
utemeljena v strateških usmeritvah občine;

– Uskladitev določil OPN v povezavi z razpršeno gradnjo, 
ki je v uradnih evidencah zavedena kot stanje prostora;

– Analiza stanja občinskih podrobnih prostorskih načrtov 
ter predlogi k reševanju problematike;

– Gradnja pomožnih objektov na območju podrobnejše 
namenske rabe SSv.

Spreminja se tekstualni del izvedbenega dela OPN. Zgor-
nji seznam se lahko zaradi novih ugotovitev tekom postopka 
rahlo spremeni.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev, predmet načrtovanja,  

vrsta postopka)
Predvidene spremembe in dopolnitve SD OPN3 se nana-

šajo na splošna določila ter tako vplivajo na območje celotne 
Občine Idrija.

Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po skrajša-
nem postopku v skladu s področno zakonodajo.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Pri pripravi sprememb in dopolnitev SD OPN3 se upošteva 
analiza dejanskega stanja upoštevanih pobud, morebitne doda-
tne analize in strokovne podlage, če bodo potrebne. Izdelava va-
riantnih rešitev za spremembe in dopolnitve OPN ni predvidena. 
Spremembe in dopolnitve OPN morajo biti izdelane v skladu z 
veljavno zakonodajo in vsemi podzakonskimi predpisi.

Za pridobivanje smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.

5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev akta)

Spremembe in dopolnitve PRO se izdelajo po naslednjem 
okvirnem terminskem planu:

Faza Nosilec Rok
Sklep o začetku priprave akta in objava sklepa v uradnem 
glasilu in na svetovnem spletu

Občina Idrija, župan Februar 2016

Izdelava tematskih kart Načrtovalec Februar 2016
Priprava osnutka SD OPN3 Načrtovalec Marec 2016
Pridobivanje splošnih in posebnih smernic Načrtovalec Marec 2016

(15 dni)
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN3 Načrtovalec April 2016
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev 1. mnenja 
in opredelitev pristojnih ministrstev o potrebnosti izdelave 
celovite presoje vplivov na okolje

Načrtovalec April 2016
(rok 15 dni)

Javno razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka 
akta; objava v svetovnem spletu

Občina Idrija Maj 2016

Priprava stališč do pripomb predlogov iz javne razgrnitve 
in javne obravnave

Načrtovalec, Občina Idrija, župan Maj 2016

Objava stališč do pripomb na krajevno običajen način, pisna 
seznanitev lastnikov parcel na območju akta

Občina Idrija Maj 2016

Oblikovanje predloga SD OPN3 Načrtovalec Junij 2016
Pridobitev 2. mnenja nosilcev urejanja prostora Načrtovalec Junij 2016

(rok 15 dni)
Priprava dopolnjenega predloga SD OPN3 Načrtovalec Julij, Avgust 2016
Prvo branje akta na Občinskem svetu Občine Idrija Občinski svet September 2016
Drugo branje akta na Občinskem svetu Občine Idrija Občinski svet Oktober 2016
Objava odloka akta v Uradnem listu RS Občina Idrija Oktober 2016
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Roki posameznih faz so okvirni. V primeru, da bo potreb-
na celovita presoja vplivov na okolje, se v postopek priprave 
ustrezno vključi tudi celovita presoja vplivov na okolje.

6. člen
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev OPN sodelujejo s posredovanjem smernic 
za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj 
k predlogu akta so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za CPVO, Du-
najska 47, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o CPVO)

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
Dunajska 47, Ljubljana (za področje razvoja poselitve)

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne 
dediščine).

Če nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, 
se šteje, da na osnutek ali predlog akta nimajo pripomb. Pri-
pravljavec mora kljub podaji mnenja po roku zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni 
predpisi, upoštevati.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve pose-
gajo v njihovo delovno področje.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem

Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Ob-
čina Idrija.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Občine Idrija.

Št. 3500-0037/2015
Idrija, dne 3. februarja 2016

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

OSILNICA

412. Odlok o proračunu Občine Osilnica 
za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 
14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 
– ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4 
in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Osilnica 
(Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine 
Osilnica na 8. redni seji dne 29. 1. 2016 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Osilnica za leto 2016

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Osilnica za leto 2016 dolo-
čajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadol-

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

II. 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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  Proračun 
leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  543.920

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 349.530

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 322.839

700 Davki na dohodek in dobiček 305.657

703 Davki na premoženje  8.505

704 Domači davki na blago in storitve  8.677

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 26.691

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  7.741

711 Takse in pristojbine  250

712 Globe in druge denarne kazni  0

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.550

714 Drugi nedavčni prihodki  1.150

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  0

73 PREJETE DONACIJE (730+731)  0

730 Prejete donacije iz domačih virov  0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)  194.390

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  194.390

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
Unije  0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787)  0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  602.726

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 343.835

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 80.408

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  11.735

402 Izdatki za blago in storitve 237.192
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403 Plačila domačih obresti 3.500

409 Rezerve  11.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 251.271

410 Subvencije  0

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 105.010

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  4.150

413 Drugi tekoči domači transferi 142.111

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  4.620

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  4.620

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 3.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 3.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  0

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI)  –58.806

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 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih 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.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  106.791

50 ZADOLŽEVANJE  106.791

500 Domače zadolževanje  106.791

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  18.500

55 ODPLAČILA DOLGA  18.500

550 Odplačila domačega dolga  18.500

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  29.485

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  88.291

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  58.806

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  14.389

9009 Splošni sklad za drugo  14.389

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte 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 Osilnica.

Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav-
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča 
župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
septembru in konec leta z zaključnim računom proračuna po-
roča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in 
njegovi realizaciji.

5. 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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

v letu 2016 50 % navedenih pravic in
v ostalih prihodnjih letih 50 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, 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 uporab-
nika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo 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.



Uradni list Republike Slovenije Št. 10 / 12. 2. 2016 / Stran 1271 

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

6. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi pro-
računa uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim prora-
čunom. 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 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, 
se uvrstijo 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.

7. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu 

o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 1.000 

eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do 
višine 1.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

8. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2016 odpiše dol-
gove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine 200 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 od-
stavka tega člena ne všteva.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA

9. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2016 lahko zadolži do 
višine 106.791 eurov.

10. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2016 zadolži do višine 50.000 eurov.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Osilnica v letu 
2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0011/2015-4
Osilnica, dne 29. januarja 2016

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

ŠENTRUPERT

413. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 
2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do 
92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert 
(Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta 
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Ob-
činski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji dne 3. 2. 2016 
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2016

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za proračun Občine Šentrupert za leto 
2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA

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

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s 
proračunskimi postavkami.
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(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je 
določen v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto Proračun 
leta 2016

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 3.814.239,65

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.329.285,65

70 DAVČNI PRIHODKI 1.945.649,00

700 Davki na dohodek in dobiček  1.543.581,00

703 Davki na premoženje  302.068,00

704 Domači davki na blago in storitve  100.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.383.636,65

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 955.100,00

711 Takse in pristojbine 3.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 15.400,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.900,00

714 Drugi nedavčni prihodki 369.236,65

72 KAPITALSKI PRIHODKI  180.000,00

 722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 180.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 304.954,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 187.696,00

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 117.258,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.970.523,46

40 TEKOČI ODHODKI 1.670.244,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 252.100,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 41.164,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.273.880,00

403 Plačila domačih obresti 68.000,00

409 Rezerve 35.100,00

41 TEKOČI TRANSFERI 990.963,00

410 Subvencije 42.500,00

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 539.480,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 77.573,00

413 Drugi tekoči domači transferi 331.410,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.274.016,46

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.274.016,46

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.300,00

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 30.000,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 5.300,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –156.283,81

III/I. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)-(II.-403-404) –90.283,81

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) 668.078,65

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)  30.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 30.000,00

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 30.000,00

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.) –30.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  300.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 300.000,00

500 Domače zadolževanje  300.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  158.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 158.000,00

550 Odplačila domačega dolga  158.000,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –44.283,81

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 142.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)  156.283,81

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 44.283,81

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih porabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke 
– konta.

(2) Za izvrševanje proračuna Občine Šentrupert je župan 
odgovoren občinskemu svetu.

(3) Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, ve-
rifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih 
sredstev.

(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna 
upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, 
direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca 
občinske uprave.

(5) Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, 
je odredbodajalec.

4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans prora-
čuna.

(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno 
odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega 
dela proračuna.

(3) Občinski svet lahko na predlog župana odloča o od-
piranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega poseb-
nega dela proračuna.

(4) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe 
v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru 
področja proračunske porabe.

(5) O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča ob-
činskemu svetu najmanj dvakrat letno; ob pripravi poročila o 
izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.

(6) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov 
konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če 
pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika 
proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto 
se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru 
sredstev posameznega uporabnika.

5. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)

Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, 
povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan 
uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v 
skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.

6. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

(1) Kot namenski prejemek proračuna občine se poleg 
prihodkov, določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz dr-
žavnega proračuna in drugih virov za določene namene, pri-
hodki iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, požarna 
taksa, komunalni prispevek.

(2) Proračunski porabnik lahko prevzema in plačuje ob-
veznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih 
sredstev.

(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre-
jemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdat-
kov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v prete-
klem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino 

se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika 
in proračuna.

7. člen
(splošna proračunska rezervacija)

(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 
2016 oblikujejo v višini 5.000,00 €.

(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se upo-
rabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

(3) O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča 
župan in o tem obvešča občinski svet.

8. člen
(proračunska rezerva)

(1) Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 
30.100,00 €.

(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.

(3) O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu 
v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v za-
ključnem računu proračuna.

9. člen
(obveznosti uporabnikov proračunskih sredstev)
(1) Neposredni in posredni uporabniki proračunskih 

sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog s svo-
jega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.

(2) Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so 
določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za 
ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim 
uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne 
akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih 
obveznosti in likvidnost proračuna.

(3) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela 
izvajalcev javnih služb in tem proračunom.

(4) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v go-
spodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s po-
godbo.

(5) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične 
ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa 
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinan-
ciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno 
nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se 
opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z 
javnim razpisom.

(6) Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračun-
skih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim 
organom občinske uprave predložiti program dela in finančni 
načrt za leto 2016, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po 
sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poro-
čila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih 
za preteklo leto.

(7) Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-od-
stotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslov-
nega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, 
predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko po-
ročilo ter poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno 
leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
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načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposredne-
ga uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme 
presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.

(3) 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 neposre-
dnega uporabnika.

(4) Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemni-
mi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na 
najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, po-
trebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski 
uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofi-
nancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev 
državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pri-
padajočih postavk udeležbe Občine Šentrupert.

11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika 
samostojno spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih 
programov največ do 20 % vrednosti projekta.

(2) Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nove 
projekte, za katere je investicijska dokumentacija potrjena.

(3) 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.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

12. člen
(odpis dolgov)

(1) Župan lahko v letu 2016 dolžniku odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga do skupne višine 300 €, če bi bili 
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali 
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da 
terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že 
odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno 
odpisati dolga.

(2) O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob 
sprejemu zaključnega računa.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine)

(1) Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem za-
dolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 
5 % sprejetega proračuna.

(2) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna 
morajo na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej 

ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidno-
sti oziroma izvrševanje proračuna.

(3) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bi-
lanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejem-
ki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja, se občina za proračun leta 2016 lahko 
dolgoročno zadolži do višine 300.000,00 eur za investicije.

14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 

lahko v letu 2016 zadolži do višine 1.957.245,37 evrov.

15. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega 

proračuna in poroštva občine)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovi-

teljica ali soustanoviteljica je Občina Šentrupert, se lahko 
zadolžujejo v soglasju in pod pogoji, ki jih določa odlok 
o ustanovitvi in občinski svet ter če imajo te osebe zago-
tovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih 
virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg 
zadolževanja občine.

(2) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz na-
slova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, 
v obsegu in po pogojih, ki jih določi občinski svet na predlog 
župana in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servi-
siranje dolga iz neproračunskih virov.

(3) Izdana poroštva občine iz drugega odstavka tega 
člena se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja 
občine.

16. člen
(izdajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega 

proračuna)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina, lahko izdajajo poroštva s soglasjem 
občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo 
te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne-
proračunskih virov.

(2) Izdana soglasja iz prvega odstavka tega člena se 
ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šentrupert v 
letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračun-
sko leto 2016.

Št. 410-0006/2015
Šentrupert, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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414. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode na delu območja Občine Šentrupert 
SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK 
(Območje ZPK zapor Dob) za leto 2015 in 2016

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 19. člena Statuta 
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski 
svet Občine Šentrupert na 10. redni seji dne 3. 2. 2016 sprejel

S K L E P
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 

izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode na delu 

območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz,  
SLV-02 BDz in SLV-08 IK (Območje ZPK 

zapor Dob) za leto 2015 in 2016

1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme Elaborat o obli-

kovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 
na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz 
in SLV-08 IK (območje ZPK zapor Dob).

2. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrdi cene odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na delu ob-
močja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 
IK (območje ZPK zapor Dob).

3. člen
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komu-

nalne in padavinske odpadne vode na obravnavanem območju 
znaša 0,2622 EUR/m3.

4. člen
Cena storitve gospodarske javne službe čiščenja komu-

nalnih in padavinskih odpadnih voda na obravnavanem območ-
ju znaša 0,5708 EUR/m3.

5. člen
Potrdi se omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne 

in padavinske odpadne vode na obravnavanem območju, ki 
glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodo-
mera, znaša:

Premer vodomera Faktor omrežnin €/mesec

DN ≤ 20 1 97,83

20 < DN < 40 3 293,48

40 ≤ DN < 50 10 978,26

50 ≤ DN < 65 15 1.467,39

65 ≤ DN < 80 30 2.934,78

Premer vodomera Faktor omrežnin €/mesec

80 ≤ DN < 100 50 4.891,30

100 ≤ DN < 150 100 9.782,61

150 ≤ DN 200 19.565,22

6. člen
Vse cene so navedene brez DDV.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se 
začnejo uporabljati z dnem veljavnosti sklepa.

Št. 354-0043/2015-13
Šentrupert, dne 3. februarja 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB, 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) in 
19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 
102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji 
dne 3. 2. 2016 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičninah:
– parc. št. 3975/17, zemljišče v izmeri 50 m2, k.o. 1399 

– Šentrupert,
– parc. št. 3975/22, zemljišče v izmeri 175 m2, k.o. 1399 

– Šentrupert,
– parc. št. 3975/15, zemljišče v izmeri 146 m2, k.o. 1399 

– Šentrupert. 

II.
Nepremičnine iz prejšnjega člena prenehajo imeti značaj 

javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentrupert.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2016-2
Šentrupert, dne 3. februarja 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.
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