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DRŽAVNI ZBOR

690. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije 
ministra

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), 12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – 
ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v skla-
du s 112. in 261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 
in 38/17) se je Državni zbor na seji 20. marca 2019 seznanil s

S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Ugotovi se, da je Samu Fakinu prenehala funkcija ministra 
za zdravje.

Na podlagi obvestila predsednika Vlade Marjana Šarca in 
v skladu z drugim odstavkom 234. člena Poslovnika državnega 
zbora bo funkcijo ministra za zdravje začasno opravljal predse-
dnik Vlade Marjan Šarec.
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Državni zbor
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mag. Dejan Židan l.r.
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691. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije 
ministra

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 
75/16), 12. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – 
ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v skla-
du s 112. in 261. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni 
list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 
in 38/17) se je Državni zbor na seji 20. marca 2019 seznanil s

S K L E P O M
o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra

Ugotovi se, da je Juretu Lebnu prenehala funkcija ministra 
za okolje in prostor.

Na podlagi 115. člena Ustave Republike Slovenije Jure 
Leben opravlja tekoče posle do imenovanja novega ministra 
oziroma do obvestila predsednika Vlade v skladu z drugim 
odstavkom 234. člena Poslovnika državnega zbora.
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692. Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 
januar 2019–junij 2020 (DeUDIEU1920)

Na podlagi 110. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 
in 38/17) in v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije 
(Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) je Državni zbor na seji 8. marca 2019 sprejel

D E K L A R A C I J O
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije  

v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2019–junij 2020 (DeUDIEU1920)

Ob zavedanju poslanstva in temeljnih ciljev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter vloge Republike Slovenije (v na-
daljnjem besedilu: Slovenija) kot njene članice, ob ponovni potrditvi zavezanosti skupnim vrednotam in ciljem, kot so opredeljeni 
v Pogodbi o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), 
v želji po odločnem uveljavljanju ciljev Slovenije v institucijah EU, še zlasti v Svetu EU, ob upoštevanju 18-mesečnega programa 
Sveta EU (1. januar 2019–30. junij 2020) in Delovnega programa Komisije za leto 2019, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki 
si jih je za to obdobje zastavila Slovenija, Državni zbor s to deklaracijo sprejema temeljne politične usmeritve glede strateških 
vprašanj, s katerimi se bo Slovenija srečevala pri nadaljnjem odločanju v postopkih sprejemanja posameznih zakonodajnih aktov 
in drugih dokumentov EU v obdobju januar 2019–junij 2020, ter se v okviru svojih pristojnosti pridružuje skupnim prizadevanjem 
pri izvajanju te deklaracije.

DEKLARACIJA O USMERITVAH ZA DELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE  
V OBDOBJU JANUAR 2019–JUNIJ 2020

Obdobje te deklaracije zaznamuje kar nekaj neznank – izteka se petletni institucionalni in zakonodajni cikel, z njim pa tudi 
usmeritve iz sedanje Strateške agende in desetih prednostnih nalog sedanje Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija). 
Evropske volitve maja 2019 bodo prinesle nova politična razmerja v Evropskem parlamentu in nove voditelje institucij EU, ki bodo 
izvajali novo Strateško agendo. Njene temeljne prioritete bodo zasnovali voditelji držav članic EU na neformalnem vrhu 9. maja 
2019 v romunskem Sibiu in jo nato potrdili na junijskem zasedanju Evropskega sveta. Iz EU bo tudi prvič izstopila ena od njenih 
pomembnejših držav članic – Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (Združeno kraljestvo).

Kljub tem institucionalnim in strateškim spremembam se bo Slovenija v skladu s svojimi sprejetimi načelnimi izhodišči glede 
prihodnosti EU dosledno in dejavno zavzemala za trdno, tesno povezano in enotno EU, ki se bo sposobna učinkovito soočati s 
prihodnjimi izzivi. Še naprej bomo zagovarjali spoštovanje enakosti in solidarnosti držav članic kot dveh ključnih načel evropskega 
integracijskega procesa ter jasna pravila igre, ki morajo veljati za vse enako. Unija, za kakršno se Slovenija zavzema v vseh letih 
svojega članstva, temelji na vladavini evropskega in mednarodnega prava, ki so ji zavezane vse države članice, in na skupnih 
vrednotah, ki so Unijo izoblikovale v izjemen primer nadnacionalnega povezovanja v svetu. Slovenija bo tvorno in prepričano de-
lovala za to, da se razlike in delitve v EU ne bodo poglabljale, saj razumemo enotnost držav članic kot odločilen dejavnik njenega 
nadaljnjega razvoja.

Proces razprave voditeljev držav članic in institucij EU o prihodnosti Evrope se bo tudi v letu 2019 nadaljeval v Evropskem 
svetu kot osrednjem forumu skupnega razmisleka in odločanja, na podlagi Agende voditeljev, ki jo je septembra 2017 predlagal 
predsednik Tusk. Agenda je osredotočena na konkretna področja, ki so v ospredju skrbi državljanov EU: varnost, migracije, reforma 
evrskega območja in prihodnje financiranje EU, brezposelnost in druga socialna vprašanja. EU mora zagotavljati svojim državlja-
nom zunanjo in notranjo varnost ter ščititi nacionalne in evropsko identiteto. Gospodarska in socialna konvergenca sta pomembna 
predpogoja za dolgoročno stabilnost in enotnost EU. Moramo biti sposobni ustvarjati delovna mesta ter krepiti vzdržno rast za vse v 
celotni EU. Pri določanju skupnih interesov moramo izhajati iz predhodnega razumevanja vsake države članice ter iz medsebojne 
solidarnosti. V strateškem interesu Slovenije je tako kot doslej biti del najtesneje povezanega dela EU.

Okvirno oceno iztekajočega se mandata je podal predsednik Komisije Juncker v svojem zadnjem govoru o stanju Unije jeseni 
2018 v Evropskem parlamentu. Izpostavil je še vrsto pomembnih političnih sporočil in napovedal delo v zadnjem obdobju mandata 
sedanje Komisije pred naslednjimi volitvami.

Po soočenju z gospodarsko in finančno krizo, ki je prizadela številne države članice in postavila na preizkušnjo trdnost evr-
skega območja, je EU v zadnjih letih uspela doseči pozitivne gospodarske rezultate. Okrepljena trgovinska moč EU, ki prihaja do 
izraza tako v odnosih s Kitajsko kot z ZDA, je tudi rezultat tega, da EU govori z enim glasom, kar je treba doseči tudi pri drugih 
vprašanjih globalnega pomena. Pri tem je posebej pomembna potreba po nadaljnjem izvozu stabilnosti v soseščino EU, saj s tem 
zagotavljamo varnost za svoje državljane in prispevamo k bolj uravnoteženemu svetovnemu razvoju.

EU mora združevati politično in ekonomsko moč posameznih članic, hkrati pa v mednarodni skupnosti ostati zavezana mul-
tilateralnemu delovanju. Sodobni geopolitični kontekst od EU zahteva sposobnost močnejšega sooblikovanja svetovne politike. 
Preseči bi bilo treba delitve in narediti korak k večji suverenosti Evrope, samozavestne zaradi svojih civilizacijskih pridobitev in 
temeljnih vrednot. Pot do tega pa vodi preko uresničitve zavez in danih obljub. Za državljane, ki dajejo legitimnost obstoju Unije, 
namreč štejejo le doseženi rezultati.

Program tria predsedstev Sveta EU za obdobje januar 2019–junij 2020 je zavezan zagotavljanju nemotenega prehoda v 
nov institucionalni in zakonodajni cikel ter dokončanju odprtih zadev iz sedanje Strateške agende. Tudi v tem programu so kot 
nujna stalnica delovanja poudarjene skupne vrednote Unije. Naslednje tri predsedujoče države so se skupaj zavezale h krepitvi 
zaupanja državljanov in podjetij v evropski projekt ter k razvoju konkurenčnosti, gospodarski rasti in podpori naložb. Posebno 
pozornost bodo posvetile ekonomski, socialni in ozemeljski koheziji. Krepiti in ohranjati želijo multilateralni sistem ter uresničevati 
cilje Agende 2030 za trajnostni razvoj znotraj in zunaj EU. Trio predsedstev si bo prizadeval za enotnost in soglasje na ravni EU. 
Zavezan bo transparentnemu delovanju EU, ki bo blizu državljanom in bo spoštovala načeli dobrega vodenja in boljše zakono-
daje. Pomembna segmenta njihovega delovanja bosta tudi izboljševanje poznavanja EU in ozaveščanje o konkretnih rezultatih 
politik EU, zlasti med mladimi.

Te usmeritve so vodilo tudi za Slovenijo, ki bo sodelovala pri nadaljnjem intenzivnem delu v obdobju do evropskih volitev 
spomladi prihodnje leto in po vzpostavitvi novega institucionalnega vodstva EU. Zavzemamo se za doseganje soglasja o najpo-
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membnejših zakonodajnih pobudah, ki so še v pripravi: predvsem pri ukrepih za obvladovanje migracijskih izzivov, za dokončanje 
ekonomske in monetarne unije, pogajanjih o večletnem finančnem okviru in nadaljnji poglobitvi notranjega trga. Tudi v Sloveniji smo 
namreč prepričani, da bi bila v času pred volitvami v Evropski parlament ravno demonstracija zmožnosti doseganja kompromisov 
in reševanja skupnih izzivov najboljša popotnica za zmago evropsko usmerjenih političnih sil. Za Slovenijo je zelo pomemben 
poudarek, ki se nanaša na krepitev in zaščito demokracije ter vrednot v okviru vladavine prava.

Ob pregledu zapisanih strateških ciljev iz Deklaracije za obdobje julij 2017–december 2018 ugotavljamo, da so bila prizade-
vanja Slovenije za uresničevanje teh ciljev v preteklem letu in pol dosledna.

Med njimi želimo omeniti predvsem prizadevanja za izboljšanje komunikacije z državljani in njihovo vključitev v posvetovanja 
o prihodnosti EU. Slovenija je v zadnjih letih izvedla številne razprave s splošno in strokovno javnostjo o različnih vidikih priho-
dnosti EU, v letu 2018 pa se je pridružila projektu vseevropskega posvetovanja z državljani, ki je omogočil izmenjavo izkušenj 
med državami članicami in se zaključil s skupnim poročilom o rezultatih posvetovanj, s katerim so se na decembrskem zasedanju 
seznanili voditelji EU.

Posvetovanja so pokazala, da je podpora slovenskih državljanov evropskemu projektu ne glede na vse krize, ki smo jih 
doživeli od časa našega vstopa v EU, trdna. Državljani se zavedajo zgodovinskega pomena EU za ohranjanje miru na celini, se 
identificirajo z deklariranimi vrednotami EU kot pravo usmeritvijo v spreminjajočih se razmerah v svetu, hkrati pa v svojem vsak-
danjem življenju občutijo tudi številne praktične koristi članstva. Na nekaterih področjih, tudi tistih, ki so tradicionalno v pristojnosti 
držav članic, bi si državljani želeli več Evrope (med drugim pri socialni politiki, izobraževanju, varnosti). Po drugi strani pa bi si 
državljani želeli več vpliva svoje države v okviru EU. Posvetovanja so potrdila, da je za večjo demokratizacijo EU nujna stalna 
praksa aktivne participacije državljanov. Treba je slišati vsa mnenja, tudi evroskeptična ali kritična. K večjemu poenotenju EU in 
suverenosti na svetovnem prizorišču bi gotovo pripomogel razvoj evropske identitete, v tem okviru so ključne mlade generacije. Cilj 
civilnega dialoga o evropskih zadevah je med drugim tudi povečanje volilne udeležbe, s tem pa krepitev demokratične legitimnosti. 
Slovenija si bo prizadevala za izboljšanje posvetovalne prakse pri oblikovanju politik EU.

V naslednjem obdobju delovanja EU in Slovenije se bosta nadaljevala dva obsežna horizontalna procesa, ki zadevata vse 
politike EU: dokončanje izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz EU in vzpostavitev prihodnjega odnosa 
z Združenim kraljestvom ter pogajanja o večletnem finančnem okviru po letu 2020.

Izstop Združenega kraljestva iz EU bo zagotovo zahteval določeno mero konsolidacije EU. Imel bo namreč dokajšen vpliv 
na razmerja moči med državami članicami, porazdelitev interesov, financiranja, pa tudi institucionalne in kadrovske posledice. 
Vsekakor je bistvenega pomena, da je z Združenim kraljestvom dosežen izstopni dogovor in da so postavljena jasna pravila 
medsebojnega sodelovanja v času prehodnega obdobja. V pogajanjih za opredelitev odnosov po letu 2020 se bo Slovenija za-
vzemala za enoten pristop EU-27 do zahtev Velike Britanije, pri čemer ostaja osnovno vodilo spoštovanje temeljnih načel pogajanj 
in zakonodaje EU.

Ena od najpomembnejših prednostnih nalog v naslednjem obdobju bodo pogajanja o večletnem finančnem okviru EU po letu 
2020. Ta namreč ne vpliva zgolj na obseg sredstev za države članice iz proračuna EU, temveč pomeni jasen znak, katere bodo 
prioritete in v katero smer se želi EU razvijati v naslednjem srednjeročnem obdobju. Slovenija močno podpira ambicijo sedanje 
Komisije, da se dogovor o večletnem finančnem okviru doseže čim prej, po možnosti pred naslednjimi evropskimi volitvami, saj bo 
to pokazalo, da se je Unija sposobna poenotiti in hitro reagirati glede ključnih vprašanj. Pozitivna plat predloga Komisije je, da je 
kljub napovedanemu izstopu Združenega kraljestva iz EU predlagan ambiciozen obseg večletnega finančnega okvira, ki je realno 
primerljiv s sedanjim. Tako bo možno dodatno financirati ključne nove prioritete, kot so migracije, digitalizacija, varnost in obramba, 
ter hkrati ohraniti razumen obseg sredstev za dve ključni politiki proračuna EU – kohezijsko politiko in skupno kmetijsko politiko.

Slovenija pripisuje velik pomen kohezijski politiki in politiki razvoja podeželja. Na področju kohezijske politike bo za Slove-
nijo zelo pomembno, da bo obseg kohezijskih sredstev za države in regije še naprej temeljil na merilu relativne razvitosti in da 
se bo našla rešitev, ki bo preprečila nenadne padce kohezijskih sredstev ne samo na ravni držav, temveč tudi na ravni regij. V 
okviru skupne kmetijske politike Slovenija zlasti opozarja na previsoko znižanje sredstev za razvoj podeželja. Razvoj podeželja 
je temeljna razvojna komponenta skupne kmetijske politike, ki prispeva k reševanju okoljskih in podnebnih izzivov ter ohranjanju 
živega podeželja.

V naslednjih letih bodo za vlado poseben izziv tudi priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021. 
Iz izkušenj prvega predsedovanja leta 2008 vemo, da gre za zelo odgovorno in zahtevno nalogo, ki bo terjala angažiranost vseh 
resorjev. Nadaljnja krepitev dialoga z vsemi institucijami EU in sopredsedujočima državama tria, Nemčijo in Portugalsko, bo dobra 
popotnica k uresničevanju konsistentne evropske agende in splošnih ciljev predsedovanja ter povečanju prepoznavnosti Slovenije 
v EU. V procesu priprav bo vlada sodelovala tudi z Državnim zborom in mu redno poročala o stanju in izvajanju priprav.

Podlage za delovanje v naslednjem obdobju so poleg slovenskih prioritet, ki so zapisane v aktualnih strateških dokumentih 
Slovenije, Program dela Komisije za 2019, 18-mesečni program tria predsedstev – Romunije, Finske in Hrvaške, še naprej pa 
tudi zaveze iz Rimske izjave voditeljev držav članic in institucij EU, sprejete marca 2017. Slovenija si bo pri delovanju v okviru EU 
prizadevala za nadaljnje uresničevanje štirih strateških ciljev, ki smo jih opredelili že v prejšnji deklaraciji:

1. Varna Evropa – varna Slovenija
Slovenija si bo prizadevala za ukrepe na ravni EU, ki bodo omogočili, da se bodo slovenski državljani počutili varne v Sloveniji 

in EU in da bodo pri tem spoštovane temeljne človekove pravice.
Krepitev sodelovanja EU na področju varnosti in obrambe bo ključen element našega uspeha, zlasti na področju odvračanja 

kibernetskih in informacijskih napadov ter hibridnih delovanj, ki so se v zadnjem letu izjemno okrepila v mednarodnem prostoru 
tako s strani državnih kot nedržavnih akterjev. Slovenija si bo prizadevala za okrepitev evropskih in nacionalnih zmogljivosti pri 
zagotavljanju kibernetske in informacijske varnosti.

Varnost je treba doseči tudi z učinkovitim varovanjem zunanje meje EU. Da bi to izpolnili, si bo Slovenija prizadevala za 
ustrezno krepitev Evropske mejne in obalne straže ter za vzpostavitev novih nalog, ki bodo pripomogle k učinkovitejšemu varovanju 
zunanjih meja EU. To je pomembno tudi za odpravo neupravičenega začasnega podaljševanja nadzora na notranjih mejah, ki ome-
juje ključne pridobitve EU, prosto gibanje državljanov EU in nemoteno delovanje skupnega trga. Naš skupni cilj mora biti učinkovito 
izvajanje schengenske zakonodaje in vrnitev k polnemu delovanju schengenskega območja, brez nadzora na notranjih mejah.

Vprašanje varovanja meja je pomembno tudi z vidika migracij. Te so prvič po letu 2015 na ravni pred krizo, kar je posledica 
številnih ukrepov, ki so bili sprejeti na ravni EU. Slovenija bo tudi v prihodnje dejavna pri reševanju problematike migracij na območju 
Zahodnega Balkana in si prizadevala za pomoč državam te regije. Še naprej bo izpostavljala pomen skupnih evropskih rešitev, 
pri katerih je treba delovati enotno in solidarno. Hkrati si bo prizadevala, da se to izredno kompleksno vprašanje ureja z ukrepi za 
odpravo temeljnih vzrokov migracij ter s sodelovanjem držav izvora in tranzita.
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2. Uspešna in trajnostna Evropa/Slovenija
Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je mogoče z uravnote-

ženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti 
za sedanje in prihodnje rodove.

Na ravni EU Slovenija ostaja zavezana trajnostni rasti, razvijajočemu se enotnemu trgu EU, skrbi za mala in srednja podjetja 
ter dobro delujoči ekonomski in monetarni uniji.

Delujoč enotni trg, ki je leta 2018 obeležil svojo 25. obletnico, je ključnega pomena za večjo konkurenčnost slovenskega in 
evropskega gospodarstva in s tem za gospodarsko rast in nova delovna mesta v EU. Pri oblikovanju zakonodajnih pobud EU si 
bo Slovenija prizadevala za njegovo nadaljnjo krepitev in odstranitev preostalih ovir ter varstvo potrošnikov. Posebna pozornost 
bo namenjena inovacijam, malim in srednjim podjetjem ter vzpostavljanju skupne industrijske politike. Za našo skupno prihodnost 
je izrednega pomena, da pravo mesto v razvijajočem se notranjem trgu dobi digitalna preobrazba EU. Slovenija si bo prizadevala 
za čimprejšnjo vzpostavitev prenovljenega pravnega okvira, odpiranje dodatnih možnosti za finančno podporo ukrepom na ravni 
držav članic ter ustrezno digitalno varnost. Pomemben element notranjega trga sta tudi ustrezna energetska in prometna politika. 
Slovenija si bo prizadevala za energetsko unijo, v kateri bodo imeli še naprej osrednjo vlogo polno povezan in delujoč notranji ener-
getski trg, ambiciozni podnebni in energetski cilji ter zagotavljanje energetske varnosti. Z vidika prometne politike je za Slovenijo 
ključnega pomena spodbujati varen in trajnosten promet ter hkrati ohranjati konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz njene prometne 
lege. Slovenija si bo zato prizadevala, da bodo ukrepi, sprejeti na ravni EU, zagotavljali ustrezno ravnovesje med socialnimi, eko-
nomskimi in okoljskimi učinki ter prispevali k doseganju varne in čiste mobilnosti.

Krepitev ekonomske in denarne unije ostaja eden od osrednjih interesov Slovenije v okviru EU. Slovenija je naklonjena politi-
kam in ukrepom, ki prispevajo k večji stabilnosti in konvergenci evrskega območja. V znatni meri je to možno doseči z doslednejšim 
izvajanjem obstoječih dogovorov, zlasti s spoštovanjem Pakta stabilnosti in rasti. Strateški interes Slovenije je tudi, da se finančna 
stabilnost sistemsko zagotavlja z ustrezno regulacijo poslovanja, nadzora in reševanja finančnih institucij, zato bomo še naprej 
podpirali ukrepe, ki bodo prispevali k zmanjševanju prekomernih tveganj v finančnem sistemu in tveganj javnih financ pri reševanju 
finančnih institucij. Ob tem je treba nadaljevati s prizadevanji za krepitev bančne unije, najprej predvsem z zniževanjem tveganj 
v bančnem sistemu, na tej podlagi pa se lahko začnejo razprave o evropskem sistemu jamstva za vloge. Okrepiti je treba vlogo 
Evropskega stabilnostnega mehanizma, ki naj bi med drugim zagotovil skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje, 
ter posodobiti nekatere njegove instrumente za njihovo večjo učinkovitost. Pri vzpostavljanju unije kapitalskih trgov se bo Slovenija 
zavzemala za ustrezno upoštevanje tudi manjših oziroma manj razvitih kapitalskih trgov. Ustvariti je treba več možnosti in varnosti 
za vlagatelje ter vzpostaviti prožnejši finančni sistem.

Evropska kmetijska in ribiška politika s svojimi instrumenti prispevata k doseganju ciljev glede zagotavljanja delovnih mest, 
rasti naložb in delovanja enotnega trga, pa tudi k ohranitvi razvoja podeželja in obmorskih območij, zagotavljanju proizvodnje 
varne in kakovostne hrane ter delovanju celotnih preskrbnih verig. Pomembni sta tudi za varovanje okolja, boj proti podnebnim 
spremembam in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Slovenija si bo zato prizadevala za nadgradnjo obeh obstoječih politik s poseb-
nim poudarkom na večji ciljni naravnanosti in poenostavitvah ter izboljšanju učinkovitosti, pri čemer je treba upoštevati specifične 
razmere v posameznih državah članicah. Čeprav na ravni EU ni skupne gozdarske politike, si bo Slovenija prizadevala za upo-
števanje trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi na področju okolja in podnebnih sprememb ter pri spodbujanju 
krožnega gospodarstva.

3. Socialna Evropa – socialna Slovenija
Dostojno življenje za vse generacije je odgovornost in zaveza celotne družbe. Ključni vzvod za to je ustvarjanje razmer, v 

katerih bodo vsi ljudje lahko dostojno, enakopravno in odgovorno uresničili svoje danosti z aktivnostjo na različnih področjih. Slo-
venija sodi med države z nizko dohodkovno neenakostjo in relativno nizko stopnjo tveganja revščine, tudi učinkovitost socialnih 
transferjev je razmeroma visoka.

Socialni model, ki je bil sprejet konec leta 2017, pomembno določa prihodnjo pot EU na tem področju. Pred nami je EU, ki ne 
glede na različnost nacionalnih sistemov krepi vlogo socialnih partnerjev, spodbuja enakost med ženskami in moškimi ter pravice 
in enake priložnosti za vse, ki se bori proti brezposelnosti, diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini.

Mladim bo EU tudi v prihodnje namenjala posebno skrb, zlasti na področju izobraževanja in usposabljanja. Slovenija tako 
podpira bolj dinamičen pristop EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, saj meni, da so skupni programi in in-
strumenti EU ključni za nadaljnji razvoj, krepitev mobilnosti ter strateško povezovanje in sodelovanje institucij na evropski ravni.

4. Krepitev vloge EU na svetovnem prizorišču
V nepredvidljivem mednarodnem okolju, vedno znova pred novimi izzivi, ki jih države članice ne morejo reševati same, je 

močna in enotna EU zelo pomembna. Slovenija si bo tako še naprej dejavno prizadevala za močno in enotno skupno zunanjo in 
varnostno politiko ter za EU, ki bo zvesta skupnim načelom in vrednotam. Le tako se bo EU namreč lahko uveljavljala kot suveren 
in vpliven akter v mednarodnih odnosih, sposoben uresničevati skupne interese vseh držav članic.

Vodilo skupnega zunanjega delovanja EU ostaja Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko EU iz leta 2016. Slovenija 
si bo prizadevala za utrjevanje napredka, narejenega v zadnjih letih, ter za nadaljnje uresničevanje strategije. Zaradi trenda spod-
kopavanja mednarodnega prava (npr. ruske aktivnosti na vzhodu in jugu Ukrajine, uporaba kemičnega orožja) in multilateralizma v 
mednarodni skupnosti (odstopanje držav od mednarodnih dogovorov, izstopanje iz mednarodnih organizacij) bo Slovenija posebno 
pozornost posvečala zagovarjanju ohranitve in krepitve večstranskega sodelovanja in pomena spoštovanja mednarodne ureditve, 
ki temelji na mednarodnem pravu in v kateri mora imeti Organizacija združenih narodov osrednje mesto. To je ključno predvsem 
z vidika ohranjanja mednarodnega miru in varnosti.

Slovenija se bo še naprej zavzemala za mir, varnost in razvoj v neposrednem sosedstvu EU, na vzhodu in jugu, ter pri tem 
posebno pozornost namenjala regiji Zahodnega Balkana. Podpirala bo reformni napredek držav regije pri približevanju EU in 
izpostavljala pomen verodostojnega odzivanja EU ob izpolnjenih kriterijih napredka. V širši soseščini in svetu se bo osredotočala 
na preventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev, spoštovanje mednarodnega in humanitarnega prava ter se zavzemala predvsem 
za dejavnejši pristop EU pri reševanju dolgotrajnih kriz in konfliktov. Z namenom reševanja vprašanj skupnega interesa in global-
nih izzivov bo Slovenija še naprej zagovarjala pomen sodelovanja EU s ključnimi mednarodnimi akterji. Med globalnimi izzivi bo 
posebno pozornost namenjala proaktivnemu delovanju EU glede nezakonitih migracij.

Slovenija bo aktivno sodelovala tudi v procesu nadaljnje krepitve skupne varnostne in obrambne politike EU. Izpolnjevala bo 
kriterije in zaveze, ki izhajajo iz njenega članstva v stalnem strukturnem sodelovanju na področju varnosti in obrambe EU (PESCO), 
zagovarjala načelo enotnega nabora sil in pomena sodelovanja med EU in NATO ter pozornost posvečala izvajanju novembra 2018 
sprejetega dogovora o razvoju civilnih zmogljivosti kriznega upravljanja. Posebnega pomena pri zagotavljanju varnosti EU bo tudi 
učinkovito soočanje in krepitev odpornosti na novodobne varnostne izzive, predvsem kibernetske in hibridne grožnje.
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Na področju skupne trgovinske politike bo Slovenija podpirala odprto in pošteno mednarodno trgovino, ki temelji na pravilih, 
saj je le tako mogoče izkoristiti pozitivne učinke globalizacije in z ustreznimi ukrepi blažiti škodljive. Ostala bo zavezana multilate-
ralnemu trgovinskemu sistemu z osrednjo vlogo Svetovne trgovinske organizacije (WTO – World Trade Organization). Slovenija 
izpostavlja odgovornost EU pri oblikovanju svetovnih pravil in standardov, ob spoštovanju temeljnih vrednot EU na področju soci-
alnih in delavskih pravic, varovanja zdravja ljudi, živali, rastlin in okolja, trajnostnega razvoja, pravic do urejanja v javnem interesu, 
ohranjanja naravnih virov, človekovih pravic, poštene in etične trgovine, zaščite podatkov ter uravnoteženega reševanja sporov 
med državo in investitorjem v skladu s pogodbami EU in mednarodnim pravom.

PREDNOSTNE NALOGE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO V INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE V OBDOBJU 
JANUAR 2019–JUNIJ 2020

HORIZONTALNE ZADEVE

Razprava o prihodnosti EU
Ambicija procesa do evropskih volitev v maju 2019 je politični razmislek o nadaljnjih reformah na podlagi izvajanja Strateške 

agende za Unijo v času sprememb, ki jo je potrdil Evropski svet v juniju 2014, skupne izjave in časovnice, sprejete na zasedanju 
septembra 2016 v Bratislavi, in Rimske izjave, ki so jo voditelji 27 držav članic in institucij EU sprejeli 25. marca 2017 v Rimu ob 
proslavitvi 60. obletnice Rimske pogodbe in ki začrtuje cilje za obdobje desetih let. Cilj reformnega procesa je na temelju Lizbon-
ske pogodbe zgraditi varno EU, EU blaginje in vzdržnega razvoja, socialno EU in močnejšo EU v svetu. Razprava med voditelji 
bo še naprej potekala v Evropskem svetu kot osrednjem forumu skupne refleksije in odločanja in bo sledila Agendi voditeljev, ki 
jo je predlagal njegov predsednik Tusk. Ključna vprašanja pri tem so zlasti vprašanje migracij ter dogovori o notranji in zunanji 
dimenziji upravljanja z njimi, notranji in zunanji vidiki varnosti, obramba, socialna razsežnost, institucionalna vprašanja ter reforma 
ekonomske in monetarne unije. Proces naj bi se zaključil na neformalnem vrhu EU-27 prihodnje leto 9. maja v romunskem mestu 
Sibiu, sledile pa bodo evropske volitve. Na vrhu v Sibiu naj bi voditelji sprejeli tudi Strateško agendo za obdobje naslednjega 
zakonodajnega mandata v EU.

Za Slovenijo je Rimska izjava dober dokument. Osredotoča se na prave odgovore glede na izzive, ki so pred nami. Že sedaj 
Slovenija sodeluje v vseh vzpostavljenih oblikah tesnejšega sodelovanja EU, kot so območje evra, schengensko območje ali 
različni primeri okrepljenega sodelovanja. Menimo, da status quo v danih razmerah v svetu in znotraj EU dolgoročno ni vzdržen. 
Zato je Slovenija odločena, da prispeva k skupni krepitvi EU, ki zagotavlja varnost – zunanjo in notranjo, pa tudi gospodarsko in 
socialno –, v kateri so naše vrednote ter evropske in nacionalne identitete zaščitene in lahko še naprej uspevajo. Ta usmeritev je 
stvar našega dolgoročnega pogleda in interesa v okviru evropskega integracijskega procesa in kot taka tudi usmeritev za obdobje, 
ki bo segalo v naslednji zakonodajni mandat v EU. Strinjamo se, da mora EU na kratki rok izvesti dogovore na področjih migracij, 
rasti in zaposlovanja, varnosti in mladih. Vendar pa je to zgolj prvi korak, za dolgoročnejše reševanje izzivov migracij, globalizacije, 
varnosti ter ekonomske in socialne stabilnosti ter konvergence pa bo potrebna nadaljnja integracija EU na ključnih področjih, ki 
predstavljajo jasno evropsko dodano vrednost in ob striktnem upoštevanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti. To pa bo odvisno 
od skupne ravni ambicije. Priča smo šibkejši skupnostni zavesti, kot je bilo to pred desetletji. Sicer je jasno, da je učinkovit odgovor 
na vse ključne skupne izzive možen le v duhu sodelovanja in enotnosti, kajti izzivi presegajo zmožnosti posamezne države članice. 
Vendar pa so to zavest ošibila tudi izkustva težavnosti opozarjanja na legitimne poglede, stališča in interese, kadar ti niso v skladu 
s prevladujočim večinskim mnenjem v EU. Med drugim so tudi ta izkustva pripomogla k naraščanju nezaupanja do institucij EU.

Glede na vse to menimo, da je v tem trenutku najbolj nujno okrepiti medsebojno zaupanje, lojalnost in zaupanje v proces 
evropskega povezovanja. K temu pa najbolj prispeva tesno sodelovanje vseh držav članic v okviru institucionalnega in pravnega 
okvira EU, kar je za Slovenijo prioritetna oblika integracije. Scenarij Evrope več hitrosti bi potencialno lahko bil izhod v sili in bi bil 
politično lažje uresničljiv, če se EU-27 ne bi mogla dogovoriti za nadaljnjo integracijo na ključnih področjih. Pri tem pa bi bilo nujno 
zagotoviti, da to ne bi vodilo v fragmentacijo politik in prava EU, da bi bilo omogočeno sodelovanje vsem državam članicam, ki bi 
to želele in zmogle, ter da bi se takšna diferencirana integracija odvijala v okviru obstoječega institucionalnega okvira.

Eno od ključnih konceptualnih in institucionalnih vprašanj v letu 2019 bo vprašanje oblikovanja novega vodstva Komisije. 
Slovenija ne podpira sistema „vodilnih kandidatov“, po katerem je Komisija v tem mandatu pridobila izrazitejši politični značaj, 
saj je bila pri delovanju preveč podrejena Evropskemu parlamentu ter največjim članicam, zlasti tistim, katerih voditelji pripadajo 
evropskim političnim družinam, ki sestavljajo vladajočo koalicijo v Evropskem parlamentu. Posledično so bile oslabljene njena 
neodvisnost in skupnostna narava ter vloga, ki jo ima kot nepristranski varuh temeljnih pogodb EU. Pri imenovanjih na vodstvene 
položaje institucij je treba spoštovati potrebna ravnovesja z več pomembnih vidikov (geografski, politični, spolni itd.), za kar je pri 
imenovanjih v skladu s PEU pristojen in odgovoren Evropski svet. To so razlogi, zaradi katerih Slovenija zagovarja, da ne bi smeli 
kar avtomatično slediti ideji „vodilnih kandidatov“.

Izstop Združenega kraljestva iz EU
Prihodnje obdobje delovanja EU bo močno zaznamovano z dejanskim izstopom Združenega kraljestva. 30. marca 2019 naj 

bi namreč začel veljati Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evrop-
ske skupnosti za atomsko energijo, kot je to predvideno v 50. členu PEU. Izstopni sporazum določa pogoje izstopa Združenega 
kraljestva iz EU. Zagotavlja, da se izstop zgodi na urejen način in zagotovi pravna varnost tudi po tem, ko bodo pogodbe in za-
konodaja EU za Združeno kraljestvo prenehale veljati. Njegova veljavnost je predvidena do konca prehodnega obdobja, to je do 
31. decembra 2020. Po tem datumu je ob strinjanju obeh strani možno tudi njegovo podaljšanje.

Za delovanje EU in Slovenije v odnosu do Združenega kraljestva je v prihodnjem obdobju bistveno, da so pravila medse-
bojnih odnosov jasno določena in da bodo v prehodnem obdobju zagotovljene postopne spremembe glede področij sodelovanja. 
Za Slovenijo je še posebej pomembno, da so bila primerno urejena določila, ki opredeljujejo gospodarsko sodelovanje, pravice 
državljanov ter da je bil dosežen dogovor glede finančne poravnave. Tako bo tudi v prihodnjem obdobju zagotavljana primerna 
raven pravic in pravne predvidljivosti, tako za državljane kot tudi za ekonomske subjekte Slovenije.

Glede pravic državljanov velja izpostaviti, da izstopni sporazum ščiti tako državljane EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, 
kot tudi državljane Združenega kraljestva, ki so ob koncu prehodnega obdobja prebivali v eni od 27 držav članic EU. Izstopni 
sporazum varuje tudi družinske člane, ki jim je podeljena pravica po zakonodaji EU (sedanji zakonci in registrirani partnerji, starši, 
stari starši, otroci, vnuki in osebe v trajnem razmerju), ki še ne živijo v isti državi in se svojcem lahko pridružijo v prihodnosti. Glede 
finančne poravnave bo Združeno kraljestvo upoštevalo svoj delež financiranja vseh obveznosti, ki so bile prevzete med članstvom v 
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Uniji, v zvezi s proračunom EU (in zlasti večletnega finančnega okvira 2014–2020, vključno za plačila, ki se bodo zgodila po koncu 
prehodnega obdobja v zvezi z zaprtjem programov), Evropske investicijske banke, Evropske centralne banke (ECB), Sklada za 
begunce v Turčiji, skrbniških skladov EU, agencij Sveta in Evropskega razvojnega sklada. V tem kontekstu so se pogajalci Komisije 
in Združenega kraljestva dogovorili o pošteni metodologiji za izračun obveznosti Združenega kraljestva v okviru njenega umika.

Skupaj z določili izstopnega sporazuma je bila z Združenim kraljestvom dogovorjena tudi vsebina politične deklaracije o 
prihodnjih odnosih, po letu 2020. V času veljavnosti te deklaracije bodo veljala še določila izstopnega sporazuma, bo pa obdobje 
vsekakor pomembno za pogajanja glede prihodnjih odnosov. V institucijah EU bo tako treba najprej določiti pogajalska izhodišča, 
kasneje pa tudi pričeti in uspešno zaključiti pogajanja glede prihodnjih odnosov, predvsem na področju gospodarskega sodelova-
nja (trgovina, storitve, investicije, finančne storitve, digitalizacija, intelektualna lastnina, mobilnost, transport, energetika, ribištvo), 
sodelovanja na mednarodnem področju (npr. skupna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam) in zagotavljanja enakih 
pogojev konkurenčnosti. Oblikovati bo treba tudi odnose o varnostnem sodelovanju, predvsem glede sodelovanja na področju 
implementacije zakonodaje in sodelovanja v pravosodnih in kazenskih zadevah, zunanji politiki in obrambi ter drugih perečih 
mednarodnih vsebin (terorizem, ilegalne migracije, civilna zaščita, javno zdravje).

V obdobju pogajanj glede prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom se bo Slovenija zavzemala za enoten pristop 
EU-27 do zahtev Velike Britanije. Pri tem bo izpostavljala, da mora tudi pri oblikovanju prihodnjih odnosov ostati osnovno načelo 
spoštovanje temeljnih načel pogajanj in zakonodaje EU. V prihodnjih odnosih se bo Slovenija zavzemala za nadaljevanje tvornega 
in vseobsegajočega odnosa med EU in Združenim kraljestvom, še posebej na področjih trgovine in ekonomskih odnosov, varnosti, 
obrambe in zunanje politike, ter čim manj omejeno gibanje državljanov. Upoštevajoč dogovorjene pogajalske smernice EU na naj-
višji ravni bo v pogajanjih za Slovenijo prav tako ključno, da imajo sporazum o novem odnosu pa tudi prehodna obdobja čim manj 
negativnih učinkov na obstoječe trgovinsko in naložbeno sodelovanje med Slovenijo in Združenim kraljestvom ter na slovenske 
potrošnike in podjetja, ki sodelujejo z Združenim kraljestvom. Pogajalci EU in Združenega kraljestva so se dogovorili tudi o načinu 
za izogib trde meje med Republiko Irsko in Severno Irsko. Skladno z izstopnim sporazumom si bosta obe strani prizadevali za 
sklenitev prihodnjega sporazuma o režimu do 1. julija 2020, še pred koncem prehodnega obdobja. V okviru pogajanj za določitev 
prihodnjega režima bo Slovenija še naprej izkazovala solidarnost z Irsko in pritrdila rešitvam, sprejemljivim za Irsko in Komisijo.

Večletni finančni okvir 2021–2027
Večletni finančni okvir bo v naslednjem obdobju ena izmed osrednjih prednostnih nalog tako za EU kot za Slovenijo. Poli-

tičnemu dogovoru na Evropskem svetu bo sledil še dogovor z Evropskim parlamentom v zvezi z Uredbo o večletnem finančnem 
okviru, vzporedno pa bodo na ravni sektorskih sestav Sveta potekala pogajanja o področnih zakonodajnih predlogih, ki podrobneje 
urejajo izvajanje posameznih programov EU.

Slovenija ocenjuje, da je Komisija v danih okoliščinah predlagala realističen in ambiciozen obseg večletnega finančnega 
okvira. Pri tem je Slovenija naklonjena povečanju obsega sredstev za t. i. nove prioritete, kot so varnost, migracije, digitalizacija in 
zunanje delovanje, pa tudi povečanju financiranja nekaterih programov z visoko dodano vrednostjo EU, kot sta programa Obzorje 
Evropa in Erasmus+.

V pogajanjih o večletnem finančnem okviru bosta za Slovenijo glavni prioritetni področji kohezijska politika in politika razvoja 
podeželja. Na področju kohezijske politike bo za Slovenijo posebej pomembno, da ne bo prihajalo do nenadnih in obsežnih padcev 
kohezijskih sredstev med posameznimi obdobji tako na ravni držav kot na ravni regij. V zvezi s pogoji izvajanja kohezijske politike in 
politike razvoja podeželja se bo Slovenija zavzemala, da se ohrani pravilo n+3, hkrati pa Slovenija ostaja kritična do predlaganega 
zvišanja stopenj nacionalnega sofinanciranja in znižanja predfinanciranja.

Na področju skupne kmetijske politike se bo Slovenija zavzemala za ohranitev sredstev na nominalni ravni, kar je še posebej 
pomembno z vidika sredstev za razvoj podeželja, ki jih je Komisija v svojem predlogu opazno zmanjšala. Na področju neposrednih 
plačil kmetom Slovenija ostaja kritična do nadaljevanja procesa konvergence neposrednih plačil na hektar med državami članicami.

Na področju prihodkov se bo Slovenija zavzemala za ukinitev vseh rabatov kot tudi za ukinitev lastnega vira na podlagi 
DDV. Slovenija ostaja zadržana do novih lastnih virov, ki jih je predlagala Komisija in se nanašajo na prihodke iz sheme trgovanja 
z emisijami toplogrednih plinov, prispevka na podlagi deleža nereciklirane plastične embalaže ter prispevka na podlagi skupne 
konsolidirane davčne osnove pravnih oseb. Na splošno Slovenija ni naklonjena uvedbi novih virov na ravni EU, ki že predstavljajo 
javnofinančni vir v Sloveniji, je pa izmed predlaganih novih lastnih virov pripravljena na nadaljnjo razpravo o predlogu vira na 
podlagi nereciklirane plastične embalaže.

Strategija EU 2020 in evropski semester
Evropski semester se je izkazal kot uspešno orodje za spremljanje in nadzor ekonomskih in fiskalnih politik v državah člani-

cah. Ob začetku vsakoletnega evropskega semestra Komisija predstavi sveženj dokumentov, s katerim postavi ključne usmeritve 
delovanja vseh držav in EU kot celote za naslednje obdobje. Glede na opredeljene usmeritve razvoja se cilji še vedno nanašajo 
na izvajanje naložb, zagotavljanje stabilnosti javnih financ in izvajanje strukturnih reform. Tudi priporočila državam območja evra 
za leto 2018 so kot nujne ukrepe izpostavila zagotavljanje vzdržne in vključujoče rasti, doseganje napredka pri delovanju enotnega 
trga ter povečevanje produktivnosti, izboljšanje institucionalnega in poslovnega okolja, odpravljanje ovir za investicije ter razvoj 
kakovostnih delovnih mest.

Slovenija bo tudi v naslednjem obdobju dejavno sodelovala v procesu evropskega semestra in se na Poročilo o Sloveniji 
odzvala v predvidenih rokih s pravočasno pripravo Nacionalnega reformnega programa (NRP), Programa stabilnosti (v mesecu 
aprilu) in Osnutkom proračunskega načrta (v mesecu oktobru). Prav tako bo preučila prejeta posebna priporočila Komisije in jih 
smiselno upoštevala pri pripravi srednjeročnega javnofinančnega okvira in vsakoletnega državnega proračuna ter načrtovanju ukre-
pov ekonomske politike. Slovenija bo še naprej nadaljevala prizadevanja za uresničevanje strukturnih izboljšav za zagotavljanje 
dolgoročne stabilnosti v prihodnjih letih.

Naložbeni načrt za Evropo in novi program InvestEU
Naložbeni načrt za Evropo (t. i. Junckerjev načrt) je presegel prvotni naložbeni cilj v višini 315 milijard evrov. S podporo iz 

proračuna EU in lastnih virov EIB je bilo odobrenih 898 transakcij, kar naj bi z garancijami EU spodbudilo za 335 milijard evrov 
naložb v vseh 28 državah članicah EU. To presega prvotni cilj 315 milijard evrov iz leta 2015, ko je bil vzpostavljen Evropski sklad 
za strateške naložbe (EFSI), da bi z garancijami EU odpravili naložbeno vrzel, ki jo je povzročila gospodarska in finančna kriza. 
Glede na uspeh EFSI-ja sta Evropski svet in Evropski parlament lani odobrila podaljšanje njegovega trajanja in povečanje obsega 
jamstev, da bi do konca leta 2020 spodbudili za 500 milijard evrov naložb. Junckerjev načrt naj bi ustvaril 1,4 milijona delovnih 
mest in povečal BDP EU za 1,3% do leta 2020.
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Program InvestEU je združitev 14-ih obstoječih programov v enega in bo nadaljeval uspešen model naložbenega načrta za 
Evropo, ki temelji na povezovanju javnih in zasebnih naložb, ter še naprej spodbujal ustvarjanje delovnih mest, naložb in inovacij. 
Novi program bodo sestavljali sklad InvestEU, vozlišče za naložbe InvestEU in portal InvestEU.

Okvirna razdelitev jamstva EU med sklope politik EU je določena v naslednjih višinah sredstev:
– do 11.500.000.000 – sklop politike za trajnostno infrastrukturo;
– do 11.250.000.000 – sklop politike za raziskave, inovacije in digitalizacijo;
– do 11.250.000.000 – sklop politike za mala in srednja podjetja;
– do 4.000.000.000 – sklop politike za socialne naložbe in spretnosti.
Jamstvo EU v višini 38.000.000.000 evrov na ravni EU naj bi po pričakovanjih mobiliziralo več kot 650.000.000.000 evrov 

dodatnih naložb po vsej EU.
Upravljanje sklada InvestEU bo potekalo preko:
1. Svetovalnega odbora sklada InvestEU, ki se bo sestajal v dveh sestavah:
• predstavniki izvajalskih partnerjev in
• predstavniki držav članic;
2. Naložbenega odbora.
Slovenija podpira združitev 14-ih obstoječih programov v enega, saj bo zagotavljanje enotnega proračunskega jamstva s tem 

preglednejše, razdrobljenost in prekrivanje bosta odpravljena, vsi procesi se bodo bistveno poenostavili, zagotovljena pa bo tudi 
večja stroškovna učinkovitost. Vendar je za manjše države članice in razvojne banke, javne sklade in druge finančne posrednike 
izjemnega pomena poznavanje razpoložljivosti finančnih virov. Zato v predlaganem zakonodajnem aktu pogrešamo določbe o vlogi 
nacionalnih razvojnih bank, postopke odobravanja posojil preko njih ter dodatna pojasnila glede sestave odborov in teles Komisije 
(npr.: investicijskega odbora), kriterijev in postopkov imenovanja ter odgovornosti in pristojnosti.

Kohezijska politika
Osrednji poudarek na področju kohezijske politike v letih 2019 in 2020 bodo pogajanja o predlaganem kohezijskem zakono-

dajnem svežnju, ki ga je Komisija predstavila konec maja 2018. Zakonodajni sveženj vključuje predloge petih uredb: 1) o določitvi 
skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnem skladu plus (ESS+), Kohezijskem skladu 
(KS) in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije (AMIF), 
Sklad za notranjo varnost (SNV) in Instrument za upravljanje meje in vizume (IUMV), 2) za Evropski sklad za regionalni razvoj in 
kohezijski sklad, 3) o Evropskem socialnem skladu plus, 4) o posebnih določitvah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Inter-
reg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja in 5) o mehanizmu reševanja pravnih 
in upravnih ovir v čezmejnem okviru.

Skladno s horizontalnim stališčem Republike Slovenije do kohezijskega svežnja, ki je bilo v Državnem zboru potrjeno 16. no-
vembra 2018, bo Slovenija na področju kohezijske politike zastopala dve glavni prioriteti: za Slovenijo zagotoviti čim višji obseg 
nacionalne kohezijske ovojnice in zagotoviti rešitev za Zahodno kohezijsko regijo, saj je za Slovenijo nedopustno, da regije pri 
prehodu iz enega v drugo programsko obdobje izgubijo pretežen obseg sredstev, zato je rešitev nujna.

Slovenija za doseganje zastavljenih ciljev v stališču izpostavlja pomen močne kohezijske politike, ki mora ostati ključna ra-
zvojna politika Unije ter politika za vse regije in države Unije. Pomen navezave in osredotočenosti kohezijske politike na razvojne 
izzive Unije in na evropski semester s ciljem doseganja gospodarske transformacije regij, držav in Unije. Pomen doseganja dodane 
vrednosti EU kot celote je glavni cilj kohezijske politike, ki ga zelo jasno v vseh svojih resolucijah poudarja tudi Evropski parlament. 
Pomen ohranitve BDP kot glavnega kriterija za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode). Močna podpora 
poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanja kohezijskih sredstev. Ravno 
poenostavitve so bile namreč glavno politično vodilo Komisije, Evropskega parlamenta in držav članic pri pripravi predloga zako-
nodajnega svežnja. Slovenija močno zagovarja nadaljevanje tako imenovanega pravila n+3, ki daje prednost kakovosti izvajanja 
politike in ne njegovi hitrosti, kar je po mnenju Slovenije ključno za uspešno kohezijsko politiko. Prav tako je za Slovenijo ključno, 
da se kohezijska politika izvaja v deljenem upravljanju ter da izvajanje omogoča dopolnjevanje različnih skladov. Slovenija tudi v 
prihodnjem finančnem obdobju ostaja močna podpornica programov Evropskega teritorialnega sodelovanja. Glede predlaganega 
Mehanizma za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru je Slovenija do predloga zadržana in želi dodatna pojasnila 
o njegovi obvezni uporabi.

Makroregionalne strategije EU
Slovenija sodeluje s celotnim ozemljem v treh od štirih obstoječih makroregionalnih strategij EU, in sicer Podonavski 

(EUSDR), Jadransko-jonski (EUSAIR) in Alpski (EUSALP). Na podlagi izkušenj, pridobljenih v Podonavski in Jadransko-jonski 
strategiji, smo kot prva država v letu 2016 predsedovali Alpski strategiji. Sodelovanje v treh makroregijah prinaša velike izzive, 
pa tudi privilegije, saj oblikujemo sinergije med makroregijami ter povezujemo vsebine v smislu, da pridobljeno znanje in izkušnje 
prenašamo in ga nadgrajujemo.

Slovenska ministrstva udejanjajo vsebinske prioritete z vodenjem vsebinskih prioritetnih skupin. V Strategiji EU za Podonavje 
sta to področji 1b (mobilnost – cestni, železniški in zračni promet), ki spada pod Ministrstvo za infrastrukturo ter 10 (institucionalna 
krepitev), za katero skrbi Center za evropsko perspektivo (CEP). V Strategiji EU za Jadransko-jonsko regijo je Ministrstvo za okolje 
in prostor (MOP), skupaj z Bosno in Hercegovino, prevzelo nalogo koordinacije vsebinske usmerjevalne skupine na področju okolja. 
Sloveniji (Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko – SVRK) je bila zaupana tudi naloga, da vzpostavi strateško 
točko, t. i. „Facility Point“, preko katere se v celotni regiji zagotavlja izvedbena pomoč za aktivnosti koordinatorjev. V Strategiji EU 
za Alpsko regijo Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, v soglasju z MOP, vodi akcijsko skupino 7 s področja ekosistemov 
in biotske raznovrstnosti (v tandemu z Bavarsko).

Makroregionalne strategije ponujajo sistem večnivojskega upravljanja, ki približa izvajanje politik EU prebivalcem makroregij 
in omogoči njihovo sodelovanje in soočanje z aktualnimi izzivi.

Ključne usmeritve:
1. Komuniciranje in vidnost makroregionalnih strategij
Slovenija si bo prizadevala, da skupaj s partnerskimi državami in regijami, v okviru obstoječih makroregionalnih strategij 

vzpostavi enovit horizontalni steber za vse štiri makroregionalne strategije na področju medijev in komuniciranja.
Slovenija je septembra 2017 organizirala uspešno konferenco „Spoznaj svojega soseda“, na kateri je predlagala korake 

za vzpostavitev takšnega stebra. Rezultate je predstavila tudi na sestanku visokega panela makroregionalnih strategij 1. marca 
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2018 v Bruslju. Dodaten korak k uresničevanju tega cilja je delavnica programa Interact „Sporočilo v steklenici“, ki je potekala 
18. septembra 2018 v okviru Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij EU v Izoli, z naslovom „Poglej moje morje“.

2. Umestitev makroregionalnih strategij v politike EU in finančne mehanizme po letu 2020
Potencial makroregionalnih strategij bi moral postati vidnejši in biti usklajen s sistemom financiranja preko celotnega proraču-

na EU, ne le kohezijske politike. Makroregionalne dejavnosti namreč presegajo nacionalne dogovore na številnih področjih, zato 
je treba makroregionalne strategije obravnavati sočasno z razpravo o politikah EU in večletnem finančnem okviru po letu 2020.

Poseben položaj Slovenije je priložnost za preboj na razvojnem področju, saj makroregionalne strategije EU rešujejo tiste 
izzive, ki jih posamezna država sama ne more učinkovito urediti. Med te sodijo tudi globalna inovativnost, konkurenčnost in 
ustvarjanje dodane vrednosti, povezljivost in mobilnost (trajnostna), okoljski izzivi, vključno s poplavno varnostjo, tveganji naravnih 
nesreč, podnebnih sprememb, ohranjanje biodiverzitete, skupno načrtovanje in upravljanje prostora in morja, turizem in drugi izzivi.

Institucionalne zadeve
Medinstitucionalni sporazum o boljšem pravnem urejanju med Svetom EU, Komisijo in Evropskim parlamentom, ki velja od 

aprila 2016, je okrepil dialog med omenjenimi tremi institucijami. Pogajanja o posameznih vprašanjih njegovega izvajanja, kot 
je denimo vloga Evropskega parlamenta pri sklepanju mednarodnih sporazumov EU, sicer še niso zaključena. Kljub temu velja 
oceniti, da je sporazum v zakonodajno aktivnost EU vnesel več transparentnosti, boljše načrtovanje ter jasnejše postavljanje 
zakonodajnih prioritet.

Na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma je bila decembra 2017 sprejeta deklaracija predsednikov treh institucij EU, 
ki opredeljuje prioritete EU na zakonodajnem področju za čas do evropskih volitev spomladi 2019. Te se nanašajo na krepitev 
varnosti, reformo migracijske politike, razvoj socialne dimenzije EU, izgradnjo digitalnega enotnega trga, oblikovanje ambiciozne 
energetske unije in podnebne politike EU ter okrepitev demokratične legitimnosti Unije.

Usklajevanja o naslednji skupni deklaraciji za leto 2020 bodo stekla v naslednjem zakonodajnem obdobju po konstituiranju 
Evropskega parlamenta in izvolitvi nove Komisije, predvidoma poleti 2019. Razprava o njenih osrednjih prioritetah pa se bo začela 
že z usklajevanjem politične izjave o strateških prioritetah za naslednje zakonodajno obdobje, ki jo bodo voditelji EU predvidoma 
sprejeli na neformalnem vrhu 9. maja 2019 v romunskem Sibiu.

Slovenija podpira vsa prizadevanja v EU za boljšo zakonodajo in politike, ki krepijo tako demokratično legitimnost kot tudi 
učinkovitost delovanja EU. Še naprej velja nadaljevati s sistematičnim pregledom in poenostavitvami zakonodajnih aktov EU 
(REFIT). Skladno s poročilom Projektne skupine za subsidiarnost in sorazmernost z dne 10. julija 2018 pa je na ravni EU v priho-
dnje smiselno delovati v manjšem obsegu in tam, kjer države članice samostojno ne morejo ponuditi učinkovitih rešitev. Povsod 
drugod je treba odločanje ohranjati čim bliže državljanom. Zato bomo podprli oblikovanje instrumentov za boljšo presojo učinkov 
zakonodaje in politik EU z vidika načel subsidiarnosti in proporcionalnosti. V tem smislu pričakujemo tudi nadaljnjo krepitev vloge 
nacionalnih parlamentov pri oblikovanju zakonodajnih rešitev na ravni EU.

V okviru reforme evropske volilne zakonodaje, katere namen je med drugim povečati zanimanje državljanov EU za evropske 
volitve ter okrepiti demokratičnost in učinkovitost izvedbe volitev v Evropski parlament, je bil julija 2018 sprejet Sklep Sveta (EU, 
Euratom) 2018/994 o spremembi Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, ki je priložen 
Sklepu Sveta 76/787/ESPJ z dne 20. september 1976. V sklepu so zavezujoče le nekatere določbe (npr. glede volilnega praga, o 
prepovedi dvojnega glasovanja, glede volilnega postopka z imeniki in organa za stike); ostale določbe ostajajo na ravni priporočil. 
Vse pripombe, ki jih je Slovenija dala v fazi usklajevanj, predvsem glede uskladitve rokov za končno vzpostavitev volilnih imenikov 
in za izmenjavo informacij med državami članicami, so bile ustrezno upoštevane. Sklep je zakonodajni akt sekundarnega prava, 
ki je bil sprejet po posebnem zakonodajnem postopku na podlagi 223. člena PDEU, pri katerem ni predvidena ratifikacija, temveč 
potrditev s strani držav članic v skladu z njihovimi ustavnimi pravili. Veljati bo začel prvi dan po prejemu vseh uradnih obvestil o 
potrditvi, ki jih morajo države članice posredovati na generalni sekretariat Sveta. Cilj Sveta je, da začne sklep veljati pred izved-
bo evropskih volitev v maju 2019. Sklep ne vpliva na sedanjo ureditev volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, zato 
spremembe nacionalne zakonodaje niso potrebne. Vlada je tako v mesecu novembru 2018 pričela s postopkom potrditve Sklepa, 
predvidoma bo končan najkasneje januarja 2019.

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi določa postopke in pogoje za izvedbo 
državljanske pobude, s katero lahko najmanj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU neposredno pozove Komisijo k 
predložitvi ustreznega predloga pravnega akta EU za izvajanje PEU in PDEU. Gre za pravico, ki se uresničuje kolektivno in ustvarja 
neposredno vez med državljani EU in Komisijo – predlagateljico zakonodajnih aktov v EU. Namen predloga prenovitve Uredbe 
o evropski državljanski pobudi je izboljšati delovanje evropske državljanske pobude z obravnavanjem pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene v zadnjih letih, glavna cilja politike pa sta zagotoviti, da bo evropska državljanska pobuda dostopnejša organizatorjem 
in podpornikom, da bo zanje manjše breme in da jo bodo lažje uporabljali. Tako bo možno doseči celoten potencial evropske 
državljanske pobude kot orodja za spodbujanje razprave in udeležbe na evropski ravni, tudi med mladimi, ter za približanje EU 
državljanom. Slovenija predlog podpira, upoštevane so bile tudi naše pripombe.

Komisija je jeseni 2018 predstavila sveženj ukrepov za zagotavljanje poštenih in transparentnih volitev EU 2019 ter prepreče-
vanje hekerskih vdorov ter širjenje dezinformacij v okviru volilnih kampanj. Opozarja na tveganja, kot so zloraba osebnih podatkov, 
kibernetični napadi, ki lahko ogrozijo volilne postopke ter vplivajo na izbiro in odločanje posameznikov, kar lahko ogrozi zaupanje 
volivcev v varnost postopkov volitev, njihovo zakonitost in ne nazadnje tudi na njihov izid. Ob tem izpostavlja tudi veliko odgovornost 
in pristojnost, ki jo imajo države članice EU za zagotovitev zakonodajnega okvira, vključujoč tudi spletno okolje, ki bo zagotavljal 
varno in kredibilno okolje posredovanja in pridobivanja pravilnih podatkov o političnih strankah, kandidatih in političnih kampanjah. 
Ključen je torej proaktiven pristop vseh pristojnih organov in organizacij v posamezni državi članici v smislu vzpostavitve oziroma 
krepitve podlag in mehanizmov za odpravo tveganj zlorab osebnih podatkov, spodbujanje integritete volilnih postopkov, prav 
tako pa oblikovanje jasnih in transparentnih pravil glede političnega oglaševanja, omejitev porabe sredstev za volilne kampanje, 
spoštovanje volilnega molka in enakopravne obravnave kandidatov, tudi na spletu, zavedajoč se ob tem dejstva, da se volitve v 
Evropski parlament izvajajo primarno na ravni držav članic in ne s strani evropskih institucij. Komisija je s ciljem zagotovitve svo-
bodnih in poštenih volitev v Evropski parlament državam članicam posredovala poziv za vzpostavitev nacionalnih volilnih mrež, v 
katere naj bodo vključeni organi, pristojni za volilne zadeve, in organi, odgovorni za spremljanje in izvrševanje pravil, povezanih 
z dejavnostmi na spletu. Na nacionalni ravni bo treba vzpostaviti mrežo institucij za sodelovanje v okviru navedenih ukrepov. 
Komisija je skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje pripravila Akcijski načrt za boj proti dezinformacijam na spletu in ga 
predstavila 5. decembra 2018. Akcijski načrt predvideva okrepitev delovanja obstoječih ekip za strateško komunikacijo (Strategic 
Communication Task Force), ustanovitev (do marca 2019) sistema za hitro odzivanje, ki bi v realnem času zaznal in analiziral 
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dezinformacije ter pripravil odziv nanje ter izvajanje ukrepov ozaveščanja javnosti (vzpostavitev mreže neodvisnih preverjevalcev 
dejstev, izobraževanje medijev, promocija medijske pismenosti med državljani).

Slovenija podpira prizadevanja in ukrepe Komisije. Zagotovila bo izbiro ustreznih kontaktnih oseb za Evropsko spletno so-
delovanje ter na podlagi obstoječe nacionalne pravne ureditve in predlogov za spremembe aktov EU vložila dodatne potrebne 
napore za ustrezno regulacijo in obvladovanje tveganj. Slovenija pozdravlja tudi prizadevanja spletnih platform, socialnih omrežij 
in oglaševalske industrije, ki so konec septembra 2018 objavile samoregulativni Kodeks ravnanja z dezinformacijami, s katerim so 
aktivno posegle v boj proti širjenju dezinformacij na spletu. Slovenija se zaveda odgovornosti, ki jo ima, skupaj z drugimi državami 
članicami EU, glede na primarnost izvedbe volilnih postopkov kandidatov za Evropski parlament, da zagotovi ustrezne mehanizme, 
nadzor in sankcioniranje kršitev volilnih postopkov, vključno z jasnim regulativnim okvirom na področju izvedbe volilnih kampanj, 
financiranja političnih strank, varstva osebnih podatkov, ob tem pa sodelovanja in enotnega pristopa vseh pristojnih deležnikov 
na nacionalni ravni.

Del omenjenega svežnja ukrepov je tudi nova revizija uredbe o evropskih političnih strankah. Tako je Komisija septembra 
2018 predstavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, kar zadeva 
postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament. Predlog je vezan 
na primer zlorabe v zvezi s Facebook/Cambridge Analytica in novo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (Splošna uredba o 
varstvu podatkov – GDPR). Spletna komunikacija namreč lahko omogoča tesnejšo in neposredno interakcijo med političnimi akterji 
in evropskimi državljani, hkrati pa prinaša večje tveganje za nezakonito obdelavo osebnih podatkov državljanov v volilnem kon-
tekstu. Komisija predlaga ciljno usmerjeno spremembo, da bi zagotovila, da volitve v Evropski parlament potekajo v okviru trdnih 
demokratičnih pravil in ob polnem spoštovanju evropskih vrednot demokracije, pravne države in spoštovanja temeljnih pravic. 
Njen cilj je omogočiti finančne sankcije za evropske politične stranke ali fundacije, ki zlorabljajo kršitve pravil o varstvu podatkov 
za namerno vplivanje ali poskus vplivanja na izid volitev v Evropski parlament. Poleg tega bo predlog Organu za evropske politič-
ne stranke in evropske politične fundacije tudi omogočil nemoteno in učinkovito delovanje, tako da bo zagotovil, da ima ta lastno 
razporeditev osebja in da bo njegov direktor postal organ za imenovanja.

Slovenija je podprla predlog kot hiter odziv Komisije na primer Facebook/Cambridge Analytica in uskladitev z novo zakono-
dajo o varstvu osebnih podatkov. Predlog stališča je bil potrjen v Državnem zboru 9. novembra 2018 in je podlaga za obravnavo 
na Delovni skupini Sveta EU za splošne zadeve. Podpiramo tudi ambicijo Komisije, da se revidirana uredba sprejme že pred 
evropskimi volitvami leta 2019.

Predlog medinstitucionalnega sporazuma o obveznem registru preglednosti naj bi vzpostavil zanesljiv sistem za zagotavlja-
nje preglednosti pri dejavnostih lobiranja, v katerem bi po novem sodeloval tudi Svet EU. V skladu s predlogom bi bila srečanja z 
nosilci odločanja iz vseh treh institucij pogojena s predhodno registracijo v registru za preglednost. Kljub mnenju pravne službe 
Sveta, da spada urejanje stikov predstavnikov interesnih organizacij z organi držav članic v izrecno nacionalno pristojnost, kar je 
odprlo resno vprašanje smiselnosti vključenosti Sveta v ta medinstitucionalni sporazum, se pričakuje nadaljnje iskanje rešitev za 
dosego dogovora. Slovenija vseskozi podpira prizadevanja, da bi proces sprejemanja odločitev v EU postal preglednejši in s tem 
prispeval k nadaljnji krepitvi legitimnosti odločanja v EU. Slovenija se tako pridružuje tudi stališčem skupine podobno mislečih 
držav (Danska, Estonija, Finska, Nizozemska, Švedska), ki se zavzema za povečanje preglednosti v EU.

Junija 2018 je bil s strani Evropskega sveta sprejet nov Sklep o sestavi Evropskega parlamenta za obdobje 2019–2024, saj 
je predhodni sklep veljal zgolj za mandatno obdobje 2014–2019, hkrati pa so bile potrebne spremembe sklepa tudi zaradi predvi-
denega izstopa Združenega kraljestva iz EU. Skupno predlagano število poslanskih mest v mandatu 2019–2024 je 705 poslancev, 
torej 46 manj kot sedaj. 73 izpraznjenih sedežev Združenega kraljestva se bo razdelilo tako, da se jih bo 27 uporabilo za razdelitev v 
skladu z načelom upadajoče proporcionalnosti. Za preostala mesta pa je v resoluciji, ki je priložena sklepu, predlagano, da bi ostala 
izpraznjena za naslednje širitve. Nobena država članica ni izgubila sedeža. Število poslancev iz Slovenije ostaja enako, in sicer 8. 
V sklepu so vključene tudi pravne varovalke za primer, da Združeno kraljestvo v začetku parlamentarnega mandata 2019–2024 
ne bi izstopilo iz EU. V tem primeru bo do dejanskega izstopa Združenega kraljestva veljal Sklep Evropskega sveta iz leta 2013.

V prihodnjem letu se bo predvidoma nadaljevala razprava glede Uredbe o preiskovalni pravici Evropskega parlamenta. 
Predlog uredbe predvideva, da bi preiskovalni odbori med drugim lahko (i) zbirali dokaze, tudi preko zaslišanj članov institucij EU 
in vlad držav članic, pridobivali dokaze od uslužbencev EU kot tudi drugih posameznikov, ki bivajo v EU; (ii) zahtevali izvedenska 
poročila, dokumente in opravili preiskave na kraju samem, pri čemer naj bi imeli vpogled v dokumente, s katerimi razpolagajo insti-
tucije EU in države članice, pa tudi druge fizične in pravne osebe; (iii) institucije EU in države članice naj bi imenovale uslužbence, 
ki bodo pooblaščeni, da na poziv preiskovalnega odbora pričajo pred njim, posamezniki, ki bivajo v EU, pa bi morali na vprašanja 
odgovarjati kot priče. Predlog omogoča tudi razširjeno uporabo sankcij v primeru neupoštevanja pozivov preiskovalnih odborov.

Evropski parlament je omenjeno uredbo predlagal leta 2012, vendar je bil v naslednjih letih v pogajanjih dosežen le majhen 
napredek. Svet in Komisija, imata že od vsega začetka pravne in institucionalne pomisleke, razhajanja so predvsem glede obsega 
pooblastil preiskovalnih odborov. Kljub temu je Svet pripravljen na konstruktivno izmenjavo mnenj, zato je oktobra 2018 Evropske-
mu parlamentu posredoval svoja stališča in ključne poudarke, ki bodo podlaga za nadaljnje pogovore.

Slovenija ocenjuje, da so nekatere določbe predloga nesprejemljive, tako z vidika institucionalnega ravnovesja kot tudi z vidika 
načela suverenosti držav članic in načela prenesenih pristojnosti. Izpostavlja, da se institut preiskovalne pravice z uveljavitvijo 
Lizbonske pogodbe po vsebini ni bistveno spremenil. Pristojnosti preiskovalnih odborov so preširoko zastavljene in se približujejo 
pristojnostim, ki jih imajo sodni organi, česar v luči načela delitve oblasti in z ozirom na politično naravo nadzora preiskovalnih 
odborov nad izvajanjem prava EU kot tudi glede na določbe 226. člena PDEU, Slovenija ne more podpreti.

Glede komunikacije z državljani je bila v Pismu o nameri Komisije iz septembra 2018 v okviru 10. prednostne naloge napove-
dana dodatna pobuda za perspektivo za prihodnost Unije: Obveščanje o Evropi (sporočilo o tem, kako lahko postane obveščanje 
o Uniji enotnejše, močnejše in bolj demokratično). Slovenija bo v tem okviru, tudi na podlagi izkušenj iz posvetovanj z državljani v 
letu 2018, zagovarjala načelo, da komuniciranje ne sme biti samo ena od faz v procesu oblikovanja politik, temveč njegov sestavni 
del od začetka do konca.

MAKROEKONOMSKA POLITIKA TER EKONOMSKA IN MONETARNA UNIJA

Poglobitev ekonomske in monetarne unije
Trenutna gospodarska rast je priložnost za napredek pri krepitvi ekonomske in monetarne unije (EMU), ki je bistvena za 

spodbujanje konvergence, odpornosti in rasti v EU. Voditelji držav članic evroobmočja v razširjeni sestavi so na vrhu junija 2018 
določili prioritetna področja dela in jih nadgradili s podrobnejšimi usmeritvami na zasedanju 14. decembra 2018. Na tej osnovi se 
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bodo v letu 2019 nadaljevale razprave zlasti o časovnem načrtu za dokončanje bančne unije, reformi Evropskega mehanizma 
za stabilnost (EMS) ter instrumentih za konvergenco in konkurenčnost v ekonomski in monetarni uniji. EMS bo zagotovil skupni 
varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje, okrepljena bo njegova vloga pri programih finančne pomoči, pregledneje pa 
bodo oblikovani kriteriji za dostop do preventivnih finančnih instrumentov EMS. Izboljšan bo tudi obstoječi okvir za spodbujanje 
vzdržnosti dolga držav članic. V ta namen se bodo v letu 2019 pričele priprave predloga sprememb Pogodbe o ustanovitvi EMS.

1. Dokončanje bančne unije
Slovenija ostaja zavezana časovnici, začrtani na vrhovih evrskega območja decembra 2017 in nazadnje dopolnjeni decembra 

2018. Dokončanje bančne unije naj temelji na implementaciji nadgrajenih ukrepov iz že dogovorjenega časovnega načrta iz junija 
2016 ter upoštevaje znižanje tveganj v bančnem sektorju EU, na podlagi česar bo možno sprejeti politične odločitve v zvezi z 
vzpostavitvijo evropske sheme za jamstvo vlog in datumom uvedbe skupnega varovala za enotni reševalni sklad.

2. Reforma EMS
Komisija je 6. decembra 2017 predlagala spremembe EMS, in sicer preoblikovanje v t. i. Evropski denarni sklad (EDS), insti-

tucijo v okviru prava EU, pri čemer bi se ohranili sedanja finančna zmogljivost in institucionalna struktura ter hkrati povečali njegova 
učinkovitost, preglednost in demokratična odgovornost. Članstvo se ne bi spremenilo, sodelovanje dodatnih držav članic pa bi bilo 
možno tudi v prihodnje, ko prevzamejo evro. Poleg dosedanje finančne pomoči za stabilnost državam članicam v težavah, bi EDS 
zagotavljal skupno varovalo za enotni sklad za reševanje. Predlog predvideva tudi možnost hitrejšega ukrepanja v nujnih primerih 
z okrepljeno kvalificirano večino, za katero je potrebnih 85% glasov, ob tem, da se za odločitve z večjim finančnim učinkom ohranja 
soglasje. Okrepili bi se tudi neposredna vključenost EDS v upravljanje programov finančne pomoči, skupaj s Komisijo, ter možnost 
uporabe novih finančnih instrumentov v podporo funkcije stabilizatorja. Predlog ni bil pozitivno sprejet pri državah članicah in dogo-
vorjeno je bilo, da se reformo tega mehanizma pripravi na medvladni osnovi s spremembo obstoječe Pogodbe o ustanovitvi EMS.

Evroskupina je 4. 12. 2018 sprejela usmeritve glede nadaljnjega razvoja EMS. V njem poudarja, da je potrebna povečana 
vloga EMS, da se okrepi odpornost evrskega območja na krize. V tem okviru bo EMS kot ponudnik finančne pomoči v skrajnem 
primeru imel močnejšo vlogo pri oblikovanju, pogajanju in nadzoru programov finančne pomoči, ne da bi posegal v področja iz 
pristojnosti Komisije in ECB, skladno s sprejetim Sporazumom o sodelovanju med EMS in Komisijo. EMS bo v prihodnje tudi 
zagotavljal skupno varovalo za enotni reševalni sklad.

Skupno varovalo za enotni reševalni sklad
To bo nov instrument EMS, ki bo nadomestil instrument direktne dokapitalizacije bank. Zagotavljal bo skupno varovalo za 

enotni reševalni sklad v obliki revolving-kreditne linije. Njena višina bo usklajena s ciljno ravnjo sklada za reševanje bank (1% 
zajamčenih vlog bank). Instrument bo uporabljen v skrajni sili in bo v primeru koriščenja srednjeročno fiskalno nevtralen, saj bo 
poplačan s prispevki bank v bančni uniji. Odločanje o uporabi tega instrumenta bo potekalo s soglasjem direktorjev EMS ter ob 
izpolnjevanju vnaprej določenih pogojev, treba pa bo doreči postopek, ki bo omogočal hiter sprejem odločitev, upoštevaje nacio-
nalne ustavne ureditve. Uvedba pred 2024 je pogojena z znižanjem tveganj v bančnem sektorju EU, kar bo ocenjeno v letu 2020.

Posodobitev instrumentov za pomoč
Evroskupina je v svoji izjavi z dne 4. 12. 2018 sprejela stališče glede bolj transparentnega oblikovanja kriterijev za preven-

tivne finančne instrumente (PCCL in ECCL). Do njih bodo lahko dostopale države članice EMS z zdravimi ekonomskimi temelji, 
z namenom zavarovanja pred morebitnimi negativnimi šoki izven njihovega nadzora. Instrument ECCL se sicer ne spreminja, 
dostopen bo državam članicam EMS z dobro ekonomsko in finančno situacijo, ki ne izpolnjujejo nekaterih kriterijev za dostop do 
instrumenta PCCL. Instrument PCCL bo oblikovan bolj transparentno, z bolj jasno oblikovanimi kriteriji dostopa do instrumenta, ki 
bodo temeljili na kvalitativnih in kvantitativnih elementih, povezanih z ekonomsko in fiskalno oceno države. Poleg tega bo vedno 
potrebno izpolnjevati kriterij vzdržnosti dolga. Glede instrumenta PCCL se bo država v primeru črpanja zavezala oziroma podpisala 
pismo o nameri, da bo vseskozi spoštovala kriterije dostopa do instrumentov.

Pristojne institucije bodo vsake pol leta ocenjevale, ali država spoštuje predhodne kriterije za dostop do instrumenta PCCL. V 
primeru neizpolnjevanja se bo dostop do instrumenta ukinil, država pa bo lahko zaprosila za prehod na instrument ECCL ali polni 
makroekonomski prilagoditveni program.

Vzdržnost dolga
V okviru Evroskupine je bila izražena široka podpora glede izboljšanja obstoječega okvira vzdržnosti dolga v območju evra. 

Predvidena je uvedba klavzul z enotno agregacijo (single limb collective action clauses) do leta 2022 z določitvijo tega v Pogodbi 
o ustanovitvi EMS (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/12 in 3/13). Ob tem je Evroskupina poudarila temeljno načelo, da 
se lahko finančna pomoč podeli le državam, katerih dolg je vzdržen in katerih poplačilo je zagotovljeno. To ocenjujeta Komisija in 
EMS, skladno s svojimi pristojnostmi ter skladno z dogovorom o medsebojnem sodelovanju. Ocena vzdržnosti dolga bo temeljila 
na transparentni osnovi, pri čemer bo upoštevala zadosten nivo presoje.

Dalje, v primeru da bi bilo potrebno, ter če država zaprosi za to, bi EMS lahko vzpostavil dialog med državo članico in priva-
tnimi investitorji. To bi temeljilo na prostovoljni, neuradni, nezavezujoči, začasni in zaupni osnovi.

V razpravi o pripravi spremembe Pogodbe o reformi evropskega mehanizma za stabilnost bo Slovenija smiselno upoštevala 
stališča, ki jih je zavzela do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi Evropskega denarnega sklada in upoštevaje politične usmeritve, 
ki so bile dorečene na zasedanju voditeljev evroobmočja 14. decembra 2018. Slovenija podpira ohranitev medvladnega pristo-
pa ter ohranitev načela soglasja držav članic pri odobritvah posamičnih izplačil finančne pomoči iz programa EMS. Ravno tako 
podpira podrobnejšo opredelitev pogojev dostopa do instrumentov pomoči EMS, ki naj bodo prilagojeni namenu in značilnostim 
instrumenta. V razpravi o potencialni krepitvi vloge EMS pri analizi vzdržnosti dolga držav članic je potrebna uravnotežena rešitev, 
ki bo upoštevala pravne institucionalne pristojnosti Komisije na področju ekonomskega upravljanja ter legitimen interes EMS, 
da na ustrezen način izvaja oceno tveganja potencialnega posojilojemalca z namenom, da zaščiti sredstva delničark EMS, ki so 
države članice evroobmočja.

Oblikovanje novega instrumenta EMS, ki bo zagotavljal skupno varovalo za enotni reševalni sklad in nadomestil instrument 
direktne dokapitalizacije Slovenija podpira. Odločitev o morebitni predčasni uvedbi tega mehanizma naj bo sprejeta na podlagi 
ocene znižanja tveganj v bančnem sektorju. Posebno pozornost bo Slovenija namenila podrobnejši ureditvi postopka odločanja 
o uporabi instrumenta, kjer je ohranitev načela soglasja ključnega pomena. V razpravi o uporabi teh sredstev za zagotavljanje 
likvidnosti pa bo Slovenija izhajala iz stališča, da to ne sme posegati v likvidnostno pomoč, ki jo zagotavljajo ECB, nacionalne 
centralne banke ali Enotni sklad za reševanje.

3. Instrument za konvergenco in stabilizacijo
Komisija je 31. maja 2018 predstavila Predlog uredbe o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe. Cilj predla-

gane uredbe je vzpostavitev Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe (ESFN) za obvladovanje obsežnih asimetričnih šokov, ki 
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lahko ogrozijo ekonomsko in socialno kohezijo. Podpora ESFN bo na voljo državam članicam EMU in tistim državam, ki sodelujejo 
v mehanizmu deviznih tečajev (ERM II).

Predlog je prvi korak v razvoju mehanizma zavarovanja v EMU za namene makroekonomske stabilizacije. Prvotno je Komi-
sija v svojem paketu „poglabljanje EMU“ iz decembra 2017 napovedala, da namerava v proračunu EU ustvariti instrument, ki bo 
članom pomagal pri obravnavanju asimetričnih šokov. Vendar pa je v predlogu, ki se zdaj imenuje „Evropska stabilizacijska funkcija 
za naložbe“, cilj ustvariti instrument zunaj proračuna EU, ki bi državam članicam, ki so jih prizadeli veliki šoki, zagotovil posojila 
skupaj z omejenimi nepovratnimi sredstvi in jim s tem pomagal ohranjati raven javnih naložb. Predlagano subvencionirano posojilo 
je zasnovano tako, da se lahko sčasoma razvije v mehanizem prostovoljnega zavarovanja za namene makroekonomske stabili-
zacije. Ta zavarovalni mehanizem, ki bi tudi temeljil na pogojih upravičenosti, bi državam članicam, ko bi se te soočale z velikim 
asimetričnim šokom, omogočil izplačilo, hkrati pa bi jim na kratek rok olajšal iskanje kompromisa med spodbujanjem gospodarske 
aktivnosti in obvladovanjem rasti javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga.

Skupna vrednost posojil Komisije državam, za katere se bo ta zadolžila na trgu, je v predlogu uredbe omejena na najvišji 
znesek za vse države članice skupaj v višini 30 milijard EUR. Za financiranje subvencioniranja obrestnih mer se bo ustanovil Sklad 
za stabilizacijsko podporo (Sklad). Sklad se bo financiral z letnimi prispevki držav članic. Metoda za izračun in pravila za prenos teh 
prispevkov, ki se bodo določila z medvladnim sporazumom. Letni prispevki držav članic bodo določeni glede na znesek denarnih 
prihodkov, dodeljenih nacionalnim centralnim bankam Eurosistema, bodo sorazmerni z vplačanimi deleži posameznih nacionalnih 
centralnih bank v kapitalu ECB. Dostop do posojilnega sredstva bo pogojen z izvajanjem preudarnih fiskalnih in ekonomskih poli-
tik. Posojila pa se bodo morala porabiti za financiranje projektov iz večletnih naložbenih strategij držav, ki jih bodo morale države 
predstaviti skupaj z letnimi nacionalnimi reformnimi programi.

Države bodo morale zagotoviti visoko kakovost svojih sistemov in praks za upravljanje vseh javnih naložb v državi, ne glede 
na vir financiranja (tj. domača sredstva in sredstva EU). Zato predlog uredbe uvaja postopek kvalitativnega ocenjevanja sistemov 
in praks upravljanja javnih naložb v državah članicah, ki ga bo izvajala Komisija.

Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe. 
Pričakovati je namreč, da bo uvedba fiskalnega instrumenta za delitev tveganja kot del strukture ekonomske in monetarne unije 
prispevala k makroekonomski stabilnosti v Sloveniji in državah EMU. Ob tem poudarjamo, da mora Komisija natančno pojasniti, 
kakšna bodo bremena posameznih držav članic v zvezi s podporo ESFN, kako so predvidena vplačila, kakšna bo obravnava teh 
transakcij z vidika ESA 2010 (tako za posojila kot za subvencije obrestne mere), pa tudi širše: vpliv teh transakcij na dolg sektorja 
država in vpliv bruto investicij na ESA 2010 postavko b.9 (t.j. presežek/primanjkljaj sektorja država). V tem kontekstu Slovenija 
pričakuje tudi dodatna pojasnila Komisije in Eurostata glede primernosti sedanje obravnave investicij po metodologiji ESA 2010. 
Stališče je Državni zbor sprejel 28. 9. 2018.

Na podlagi sklepov voditeljev evroobmočja v razširjeni sestavi 14. 12. 2018 pričakujemo, da bo v letu 2019 poudarek dela na 
oblikovanju novega proračunskega instrumenta za evroobmočje, ki bo namenjen krepitvi konvergence in konkurenčnosti v evroo-
bmočju. Dokončno stališče do tega bo Slovenija oblikovala na podlagi dodatnih razprav, ki bodo potekale v začetku leta 2019. Pri 
tem bo presojala namen, način financiranja, pričakovani fiskalni učinek na države članice in vpliv na druge instrumente, ki so name-
njeni konvergenci med državami članicami v proračunu EU (predvsem kohezija in strukturni skladi) za prihodnje večletno obdobje.

4. Program za podporo reformam EU
Komisija je 31. maja 2018 predlagala novo Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo 

reformam EU 2018/0213, ki zajema tri ločene, medsebojno dopolnjujoče instrumente: (i) instrument za izvajanje reform v obliki 
instrumenta za finančno podporo, (ii) nadaljevanje programa za podporo strukturnim reformam v obliki instrumenta za tehnično 
podporo in (iii) konvergenčni instrument za zagotavljanje posebne in usmerjene podpore državam članicam, ki niso članice evrske-
ga območja (imenovan tudi „konvergenčni instrument“). Namen tega programa je podpreti vlade in javne organe držav članic pri 
prizadevanjih za oblikovanje in izvajanje strukturnih reform za ohranjanje rasti, in sicer na podlagi njihovega zahtevka za tehnično 
podporo ali na podlagi njihovih predlogov reformnih zavez.

Program naj bi prispeval k splošnemu cilju okrepitve kohezije, konkurenčnosti, produktivnosti, rasti in zaposlovanja. Pozitivno 
bi lahko vplival tudi na uresničitev evropskega stebra socialnih pravic. V te namene bi moral zagotavljati zadostne finančne spod-
bude za dokončanje reform strukturne narave in tehnično podporo za okrepitev upravne zmogljivosti držav članic v zvezi z izzivi, 
s katerimi se soočajo institucije, upravljanje, javne uprave ter ekonomski in socialni sektorji.

Po sedanjem predlogu razdelitve sredstev bi imela Slovenija v celotnem obdobju trajanja instrumenta na voljo najmanj 
102 mio evrov.

Slovenija ne nasprotuje oblikovanju instrumenta za podporo izvajanja strukturnih reform in s tem sprejemu Uredbe Evrop-
skega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za podporo reformam EU 2018/0213.

Finančne storitve in prost pretok kapitala, bančna in kapitalska unija
Tudi v naslednjem 18-mesečnem obdobju ostaja strateški interes Slovenije, da se finančna stabilnost sistemsko zagotavlja z 

ustrezno regulacijo poslovanja, nadzora in reševanja finančnih institucij, zato bomo še naprej podpirali nadaljnje ukrepe na ravni 
EU, ki bodo prispevali k zmanjševanju prekomernih tveganj v finančnem sistemu in tveganj javnih financ pri reševanju finančnih 
institucij.

Evropsko gospodarstvo se še vedno sooča s pomanjkanjem dolgoročnih virov za financiranje gospodinjstev in gospodarstva, 
zlasti malih in srednjih podjetij (MSP). Unija kapitalskih trgov naj bi zagotavljala dolgoročne in bolj raznolike vire financiranja na-
sploh ter zmanjšala odvisnost od bančnega financiranja. Predvsem naj bi izboljšala položaj malih in srednjih podjetij pri financiranju 
njihovega poslovanja. Zato je Komisija maja 2018 objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb 
(EU) št. 596/2014 in (EU) 2017/1129 v zvezi s spodbujanjem uporabe zagonskih trgov MSP. Splošni cilj tega predloga je uvesti 
tehnične prilagoditve enotnih pravil EU, da se: (i) zmanjšajo upravna bremena in stroški izpolnjevanja zakonskih obveznosti, s 
katerimi se soočajo mala in srednja podjetja, ko so njihovi finančni instrumenti uvrščeni v trgovanje na zagonskem trgu MSP, ob 
hkratnem zagotavljanju visoke ravni zaščite vlagateljev in celovitosti trga ter (ii) poveča likvidnost lastniških instrumentov, uvrščenih 
v trgovanje na zagonskih trgih MSP. Slovenija podpira cilje tega predloga, hkrati pa je za nas pomembno tudi, da se zagotavlja 
visoka raven zaščite vlagateljev in celovitosti trga.

V tem sklopu je Komisija objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem 
produktu (Uredba PEPP), katere cilj je mobilizirati kapital v Uniji in ga usmeriti v vsa podjetja, vključno z MSP, ter infrastruktur-
ne in dolgoročne trajnostne projekte, ki ga potrebujejo za razširitev in ustvarjanje delovnih mest. Predlog Komisije za sprejetje 
Uredbe PEPP predvideva uvedbo novega vseevropskega produkta osebnega pokojninskega zavarovanja, ki bi dopolnil ponudbo 
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obstoječih dodatnih pokojninskih zavarovanj in ostalih oblik varčevanja za starost, saj nacionalni produkti ne bodo nadomeščeni s 
PEPP. Slovenija cilje zakonodajnega predloga podpira in si prizadeva, da bi bil namenski varčevalni produkt uporaben in v korist 
vlagateljev, ki bi tako privarčevali finančna sredstva za starost.

Prav tako je Komisija objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih 
investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 in (EU) št. 346/2013 ter Predlog direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov. Ta zakonodajni sveženj se obravnava s ciljem vzpostavitve 
pristnega notranjega kapitalskega trga z zmanjšanjem razdrobljenosti na kapitalskih trgih, odpravo regulativnih ovir za financiranje 
gospodarstva in večjo razpoložljivostjo kapitala za podjetja. Regulativne ovire, tj. zahteve držav članic glede trženja, regulativne 
pristojbine ter upravne zahteve in zahteve glede uradnega obveščanja precej odvračajo od čezmejne distribucije skladov. Slovenija 
podpira cilje tega zakonodajnega paketa.

Poleg tega Slovenija podpira prizadevanja Komisije in držav članic, da se zmanjšajo prekomerni stroški poslovanja finančnih 
subjektov, kar pa ne sme vplivati na stabilnost finančnega sistema ali povzročati tveganj za javne finance. Z namenom zmanjšanja 
prekomernih stroškov in poenostavitve poslovanja poteka v okviru Sveta EU zakonodajni postopek v zvezi s Predlogom direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij in spremembi Direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU in 
Predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah skrbnega in varnega poslovanja investicijskih podjetij in spremembi 
Uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010. Namen teh predlogov je zagotoviti, da za investicijska podjetja 
veljajo kapitalske, likvidnostne in druge ključne bonitetne zahteve ter ustrezne nadzorniške ureditve, ki so prilagojene njihovemu 
poslovanju, vendar so dovolj stroge, da tveganja investicijskih podjetij zajamejo na bonitetno zanesljiv način, da bi tako zaščitili 
stabilnost finančnih trgov EU.

Zaradi poenostavitve pravil in zagotovitve njihove večje sorazmernosti se s Predlogom uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve 
glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne 
nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov (EMIR REFIT) 
predlagajo ciljno usmerjene spremembe Uredbe (EU) št. 648/2012. Obenem EMIR REFIT ohranja vse ključne elemente okvira, 
za katere se je izkazalo, da omogočajo izpolnjevanje ciljev Uredbe (EU) št. 648/2012. Zaradi potrebe po odpravi nesorazmernih 
stroškov in obremenitev za mala podjetja in poenostavitvi pravil, ne da bi bila pri tem ogrožena finančna stabilnost, je bil pregled 
sprememb Uredbe (EU) št. 648/2012 vključen v program Komisije glede ustreznosti in uspešnosti predpisov v letu 2016 (program 
REFIT). V zvezi s tem predlogom trenutno potekajo politični trialogi, njegov sprejem pa se pričakuje v prvi polovici 2019.

Z namenom ciljnih reform in nadaljnjega izboljšanja finančne stabilnosti ter upoštevanja posledic izstopa Združenega kralje-
stva iz EU je Komisija objavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o usta-
novitvi evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 
v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav. Predlog uredbe 
uvaja vseevropski pristop k nadzoru centralno nasprotnih strank (CNS), da se zagotovi nadaljnje poenotenje nadzora in pospešijo 
določeni postopki. Zagotavlja se tudi tesnejše sodelovanje med nadzornimi organi in centralnimi bankami. V ta namen poteka tudi 
pobuda za spremembo 22. člena Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. S spremembo bi ECB 
dobila jasno pravno pristojnost na področju centralnega kliringa, kar bi Eurosistemu omogočilo izvajati pooblastila, ki jih Komisija 
v okviru pregleda Uredbe o evropskih tržnih infrastrukturah (Uredba (EU) št. 648/2012) predlaga za centralne banke izdajateljice 
valute. Ta pooblastila vključujejo dosti večjo vlogo centralnih bank izdajateljic v sistemu nadzora CNS, zlasti kar zadeva prizna-
vanje in nadzor sistemsko pomembnih CNS iz tretjih držav, ki izvajajo kliring velikih zneskov transakcij v evrih. Po predlaganih 
spremembah okvira za evropske tržne infrastrukture bo Eurosistem lahko še naprej izvajal vlogo centralne banke izdajateljice 
enotne valute. Spremembe bodo Eurosistemu omogočile, da spremlja in odpravlja tveganja, povezana z dejavnostmi centralnega 
kliringa, ki bi lahko vplivala na izvajanje denarne politike, delovanje plačilnih sistemov in stabilnost evra. Sprejem navedenih aktov 
se pričakuje v letu 2019.

Zaradi vse večjega pomena CNS je Komisija predstavila tudi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za 
sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012 in (EU) 2015/2365 
in direktiv 98/26/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU in (EU) 2017/1132, katere namen je vzpo-
staviti vseevropske rešitve, ki bi v primeru težav posamezne CNS pripomogle k zmanjševanju in odpravljanju posledic za finančni 
sistem in celotno ekonomijo.

V sklopu vmesnega akcijskega načrta Unije za kapitalske trge iz junija 2017 je bil eden prvih prednostnih ukrepov krepitev 
pristojnosti evropskih nadzornih organov (ESA – European Supervisory Authorities), ki omogoča integracijo nadzora finančnih trgov. 
Zakonodajni predlog Komisije je prvi konkreten korak k ustanovitvi enega samega nadzornika kapitalskih trgov in k dokončanju 
finančne unije. Komisija je septembra 2017 predstavila Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi 
Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih 
tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih 
finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, 
ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih 
skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje 
na reguliranem trgu, skupaj s Predlogom direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih 
finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja 
(Solventnost II). Prav tako je objavila zakonodajno pobudo za okrepitev Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB – 
European Systemic Risk Board), ki skupaj z evropskimi nadzornimi organi tvori evropski sistem finančnega nadzora, uveden po 
finančni krizi, in sicer Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem 
nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja. Predlogi so usmerjeni 
k ciljem izboljšanja mandata, upravljanja in financiranja ESA in ESRB, s čimer spodbujajo nadaljnje vključevanje kapitalskega 
trga po izstopu Združenega kraljestva iz EU ter zagotavljajo ustrezno upravljanje vseh finančnih tveganj, med drugim z močnej-
šo koordinacijo nadzora s prednostnimi nalogami, razširjenim neposrednim nadzorom nad kapitalskimi trgi s strani Evropskega 
organa za vrednostne papirje in trge (ESMA – European Securities and Markets Authority), z novim sistemom upravljanja, ki bo 
zagotovil večjo neodvisnost odločanja evropskih nadzornih organov od nacionalnih interesov, ter s spodbujanjem trajnostnega 
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financiranja in zagotavljanja finančne stabilnosti. Slovenija podpira odpravljanje pomanjkljivosti evropskega finančnega nadzora, 
odločanja pod vplivom nacionalnih interesov ter drugih nedoslednosti in neskladnosti. Prav tako podpira nadaljnji razvoj pravil za 
delovanje evropskih nadzornih organov z namenom povečanja učinkovitosti nadzora, vendar pa bo pazljiva pri vrstah in obsegu 
prenosa nadzornih pristojnosti z nacionalnih nadzornih organov na evropske. Pri zadevnih zakonodajnih predlogih je namreč treba 
upoštevati kapitalske trge manjših držav članic ter njihove nadzorne organe, da jim spremenjeno financiranje evropskih nadzornih 
organov ne bi naložilo dodatnega finančnega bremena.

Glavni namen predloga Komisije o pregledu uredb o evropskih nadzornih organih iz septembra 2017 je bil okrepiti sposobnost 
zagotavljanja usklajenega in učinkovitega finančnega nadzora, ni pa imel posebnega cilja povečati pooblastila organov v zadevah, 
povezanih s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma ter bojem proti njima (PPDFT). Kljub nedavnim spremembam 
zakonodajnega okvira tega področja je več primerov pranja denarja v evropskih bankah privedlo do spoznanja o potrebni dodatni 
izboljšavi nadzora. Eno od rešitev je septembra 2018 Komisija ponudila v obliki Spremenjenega predloga uredbe Evropskega par-
lamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), 
Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), 
Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe 
(EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, 
Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, 
Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali 
za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev 
javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sis-
tema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Dodatne spremembe težijo predvsem k okrepitvi in centralizaciji vloge, virov ter 
strokovnega znanja pod okriljem in v pristojnosti Evropskega bančnega organa (EBA – European Bank Authority).

Poleg že izpostavljenega stališča do prvotnega predloga Slovenija podpira odločnejše ukrepanje v primerih PPDFT, predvsem 
glede na ugotovljene pomanjkljivosti nadzornih ukrepov in zakonodaje EU. Na splošno podpira tudi centralizirano vlogo EBA in 
njegovo povečano odgovornost na področju PPDFT, hkrati pa zagovarja sorazmernost, smotrnost in ustreznost prenosa poobla-
stil (predvsem neposrednih) in novih nalog na evropske nadzorne organe ter njihovega posega v neodvisnost in samostojnost 
nacionalnih organov. Prav tako opozarja na izboljšanje odprtih in nejasnih določil, ki bi lahko povzročila prepletanje, preseganje 
ali podvajanje pristojnosti tako znotraj finančnega sektorja kot tudi s predpisi kazenskopravne narave, ter pazljivost glede obsega, 
vrste in načina izmenjave informacij.

Unija kapitalskih trgov močno poudarja trajnostno in zeleno financiranje, saj je finančni sektor začel prilagajati svoje prakse, 
da bi vlagatelje, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja, podprl pri izbiri primernih projektov in podjetij. Tako je Komisija 
marca 2018 predstavila prvi akcijski načrt EU za trajnostno financiranje, ki določa strukturiran in sistematičen pristop k usmerjanju 
zasebnih naložb v bolj zelene projekte, in sicer s spremembo spodbud in sedanje kulture v naložbeni verigi. Maja 2018 pa so bili 
predlagani prvi konkretni ukrepi, in sicer Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za spodbujanje 
trajnostnih naložb in Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami 
in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341. Slovenija te predloge glede trajnostnega in zelenega finan-
ciranja podpira, saj med drugim predvideva tudi vzpostavitev enotnega sistema klasifikacije EU za ugotavljanje, ali je določena 
gospodarska dejavnost okoljsko trajnostna. Slednje bo namreč spodbudilo več vlaganj v zelene in trajnostne naložbe, česar si 
želimo tudi v Sloveniji. Pri obravnavi teh predlogov pa si bomo prizadevali, da se bodo upoštevali tudi manjši kapitalski trgi držav 
članic, da udeležencem na teh kapitalskih trgih ne bi nastali nesorazmerni stroški.

V okviru svežnja ukrepov za poglobitev unije kapitalskih trgov sta bila med drugim z namenom razširiti dostop do financiranja 
za inovativna podjetja, zagonska podjetja in druga podjetja, ki ne kotirajo na borzi, predstavljena Uredba Evropskega parlamenta 
in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja in Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov. Ta podjetja imajo zaradi strukturne asimetričnosti informacij 
težave pri pridobivanju finančnih sredstev, zlasti ko napredujejo iz zagonske faze v fazo širitve. Ker trg ni deloval, se je množično 
financiranje razvilo v uveljavljeno obliko črpanja virov iz množic in alternativnega financiranja. Nekatere države članice so na tem 
področju že uvedle domače režime za množično financiranje. Zaradi različnih regulativnih pristopov držav članic pa se poslovni 
modeli na teh osnovah razvitih platform ne morejo enostavno uporabljati za čezmejno opravljanje storitev v Uniji. Glede na nego-
tovost in visoke stroške izpolnjevanja predpisov za platforme pri čezmejnem delovanju, ki nastanejo zaradi odsotnosti primernega 
okvira EU za dejavnosti množičnega financiranja, se ponudniki storitev množičnega financiranja soočajo s težavami pri širitvi 
poslovanja, čezmejni tokovi pa ostajajo omejeni. Uredba bi med drugim določila sorazmerne zahteve za opravljanje storitev 
množičnega financiranja in olajšala čezmejno opravljanje teh storitev, hkrati pa pripomogla k obvladovanju operativnih tveganj 
in zagotavljanju visoke ravni preglednosti ter zaščite vlagateljev. Poleg tega naj bi zagotovila enotne, sorazmerne in neposredno 
izvedljive zahteve za izdajo dovoljenja in nadzor skupaj z enotno točko za nadzor. Slovenija podpira ta predlog uredbe s pridržkom, 
da mora končno besedilo uredbe vključevati podrobnejšo opredelitev razlike med storitvami množičnega financiranja, ki jih smejo 
opravljati vsi ponudniki teh storitev, ter storitvami sprejemanja depozitov od javnosti, ki jih smejo opravljati le kreditne institucije.

Z direktivo pa se izrecno določa, da se Direktiva 2014/65/EU ne uporablja za osebe, ki imajo dovoljenje kot ponudniki stori-
tev množičnega financiranja, kot so opredeljeni v uredbi, in sicer zaradi pravne varnosti in da bi se preprečila uporaba zahtev iz 
Direktive 2014/65/EU za opravljanje storitev množičnega financiranja. Zaradi potrebe, da so storitve jasno ločene za obvladovanje 
nasprotja interesov ter zagotovitev učinkovitega nadzora, oseba, ki ima dovoljenje kot ponudnik storitev množičnega financiranja v 
skladu z uredbo, ne bi smela imeti dovoljenja v skladu z Direktivo 2014/65/EU in obratno. V skladu s predlogom so tako ponudniki 
storitev množičnega financiranja izvzeti iz obveznosti Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov, s čimer se Slovenija 
strinja.

Slovenija si bo še naprej prizadevala, da bodo imeli tudi manjši oziroma manj razviti kapitalski trgi doprinos: ustvariti več 
možnosti za vlagatelje ter vzpostaviti prožnejši finančni sistem. Posebna pozornost bo še naprej namenjena varstvu vlagateljev.

Komisija je predlagala enotni sistem jamstva za bančne vloge za območje evra že novembra 2015. Po njenem mnenju bi 
namreč vzpostavitev evropskega sistema še dodatno okrepila bančno unijo, izboljšala zaščito imetnikov bančnih vlog, povečala 
finančno stabilnost in dodatno zmanjšala povezavo med bankami in državami. Glede na to, da bančno unijo sestavljajo trije stebri, 
od katerih sta prva dva (enotni mehanizem nadzora in enotni mehanizem reševanja) že vzpostavljena, bo šele z vzpostavitvijo 
tretjega stebra – enotnega sistema jamstva za vloge – ta unija tudi dokončno vzpostavljena. Pogajanja o tem predlogu potekajo 
že nekaj let, brez pravega napredka, saj nekatere države članice EU pred prehodom na sistem skupnega kritja izgub zahtevajo 
zadostno znižanje tveganj v bančnih sistemih držav članic EU. V nasprotnem primeru bi namreč prišlo do stanja, kjer bi države čla-
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nice EU s stabilnejšim bančnim sistemom nase prevzemale večje tveganje oziroma breme zaradi kritja izgub, povzročenih s strani 
bank iz držav EU z manj stabilnim bančnim sistemom. Poleg tega bi bili ob delitvi tveganj nekateri bančni sistemi zaradi različnih 
stopenj tveganj v bančnih sistemih držav članic EU neupravičeno bolj obremenjeni z vplačilom prispevkov, kot je njihovo tveganje.

V zvezi z vzpostavitvijo enotnega sistema jamstva za bančne vloge si bo Slovenija še naprej prizadevala, da bi čim prej prišlo 
do kompromisne rešitve, ki jo vidi v prehodni vzpostavitvi likvidnostnega kritja za sistem jamstva za vloge, ki ne pomeni prevzema-
nja oziroma skupnega kritja izgub. Hkrati bo Slovenija še naprej zagovarjala tudi stališče, da bo treba pred celovito vzpostavitvijo 
evropskega sistema jamstva za bančne vloge, ki pomeni tudi skupno kritje izgub iz naslova jamstva za depozite, pomembno 
zmanjšati tveganja v bančnem sektorju na ravni EU.

Junija 2018 so se na vrhu držav evrskega območja, na katerem so sodelovale vse države članice, voditelji sporazumeli, da 
bančno unijo dopolnijo, vključno z vzpostavitvijo skupnega nadomestila za sklad za enotno reševanje in napredkom pri evropskem 
sistemu jamstva za vloge. Dogovorili so se tudi o okrepitvi vloge in nadaljnjem razvoju evropskega mehanizma za stabilnost kot 
orodja za krizno upravljanje. To je treba obravnavati kot prednostno nalogo, čeprav je predhodno potreben dogovor, zlasti glede 
predlogov o zmanjšanju tveganja v bančnem sektorju ter paketu za zmanjšanje slabih posojil. V zvezi s slednjim je Komisija 
14. 3. 2018 predstavila ukrepe za njihovo reševanje v obliki Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti in Predloga direktive Evropskega parlamenta in 
Sveta o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem. Odporno evrsko območje potrebuje 
odporne države članice in ponovno oživitev gospodarske in socialne konvergence.

Sistemsko zagotavljanje finančne stabilnosti z ustrezno regulacijo poslovanja, nadzora in reševanja finančnih institucij je 
v strateškem interesu Slovenije, zato podpiramo nadaljnje ukrepe na ravni EU, ki bodo prispevali k zmanjševanju prekomernih 
tveganj v finančnem sistemu in tveganj javnih financ pri reševanju finančnih institucij.

Slovenija bo kot zagovornica bolj povezanega območja evra še naprej podpirala sprejetje ukrepov za zmanjšanje tveganja 
v bančnem sektorju in nadaljnji razvoj bančne unije. V tem procesu si bo prizadevala, da bo v čim večji meri upoštevano načelo 
sorazmernosti in da bodo stroški uveljavitve teh ukrepov za kreditne institucije in investicijska podjetja čim manjši.

Glede svežnja ukrepov, ki se nanašajo na slaba posojila, si bo Slovenija prizadevala ne le za ureditev pravil in nadzora nad 
skrbniki in kupci potrošniških kreditov, temveč tudi za ureditev podeljevanja dovoljenj. Prav tako si bo prizadevala za določitev 
ukrepov, ki bodo preprečevali tveganja in zlorabe pravic potrošnika – kot šibkejše stranke v pogodbenem razmerju – zaradi pro-
daje potrošniških kreditov iz bank na nebančne kupce oziroma institucije. To pomeni zlasti ohranitev pravil varstva potrošnikov 
v skladu z veljavno EU in nacionalno zakonodajo, ne glede na to, kdo servisira potrošniški kredit ali kdo potrošniški kredit kupi, 
in ne glede na pravno ureditev, ki velja v državi članici skrbnika ali kupca potrošniškega kredita. Slovenija si bo prizadevala tudi 
za določitev odgovornosti skrbnikov, da potrošnikom, ki niso plačilno sposobni, pomagajo najti ustreznejšo obliko odplačevanja 
kredita, zavzemala pa se bo tudi za ukrepe, ki bodo vključevali dolžniško svetovanje prezadolženim potrošnikom, ki ga države 
članice vzpostavijo ali je že vzpostavljeno.

Obdavčenje
Med najpomembnejšimi prioritetami EU na davčnem področju bo tudi v prihodnjem obdobju zagotavljanje transparentnosti 

obdavčenja, s čimer so povezani ukrepi proti goljufijam in davčnim utajam ter pravičnejša obdavčitev podjetij.
Slovenija podpira ukrepe proti davčnim utajam in goljufijam ter za večjo transparentnost, saj čezmejne davčne goljufije in 

utaje zahtevajo ukrepanje na vseh ravneh, v okviru EU, v državah članicah in na mednarodni ravni.
Med napovedanimi novimi zakonodajnimi predlogi v delovnem programu Komisije za leto 2019 ima na področje obdavčitve 

neposreden učinek predlog za učinkovitejši zakonodajni postopek na področju obdavčitve, v obliki opredelitve področij v okviru 
področja obdavčitve, na katerih bi se pri pripravi zakonodaje na ravni Unije prešlo na glasovanje s kvalificirano večino (danes 
soglasje).

Ker zakonodajne spremembe na davčnem področju na ravni EU praviloma neposredno vplivajo na davčne prihodke držav 
članic in s tem na njihove proračunske prihodke, je Slovenija previdna pri razmišljanjih o glasovanju s kvalificirano večino na 
davčnem področju, saj imajo lahko v takšnih primerih odločitve (kvalificirane) večine glede posameznega vprašanja neposredne 
javnofinančne učinke na vse države članice, pri čemer posamezna država ne more uveljaviti svojih interesov. Slovenija je bila 
doslej do takšnih pobud vedno zadržana.

O prvem Predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) je potekala 
razprava več let. Ker soglasje zaradi skromnega napredka pri tem dosjeju ni bilo doseženo, je Komisija blokirani predlog o skupni 
konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb umaknila in ga nadomestila z novim. Novi predlog vključuje dosedanje 
rezultate razprav, vendar z zamikom glede konsolidacije, torej s postopnim pristopom v dveh korakih, pri čemer naj bi se najprej 
dogovorili o obvezni skupni davčni osnovi. Razprava na Svetu poteka o Predlogu direktive Sveta o skupni osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb. Drugi korak bo obravnava glede konsolidacije in delitve skupne osnove, to je o Predlogu direktive Sveta 
o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb.

Slovenija je bila glede prvega predloga Direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB) zadržana, zlasti glede konsolidacije, in previdna glede zahtevnosti izvajanja, zlasti v majhnih gospodarstvih. Na sistemski 
ravni imajo takšni predlogi pozitivne in negativne učinke, odvisno predvsem od tega, kakšne so dejanske končne rešitve. Slovenija 
sodeluje pri razpravi glede novega predloga o določanju obvezne skupne davčne osnove. Podpira cilje poštenega in učinkovitega 
obdavčenja ob še smiselnih administrativnih obremenitvah.

Delo v zvezi z Direktivo Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz 
različnih držav članic je na Svetu že dlje časa blokirano. Slovenija ni med državami, ki direktivo blokirajo, in je fleksibilna glede 
sprememb.

Enotni digitalni trg je ena od glavnih političnih prednostnih nalog Komisije, njegov cilj pa je ustvariti digitalne priložnosti za ljudi 
in podjetja z več kot 500 milijoni potrošnikov EU. Da bi v celoti izkoristili svoj potencial, je potreben sodoben in stabilen davčni okvir, 
ki spodbuja inovacije, odpravlja razdrobljenost trga in vsem akterjem omogoča, da izkoristijo novo tržno dinamiko pod pravičnimi 
in uravnoteženimi pogoji. Zagotavljanje pravične obdavčitve digitalnega gospodarstva je tudi del agende Komisije o pravičnem 
in učinkovitem davčnem sistemu v EU.

Sedanja pravila o davku od dohodkov pravnih oseb so bila zasnovana za tradicionalna podjetja in temeljijo na načelu, da bi 
bilo treba dobičke obdavčiti tam, kjer se ustvarja vrednost. Uporaba sedanjih pravil o davku od dohodkov pravnih oseb za digi-
talno gospodarstvo je privedla do neusklajenosti med krajem obdavčitve dobička in krajem ustvarjanja vrednosti, zlasti v primeru 
poslovnih modelov, ki so močno odvisni od udeležbe uporabnikov.
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Glede na globalno naravo izziva za obdavčitev digitalnega gospodarstva bi bilo najbolje poiskati večstranske mednaro-
dne rešitve, vendar je napredek na mednarodni ravni težko doseči zaradi zapletenosti problema in velikega števila različnih 
vprašanj, ki jih je treba obravnavati. Kot prispevek pri oblikovanju mednarodne rešitve za obdavčitev digitalnega gospodar-
stva je Komisija v mesecu marcu 2018 v okviru „digitalnega paketa“ izdala Predlog direktive Sveta o določitvi pravil glede 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb v zvezi s pomembno digitalno prisotnostjo, s katerim želi aktivno prispevati k iskanju 
napredka na mednarodni ravni. Ob zavedanju, da bo za oblikovanje mednarodnega soglasja potrebno še nekaj časa, je 
Komisija predlagala usklajen pristop k vmesni rešitvi in prav tako v mesecu marcu 2018 predstavila Predlog direktive Sveta 
o skupnem sistemu davka na digitalne storitve za prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev. Specifičen cilj tega 
predloga je predstaviti ukrep, ki je osredotočen na prihodke od opravljanja nekaterih digitalnih storitev, je enostaven za izva-
janje in pomaga ustvariti enake konkurenčne pogoje v vmesnem obdobju, dokler ne bo na voljo celovita rešitev. Z usklajenim 
pristopom k vmesni rešitvi naj bi dosegli enotno urejanje problema znotraj Unije, tako da ga države članice ne bi reševale 
enostransko, kar bi lahko vodilo v fragmentacijo.

Slovenija podpira prizadevanja za pravično in učinkovito davčno okolje, ki zagotavlja boljše poslovno okolje. Podpiramo ukre-
pe, ki ne bodo povzročili nesorazmernih stroškov in bodo imeli pozitiven učinek na javne finance v Sloveniji, ter si prizadevamo za 
oblikovanje rešitev, ki bodo enostavne, jasne in ne bodo negativno vplivale na konkurenčnost notranjega trga.

V okviru Skupine Sveta za kodeks obnašanja na področju podjetniškega obdavčevanja (Code of Conduct) se nadaljuje delo 
na t. i. seznamu nesodelujočih držav s ciljem identificirati jurisdikcije, ki ne zadostujejo standardom pravičnega obdavčenja, oziro-
ma bo podlaga za dobro davčno upravljanje in spodbujanje kritičnih jurisdikcij k oblikovanjem davčnih sistemov in okolja, ki bodo 
zadostili mednarodno sprejetimi standardom.

Komisija je maja 2018 pripravila in posredovala Svetu v obravnavo zakonodajni paket, ki vsebuje spremembe horizontalne 
direktive na področju splošnega režima za trošarine, uredbe, ki ureja upravno sodelovanje na področju trošarin, sklepa, ki ureja 
informatizacijo gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov, ter direktive na področju strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače.

Trošarinski zakonodajni paket:
– Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)
Predlog sledi ciljema spremembe ureditve v korist gospodarskim subjektom in poenostavitve postopkov za davčni organ in 

gospodarske subjekte tako nacionalno kot tudi na ravni Unije. Prenovljena različica je potrebna zaradi več sprememb sedaj veljavne 
direktive in sklicevanja na neveljavno zakonodajo. Spremembam Direktive o splošnem režimu za trošarine sledita še spremembi 
akta na področju upravnega sodelovanja na področju trošarin ter akta, ki ureja postopke informatizacije gibanja in nadzora troša-
rinskih izdelkov. Slovenija ta predlog podpira.

– Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine 
elektronske evidence

Predlog spremembe Uredbe o upravnem sodelovanju na področju trošarin je pripravljen z namenom dopolnitve vodenja 
podatkov o pošiljateljih in prejemnikih trošarinskih izdelkov, ki se gibajo med državami članicami s plačano trošarino. Nacionalno 
imamo vodenje seznama gospodarskih subjektov, ki prejemajo trošarinske izdelke iz drugih držav članic, že urejeno, tako da jih 
ob napovedi gibanja finančna uprava po uradni dolžnosti vpiše v register trošarinskih zavezancev. Glede na sedanjo ureditev bodo 
po novem predlogu osebe, ki prejemajo in pošiljajo trošarinske izdelke, sproščene v porabo, pred začetkom poslovanja morale 
pridobiti dovoljenje davčnega organa. Slovenija podpira ta predlog.

– Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o informatizaciji gibanja in nadzora trošarinskega blaga (temelji na Splošni 
direktivi 2008/118 in Sklepu o ustanovitvi EMCS št. 1152/2003)

Veljavni Sklep ureja postopke informatizacije gibanja in nadzora trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine. S 
predlaganim novim sklepom se dodajajo postopki gibanja in nadzora tudi za izdelke, ki se gibajo med državami članicami sproščeni 
v porabo oziroma s plačano trošarino. Slovenija podpira ta predlog.

– Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače
Predlog direktive opredeljuje vrste alkoholnih pijač, strukturo trošarin, pravila obdavčitve in možne oprostitve ali znižanja. 

Rešitve temeljijo na Poročilu Komisije in oceni delovanja Direktive št. 92/83/EGS (leta 2016) in Sklepih Sveta (novembra 2016). 
Slovenija načeloma podpira ta predlog, hkrati pa podpira tudi razpravo glede lastne rabe žganja ob upoštevanju administrativnega 
vidika, konkurenčnosti in širšega družbenega vpliva.

Komisija je aprila 2016 predstavila Akcijski načrt za DDV, v katerem je določila pristop k oblikovanju bolj enotnega območja 
DDV v EU, ki bi lahko podprl bolj povezan in pravičnejši enotni trg ter prispeval k spodbujanju novih delovnih mest, rasti, naložb 
in konkurenčnosti. Ključni zakonodajni predlogi, ki jih je Komisija v skladu z napovedmi pripravila v letu 2017 ter jih predložila 
Evropskemu parlamentu v posvetovanje in Svetu v sprejetje, vključujejo ukrepe za izboljšanje pogojev v zvezi z DDV za podjetja 
v EU, ki se ukvarjajo z e-trgovanjem (Digitalni DDV paket), vključno poenotenje pravil glede stopenj DDV, ki se uporabljajo za 
spletne publikacije in njihove tiskane in druge fizične različice (Poenotenje stopenj DDV za E-publikacije), kratkoročne ukrepe za 
boj proti goljufijam na področju DDV (Splošna obrnjena davčna obveznost – GRCM), ukrepe za okrepitev upravnega sodelovanja 
na področju DDV (Uredbe o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV) in zakonodajni sveženj DDV za 
vzpostavitev dokončnega sistema DDV, ki bo temeljil na načelu obdavčitve v namembni državi članici. Komisija je v letu 2018 
skladno z napovedmi predložila še Predlog za nadaljnje poenostavitve za mala, srednja in mikro podjetja, Predlog glede reforme 
stopenj davka na dodano vrednost in Predlog glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema za 
obdavčenje trgovine med državami članicami.

Podrobnosti o ključnih zakonodajnih predlogih, o katerih trenutno poteka razprava v Svetu:
– Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede posebne ureditve za mala podjetja
Komisija je 18. 1. 2018 predložila Predlog direktive za spremembo posebne ureditve na področju DDV za mala podjetja. 

Predlog vsebuje sveženj ukrepov za poenostavitve za mala podjetja. Namen Predloga je vzpostaviti okolje, ki bo ugodno za rast 
malih podjetij in večje vključevanje v čezmejno trgovino. To bo doseženo z enako obravnavo podjetij s čezmejnim poslovanjem in 
podjetij, ki poslujejo le na trgu države članice sedeža, ter z znižanjem stroškov spoštovanja predpisov, ki urejajo DDV, pri domačem 
in čezmejnem poslovanju na skupnem trgu. Nova ureditev za mala podjetja bo sestavni del dokončnega sistema DDV za čezmejno 
trgovanje znotraj Unije, ki temelji na načelu obdavčitve v namembni državi članici dobave blaga.

Slovenija podpira prenovo DDV pravil za mala podjetja, s katerimi se obveznosti malih podjetij glede DDV poenostavijo in s 
tem znižajo administrativne obremenitve in stroški za zavezance ter se zagotovi enaka obravnava podjetij, ki poslujejo čezmejno, 
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in podjetij, ki poslujejo le na trgu države članice sedeža. Slovenija se zavzema za poenostavitve veljavnih obveznosti glede DDV 
za mala podjetja, pri čemer si bo v postopkih sprejemanja v institucijah EU prizadevala za ukrepe, ki bodo razbremenili podjetja 
in jim omogočili hitrejšo rast, bodo hkrati zagotavljali preglednost poslovanja in omogočali učinkovit nadzor davčnega organa ter 
zagotavljali vzdržnost javnih financ.

– Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede stopenj davka na dodano vrednost
Komisija je januarja 2018 pripravila predlog sprememb Direktive Sveta 2006/112/ES glede stopenj DDV, ki predvideva, da 

bi v dokončnem sistemu DDV vse države članice omejevala enaka pravila in vse države članice bi imele enako mero svobode pri 
določanju stopenj DDV.

Slovenija podpira prizadevanja Komisije za preoblikovanje režima DDV in prehoda na dokončno ureditev na podlagi načela 
namembnega kraja, vključno posodobitve politike stopenj DDV. Ob tem je Slovenija zadržana do samega Predloga direktive zaradi 
sorazmerno velikega prenosa pristojnosti za določanje nižjih stopenj DDV na države članice in posledično povečanje zapletenosti 
sistema DDV, dodatnih stroškov za podjetja in pravne negotovosti. Zadržanost Slovenije izhaja predvsem zaradi predlagane spre-
membe koncepta, povečane fleksibilnosti, tveganja zmanjšanja prihodkov DDV in tveganja pravdnih sporov.

– Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje do-
končnega sistema DDV za obdavčenje trgovine med državami članicami

Komisija je predlog predložila 25. 5. 2018, vendar pa države članice v splošnem predlogu direktive niso bile naklonjene. 
Kot ključna odprta vprašanja, ki so bila izpostavljena: status certificiranega davčnega zavezanca (CTP), plačnik davka, odprava 
poročanja po rekapitulacijskih poročilih in vključitve odbitka DDV v ureditev vse na enem mestu (OSS). Statusu CTP večina držav 
članic ni naklonjena. Opozarjajo na neustreznost predlaganih kriterijev za podelitev statusa, ker so preveč administrativno obreme-
njujoči. Odpravi poročanja o čezmejnih transakcijah nasprotujejo vse države članice, skrbi jih tudi vključitev odbitka DDV v OSS. 
Zato se iščejo rešitve v smeri kombinacije uvedbe poročanja (pri kupcu in/ali dobavitelju) ter zavarovanja pravice do odbitka DDV 
v kombinaciji z direktnim plačilom DDV, ki bi ga kupec plačal v državni proračun države članice obdavčitve (split-payment) oziroma 
solidarne odgovornosti kupca za plačilo DDV.

Slovenija podpira prenovo sistema DDV v smeri, da se zmanjša kompleksnost sedanjega sistema, izboljša pobiranje davka 
in reši problem dovzetnosti sedanjega sistema DDV na goljufije. Pri oblikovanju dokončnega sistema DDV bomo podprli ukrepe, 
ki bodo zagotovili nevtralnost sistema DDV ter zmanjšali administrativne obremenitve in stroške za podjetja in davčne uprave, 
hkrati pa zagotovili ustrezen nadzor in pobiranje DDV, pri čemer pa mora biti prenovljen sistem robusten in varen pred goljufijami.

– Predloga direktive Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (FTT)
V Svetu se bo predvidoma nadaljevalo tudi delo glede Predloga direktive Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na 

področju FTT. Sprva je Slovenija podpirala ta predlog in je tudi v skupini 11 držav članic (zaradi izstopa Estonije jih je v skupini 
še 10), ki so dale pobudo za okrepljeno sodelovanje na tem področju. V dosedanjih razpravah so bili doseženi načelni dogovori 
glede nekaterih temeljnih vsebinskih vprašanj, trenutno pa potekajo neformalne razprave glede rešitve, da bi FTT postal nov vir 
lastnih sredstev proračuna EU. Opravljeni so bili dodatni izračuni, na podlagi katerih se je pokazalo, da bi bili potencialni davčni 
prihodki iz tega naslova v Sloveniji manjši od predvidenih in bi komaj pokrili stroške, povezane s pobiranjem tega davka.

Slovenija sicer podpira razloge za uvedbo FTT v okviru postopka okrepljenega sodelovanja ter cilje, ki izhajajo iz predloga 
direktive. Slovenija podpira uvedbo FTT s široko davčno osnovo ter nizko davčno stopnjo, vendar pa bi v odvisnosti od porazdelitve 
davčnih bremen lahko podprla tudi rešitev glede obdavčitve pokojninskih shem, ki sodelujočim državam članicam dovoljuje uporabo 
možnosti za neobdavčitev oziroma oprostitev pokojninskih shem. Slovenija si bo pri oblikovanju sistema FTT prizadevala, da bo 
davek čim manj administrativno obremenjujoč za davčne zavezance ter enostaven za pobiranje.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi „Fiscalis“ programa za sodelovanje na področju obdavčenja 
predstavlja nadaljevanje obstoječega programa Fiscalis 2020. Fiscalis program za sodelovanje na področju obdavčitve za obdobje 
2021–2027 je namenjen celoviti podpori davčnim organom glede na nastajajoče potrebe obdavčenja in zagotavlja mehanizme, 
sredstva ter potrebno financiranje za podporo davčni politiki in je predviden za uporabo od 1. januarja 2021 dalje. Slovenija podpira 
predlog uredbe, obravnava katere je v začetni fazi.

Letni proračun EU
V vsakoletnem postopku sprejemanja letnih proračunov EU si bo Slovenija pri izvrševanju proračuna za leto 2019 in pri pri-

pravi proračuna za leto 2020 prizadevala za sestavo proračuna, ki bo v skladu z Uredbo o večletnem finančnem okviru 2014–2020 
(VFO) in Medinstitucionalnim sporazumom. Slovenija se zavzema za realistični obseg proračuna in vplačevanje v proračun EU 
skladno z dejanskimi potrebami po plačilih, spoštovanje proračunske discipline, vključno s strogo kontrolo upravnih izdatkov ter 
spoštovanjem zgornjih meja večletnega finančnega okvira, pri čemer bo v primeru izrednih nepredvidenih okoliščin pripravljena 
podpreti uporabo izvenproračunskih skladov, predvidenih v določbah Uredbe o večletnem finančnem okviru in Medinstitucionalnega 
sporazuma. Hkrati si bo prizadevala za zagotovitev zadostnega obsega sredstev za nemoteno izvajanje programov EU, ki se v 
zadnjih letih finančnega okvira izvajajo intenzivneje kot v prvih letih. Slovenija bo ob sprejemanju proračuna EU za leto 2020 spo-
štovala tudi rešitve, ki izhajajo iz dogovora o vmesnem pregledu proračuna EU (iz leta 2016). Rezultati vmesnega pregleda bodo 
vplivali na pripravo in končni dogovor med Svetom in Evropskim parlamentom glede letnega proračuna za leto 2019, poleg tega 
pa se bo v letu 2019 izvedla tudi prilagoditev ovojnic večletnega finančnega okvira 2014–2020, ki temelji na spremembah (oziroma 
redni reviziji) statističnih podatkov. Na sprejem letnega proračuna bodo vplivali tudi ostali dejavniki: končne rešitve glede izstopa 
Združenega kraljestva iz EU, nove politike v zvezi z migracijami in varovanjem meja EU, obvladovanje podnebnih sprememb itd. 
Na podlagi izkušenj in izhajajoč iz kriznih dogajanj v preteklih letih si bo Slovenija tudi v prihodnje prizadevala za iskanje ustreznih 
rešitev za odzivanje na nepredvidene okoliščine.

Statistika
Slovenija se bo na področju statistike osredotočila na krepitev temeljnih vrednot statističnega sistema. Na njihovi osnovi se 

bo soočila z novimi izzivi in podpirala ukrepe za nadgradnjo in nadaljnjo modernizacijo evropskega statističnega sistema.
V okviru zakonodajnega postopka bo dejavna pri nadaljnji obravnavi aktualnih dosjejev s področja statistike, in sicer predvsem 

Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede evropskih poslovnih statistik ter Predloga Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, 
zbranih z vzorci. Slovenija se strinja s cilji in nameni navedenih predlogov.
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KONKURENČNOST IN ENOTNI TRG

Enotni trg
Enotni trg je eden največjih dosežkov EU. Pravila, ki oblikujejo enotni trg, zagotavljajo konkurenčne pogoje gospodarskim 

subjektom, ki se odražajo v visoki gospodarski rasti in blaginji državljanov EU. Dobro delujoč enotni trg omogoča prost pretok 
blaga, storitev, kapitala, ljudi in v zadnjem času tudi podatkov. Ocenjuje se, da gospodarske koristi enotnega trga znašajo približno 
8,5% bruto domačega proizvoda EU. Za Slovenijo je dobro delujoč enotni trg ključnega pomena, saj je neovirana izmenjava blaga, 
storitev, vključno s storitvami informacijske družbe, ljudi in kapitala osnova za konkurenčnost naših podjetij. Pri tem ima poseben 
pomen skrb za enotno uveljavitev harmonizirane zakonodaje, kjer je nadzor nad izvajanjem zakonodaje na enotnem trgu tudi v 
naslednjem obdobju prepoznan kot bistven element za njegovo krepitev in krepitev konkurenčnosti celotnega gospodarstva. V 
naslednjem obdobju bodo zato prizadevanja Slovenije usmerjena v krepitev enotnega trga.

Glavni okvir dela na področju enotnega trga je Strategija za enotni trg za blago in storitve, ki jo je Komisija objavila oktobra 
2015. Na njeni podlagi je bilo v zadnjih štirih letih sprejeto več ukrepov za krepitev prostega pretoka blaga in storitev ter oblikovanje 
enotnega digitalnega trga. Ti ukrepi zagotavljajo rešitve za krepitev varstva potrošnikov, spodbujanje razvoja malih, srednje velikih 
(MSP) in zagonskih podjetij, pa tudi na področju inovativnih storitev in opravljanja poklicnih dejavnosti.

Novembra 2018 je Komisija objavila sporočilo Enotni trg v spreminjajočem se svetu: edinstveno sredstvo, ki potrebuje novo 
politično zavezo. Da bi enotni trg ostal vir rasti in priložnosti, ga je treba še naprej prilagajati novim razmeram in izzivom. Področja 
storitev, proizvodov, obdavčevanja in mrežnih gospodarskih panog imajo velik potencial za nadaljnje gospodarsko povezovanje. 
Prav tako je treba velikopotezno reševati nove izzive in preprečevati nastajajoče ovire v strateških sektorjih za prihodnost, kot so 
digitalna tehnologija, umetna inteligenca ali krožno in nizkoogljično gospodarstvo. Slovenija kot zagovornica krepitve enotnega 
trga ter spodbujanja podjetništva bo tudi v naslednjem obdobju podpirala področja znotraj enotnega trga, kot so storitve (zlasti 
čezmejno opravljanje storitev), varstvo potrošnikov, energetika, promet, digitalna ekonomija in varstvo intelektualne lastnine, pa tudi 
ustvarjanje ugodnega poslovnega okolja, kar pomeni med drugim boljšo zakonodajo in zmanjševanje administrativnih ovir. Ker je 
Slovenija majhno odprto gospodarstvo, je za nas bistvenega pomena spodbujanje MSP kot prevladujočega segmenta slovenskega 
gospodarstva. V interesu Slovenije še naprej ostaja sprejemanje takšnih ukrepov, ki vplivajo na razbremenitev MSP, jim olajšajo 
čezmejno poslovanje in dostop do financiranja.

V luči krepitve enotnega trga ima poseben pomen „paket za blago“ (Goods package), ki ga sestavljajo predlogi treh aktov 
(dve uredbi in eno sporočilo Svetu EU in EP):

• Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici,
• Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za uskladitev in uveljavitev usklajene zako-

nodaje Unije za izdelke in o spremembi nekaterih Uredb in Direktiv EU in
• Sporočilo Evropske komisije Svetu EU in Evropskemu parlamentu: Paket za blago: krepitev zaupanja v enotni trg.
Cilj tega svežnja je olajšati prodajo proizvodov na enotnem trgu EU vsem gospodarskim subjektom, še posebej MSP. Cilj 

naj bi bil dosežen s krepitvijo nadzora na trgu in na mejah (Uredba o določitvi pravil in postopkov za uskladitev in uveljavitev 
usklajene zakonodaje Unije za izdelke, kratko Uredba o nadzoru na trgu) in s krepitvijo načela vzajemnega priznavanja (Uredba 
o vzajemnem priznavanju blaga). Oba predloga uredb sta horizontalnega značaja in Slovenija podpira njun sprejem, saj bosta ob 
uveljavitvi okrepila enotni trg.

Tudi v naslednjem obdobju bo Slovenija podpirala predloge, ki bodo krepili enotni trg. Enotni trg temelji na zaupanju, da 
vsi udeleženci upoštevajo dogovorjena pravila. Zato bomo posebno pozornost posvetili izvajanju in uporabi pravil EU ter odpravi 
morebitnih novih ovir s krepitvijo načela vzajemnega priznavanja.

Storitve
Komisija je januarja 2017 objavila sveženj zakonodajnih pobud na področju storitev na enotnem trgu EU, s katerimi naj 

bi nadalje reševali težave podjetnikov pri čezmejnem poslovanju. Olajšanje čezmejnega pretoka storitev je ena najbolj kritičnih 
komponent enotnega trga, ki jo je treba še izboljšati in okrepiti. Storitve zajemajo dve tretjini gospodarstva EU in ustvarijo 90% 
novih delovnih mest. Enotni trg na tem področju še ne deluje najbolje, saj ves njegov potencial ni zadostno izkoriščen. Bistvo 
novih predlogov Komisije naj bi bilo v poenostavitvi postopkov za ponudnike čezmejnih storitev in v vzpostavitvi učinkovitejšega 
sodelovanja držav članic pri reguliranju storitvenega sektorja. Med predlogi je tudi uvedba t. i. evropske storitvene e-izkaznice, ki 
naj bi zmanjšala zapletenost upravnih postopkov za ponudnike storitev, ki želijo svoje dejavnosti razširiti v druge države članice. 
S tem naj bi dosegli olajšano čezmejno izvajanje storitev znotraj enotnega trga EU.

Slovenija je bila med državami, ki so Komisijo izrecno pozivale k pripravi ambicioznega storitvenega svežnja. Po preučitvi 
predlogov iz svežnja ugotavljamo, da predlog Komisije glede evropske storitvene e-izkaznice dejansko pomeni zapletene postopke 
in velika administrativna bremena ter v resnici ne prinaša lažjega dostopa ponudnikov storitev do tujih trgov znotraj EU in olajšanja 
prostega pretoka storitev, ki smo si ga želeli. Problem sta tudi nesorazmernost in diskriminatornost postopkov, ki se izvajajo v 
matični državi članici in državi članici gostiteljici. Predlog ostaja v mirovanju, blokiran zaradi večinskega nasprotovanja držav članic.

Slovenija je podprla Direktivo o testu sorazmernosti za regulirane poklice, ki je bila že sprejeta in je v fazi prenosa v nacio-
nalno zakonodajo.

Slovenija je podprla tudi Predlog direktive o notifikaciji zahtev za opravljanje storitev, ki je še vedno v obravnavi na Svetu. 
Od besedila splošnega pristopa dalje prihaja med obravnavo do novih ugotovitev in predlogov, do katerih imamo države članice 
različne pristope, zato je treba poiskati kompromisne rešitve. Zadnja obravnava predloga je bila v okviru delovne skupine Sveta 
na ravni atašejev konec decembra 2018.

Komisija je v začetku maja 2017 podala Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega 
portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012. 
Z izvedbo uredbe bo državljanom in podjetjem EU enotni digitalni portal zagotovil centraliziran dostop do vseh informacij, ki jih 
potrebujejo pri uveljavljanju pravic do mobilnosti v EU. Državam članicam nalaga obveznost omogočanja nediskriminatornega in 
popolnega dostopa do najpomembnejših in najpogosteje uporabljenih postopkov javne uprave. Slovenija podpira prizadevanja 
uredbe, a bo pri obravnavi predloga posebno pozornost namenila skladnosti z drugimi politikami in zakonodajo na ravni EU ter 
nacionalni ravni, morebitni nesorazmernosti pri vzpostavljanju postopkov, dostopnih tudi s strani drugih državljanov in podjetij iz 
EU, zelo ambiciozno zastavljeni časovni implementaciji uredbe in zagotavljanju finančnih sredstev.
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Mala in srednje velika podjetja, vključno z zagonskimi podjetji in podjetji v fazi širitve
Na ravni EU pomenijo mala in srednje velika podjetja, vključno z zagonskimi podjetji in podjetji v fazi širitve, pomembno 

prioriteto v okviru razprav o industrijski konkurenčnosti, boljši zakonodaji ter prihodnjem večletnem finančnem okviru. Tovrstnim 
podjetjem bo v prihodnji finančni perspektivi namenjen predvsem večletni program za enotni trg, mala in srednje velika podjetja 
in evropsko statistiko. Slovenija si skupaj z ostalimi državami članicami prizadeva za to, da bi za tovrstna podjetja v čim večji 
meri zagotovili kontinuiteto sedanjega Okvirnega programa EU za konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij (COSME) ter 
ustrezen proračun in lažji dostop do finančnih instrumentov tudi v prihodnjem proračunskem obdobju. Slovenija na ravni EU prav 
tako sodeluje pri delu mreže posebnih odposlancev za mala in srednje velika podjetja; namen je podjetja povezati s politikami, 
zakonodajo in programi EU, da bi bili ti čim bolj po meri tovrstnih podjetij. Menimo, da je na nacionalni ravni podporno okolje za 
mala in srednje velika podjetja ter še posebej zagonska podjetja razmeroma dobro razvito, financiranje pa dostopno iz naslova 
programov EU preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) in SID banke, pa tudi iz nacionalnih pobud, v obliki subvencij, 
semenskega kapitala, garancij in mikro kreditov. Naklonjeni smo nadaljnjim ukrepom v zvezi s spodbujanjem boljšega dostopa do 
finančnih instrumentov EU, v zvezi z zagotavljanjem ustreznih spretnosti zaposlenih glede na aktualne izzive in v zvezi z odpravo 
administrativnih, zakonodajnih in drugih neupravičenih ovir na enotnem trgu. Dodatno se predvidevajo oblikovanje in izvajanje 
ukrepov za prehod podjetij iz zagonske v fazo širitve ter drugi ukrepi za rast in razvoj podjetij.

Sodelovalno gospodarstvo
V okviru Strategije za enotni trg je Komisija junija 2016 objavila sporočilo o sodelovalnem gospodarstvu, ki zelo hitro raste, 

temelji na inovacijah in lahko veliko prispeva h konkurenčnosti in rasti gospodarstva. Gre za nove poslovne modele, kjer se po-
nudniki in prejemniki storitev povezujejo preko spletnih platform, storitev se izvede po dogovoru. Najbolj znana primera sta Uber 
(posredovanje pri nudenju prevoznih storitev) in Airbnb (posredovanje pri kratkoročnem oddajanju bivalnih prostorov). Komisija 
meni, da ti novi poslovni modeli lahko pomembno prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in rasti v EU, če jih bomo spodbujali in 
razvijali na odgovoren način. Spremljala bo regulativno okolje, razvoj cen in kakovosti storitev ter odkrivala morebitne ovire in 
težave, ki izhajajo iz različnih nacionalnih predpisov ali zakonodajnih vrzeli. Poskrbeti je treba za zagotovitev ustreznih pogojev 
zaposlovanja, socialnega varstva, primerno in pošteno plačevanje davkov ter ustrezno varstvo potrošnikov, z upoštevanjem olaj-
šav pri začasnem oziroma omejenem delovanju. Države članice EU naj pregledajo in po potrebi revidirajo veljavno zakonodajo v 
skladu s temi smernicami.

Slovenija podpira spodbujanje novih poslovnih modelov v okviru sodelovalnega gospodarstva, potrebni pa bodo ukrepi za 
zagotavljanje javnega interesa. Ti ukrepi morajo biti sorazmerni, nediskriminacijski in ustrezni predvsem z vidika varovanja upo-
rabnikov teh storitev. Menimo tudi, da bo spremljanje razvoja sodelovalnega gospodarstva na različnih področjih s strani Komisije 
pripomoglo k bolj poenotenemu in uravnoteženemu pristopu do ureditve tega pomembnega področja. Slovenija poudarja, da je 
pri urejanju sodelovalnega gospodarstva pomembno tesno sodelovanje držav članic EU pri izmenjavi dobrih praks in sprejemanju 
odločitev oziroma ukrepov, saj gre za dejavnosti, ki imajo čezmejne razsežnosti. Ob prizadevanju za nadaljnjo krepitev enotnega 
trga je treba upoštevati tudi določene nacionalne značilnosti in poskrbeti za odpravo nelojalne konkurence, ki se pojavlja zaradi 
neurejenosti področja.

Industrijska konkurenčnost
Slovenija aktivno sodeluje v razpravah z državami članicami, Komisijo in industrijo o relevantnih ciljih, potrebnih ukrepih ter 

ustreznem procesu izvajanja in spremljanja izvajanja prihodnje industrijske strategije ter pričakuje, da bo prihodnja industrijska 
strategija ključna prednostna naloga prihodnje sestave Komisije. Na ravni EU obstaja strinjanje, da bi morala uspešna industrijska 
strategija temeljiti na evropskih prednostih in adutih v strateških vrednostnih verigah. Države članice, med njimi tudi Slovenija, ter 
Komisija so mnenja, da igrajo vrednostne verige pomembno vlogo pri spodbujanju politik in ukrepov na področjih, ki so ključna 
za gospodarsko rast in imajo znaten potencial, da prispevajo h krepitvi konkurenčnosti gospodarstev. Aktualni izzivi, s katerimi se 
soočata evropska in tudi slovenska industrija, ostajajo digitalizacija, boljši dostop do financiranja, krepitev naložb, učinkovito trženje 
dosežkov inovacij, razvoj ustreznih spretnosti, odprava obstoječih ovir na enotnem trgu, prehod na nizkoogljično gospodarstvo itd. 
Slovenija bo tudi sama posodobila svojo industrijsko strategijo, pri tem pa si bo prizadevala za čim boljšo uskladitev z ukrepi na 
ravni EU, da bi tudi slovenska industrija lahko v čim večji meri izkoristila aktualne izzive in priložnosti, da okrepi svoj položaj tako 
v Evropi kot tudi v globalnem merilu. Na nacionalni ravni že potekajo aktivnosti na področju spodbujanja digitalizacije podjetij in s 
tem povezanih potrebnih veščin.

Slovenija dejavno sodeluje tudi pri pripravi horizontalnih in sektorskih priporočil in usmeritev v zvezi s pripravo prihodnje 
industrijske strategije in bo takšno sodelovanje zagotavljala tudi v prihodnje.

Pravo družb in računovodenje
Komisija je aprila 2018 sprejela predloga dveh direktiv s področja prava družb, ki spreminjata Direktivo (EU) 2017/1132 Ev-

ropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb.
Prvi predlog, tj. Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih 

preoblikovanj, združitev in delitev določa pravila čezmejnega preoblikovanja, čezmejnih združitev in čezmejnih delitev družb, 
zaščite deležnikov v teh postopkih, preverjanje zakonitosti postopkov in pravne posledice, drugi predlog, tj. Predlog direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju 
prava družb pa uporabo digitalnih orodij in postopkov pri ustanavljanju gospodarskih družb in podružnic ter vlaganju dokumentov 
in podatkov v poslovne registre.

Državni zbor je septembra 2018 sprejel stališče do predlogov direktiv. Slovenija podpira nadaljnjo harmonizacijo prava družb 
EU, saj je potrebna za zagotovitev pogojev za enotno delovanje notranjega trga na eni strani in zagotovitev jasnega, predvidljivega 
in primernega pravnega okvira na drugi strani. Državni zbor je zavzel stališče, da je treba v pogajanjih posebno pozornost nameniti 
vlogi notarjev pa tudi stroškovno-tehničnim posledicam novih pravil.

Predloga direktive se obravnavata na delovni skupini za pravo družb; maja 2018 je potekala uvodna predstavitev obeh 
predlogov.

Pogajanja o besedilu Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede upo-
rabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb na delovni skupini za pravo družb so se že zaključila. Odbor stalnih 
predstavnikov je decembra 2018 podelil predsedstvu mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom.

Na drugi strani se bodo pogajanja o besedilu Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
(EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev na delovni skupini pod romunskim predsedstvom nadaljevala.



Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 1479 

V obravnavi na delovni skupini za pravo družb je tudi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direk-
tive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki, ki ga je 
Komisija sprejela aprila 2016.

Predlog direktive spreminja oziroma dopolnjuje Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 
o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi 
Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS.

Glavni cilj predloga direktive je povečati preglednost poslovanja nekaterih največjih družb (multinacionalk) z vidika obdavčitve 
njihovih dobičkov ter povečati javni nadzor nad tem, ali se davki dejansko plačajo tam, kjer se ustvarijo dobički. Večja preglednost 
podatkov, ki jih bodo družbe, zavezane po predlogu direktive, morale razkriti, omogoča manj možnosti za izogibanje plačilu dav-
kov in davčne utaje. Hkrati je z zagotovitvijo več informacij v preglednejši obliki namen predloga direktive tudi povečati zaupanje 
javnosti v pravičnost davčnih sistemov.

Slovenija načeloma podpira prizadevanja Komisije za vzpostavitev pravičnega, učinkovitega in rasti prijaznega sistema za 
zagotavljanje primernega poslovnega okolja na enotnem trgu, vendar zaradi narave informacij, ki se bodo razkrivale, predlaga, da 
se te obravnavajo v okviru sprememb davčnih predpisov. Slovenija namreč ugotavlja, da predlog direktive zavezuje mednarodna 
podjetja, da v okviru računovodskega poročanja, razkrijejo informacije, ki predstavljajo davčno tajnost. Slovenija se zavzema za 
pravno varnost in s tem predvidljivost pravnih norm, zato meni, da je ustrezneje, da se davčne tematike ne urejajo v nedavčnih 
predpisih. Slovenija dodatno meni, da je pri javnem razkrivanju davčnih informacij potrebna velika mera pozornosti z vidika po-
slovnih skrivnosti in konkurenčnih prednosti posameznega podjetja.

Poleg navedenega Slovenija opozarja na možnost podvajanja vsebine direktive, saj so informacije glede posameznih do-
hodkovnih kategorij, kot jih določa predlog direktive, za davčne namene že urejene v Direktivi Sveta (EU) 2016/881 z dne 25. maj 
2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčevanj, na podlagi 
katere že poteka istovrstna obveznost poročanja zavezancev do davčnih organov. Po mnenju Slovenije bi morala pravna podlaga 
slediti vsebini, zato predlaga, da se predlog direktive obravnava na podlagi 115. člena PDEU.

Pod avstrijskim predsedstvom je obravnava predloga direktive zaradi nesoglasja držav članic glede pravne podlage za obrav-
navo predloga direktive zastala, vendar sklic sestanka delovne skupine za pravo družb dne 18. 2. 2019 nakazuje, da bo romunsko 
predsedstvo predlogu direktive dalo večji pomen.

Varstvo intelektualne lastnine
Jeseni 2016 se je začela obravnava Predloga direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. Cilji predloga direkti-

ve so zmanjšanje razlik med nacionalnimi ureditvami avtorskih pravic, izboljšanje čezmejnega spletnega dostopa uporabnikov EU 
do avtorskih del, okrepitev novih vrst uporab na področju raziskav in izobraževanja ter jasna opredelitev vloge spletnih storitev pri 
distribuciji del in drugih predmetov urejanja. Predlog direktive ureja ukrepe, ki so namenjeni: prilagoditvi izjem in omejitev digitalnim 
in čezmejnim okoljem, boljši praksi licenciranja in zagotovitvi širšega dostopa do vsebine ter oblikovanju dobro delujočega trga 
za avtorske pravice z uvedbo nekaterih rešitev, ki izboljšujejo položaj imetnikov avtorske in sorodnih pravic. Ukrepi so povezani 
s področji znanosti, raziskav, izobraževanja, kulture, gospodarstva in javne uprave. Spremenjene navade potrošnikov glede upo-
rabe avtorskih del na spletu terjajo ustrezno ureditev delovanja ponudnikov določenih spletnih vsebin, npr. založnikov medijskih 
publikacij, spletnih platform, na katerih uporabniki sami objavljajo vsebine.

Slovenija podpira nadaljnjo harmonizacijo avtorskega prava EU in rešitve, ki bodo uravnoteženo zagotovile varstvo avtorske 
in sorodnih pravic ter hkrati upoštevale interese uporabnikov varovanih del. Zavzemala se bo za rešitve, ki ne bodo posegale v 
nevtralnost interneta.

Drugi zakonodajni predlog iz svežnja reforme avtorskega prava, ki je v obravnavi od jeseni 2016, je Predlog uredbe Evrop-
skega parlamenta in Sveta o določitvi pravil glede uveljavljanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne 
prenose radiodifuzijskih hiš in retransmisije televizijskih ter radijskih programov. Ta na novo ureja pomožne spletne storitve pri 
prenosih RTV programov (npr. sočasne prenose RTV programov prek tablic ali računalnika, časovni zamik) in pridobivanje avtorske 
in sorodnih pravic za uporabo varovanih del v teh pomožnih spletnih storitvah, in sicer na podlagi novega načela države izvora. 
Predlog ureja tudi retransmisijo RTV programov iz drugih držav članic, ki jo izvajajo operaterji storitev retransmisije, predvsem 
različne oblike IPTV. Predlog uredbe s tem določa različno ureditev za ponudnike istovrstnih storitev.

Slovenija ni naklonjena sprejemu predlogu uredbe, ker za urejanje pridobitve avtorske in sorodnih pravic namesto načela 
teritorialnosti uvaja načelo države izvora. Glede ureditve retransmisije se Slovenija zavzema za tehnološko nevtralno ureditev 
retransmisije, torej enako obravnavo ponudnikov istovrstnih storitev ne glede na uporabljeno tehnologijo.

V letu 2018 se je začela obravnava Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 
o dodatnem varstvenem certifikatu. Predlog uredbe uvaja izjemo od pravic, ki jih imetniku zagotavlja dodatni varstveni certifikat, 
in sicer za proizvodnjo proizvoda za namen izvoza na trge izven EU, kjer ni varstva s patentom ali dodatnim varstvenim certifika-
tom. Predlagane rešitve bodo omogočale, da tudi proizvajalci generičnih in podobnih bioloških zdravil lahko proizvajajo zdravila 
v državah članicah, kjer obstaja varstvo izdelka z dodatnim varstvenim certifikatom, vendar le za izvoz v države, kjer je varstvo z 
dodatnim varstvenim certifikatom že poteklo ali ne obstaja.

Slovenija je naklonjena Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodat-
nem varstvenem certifikatu za zdravila in podpira uvedbo omejene izjeme pravic, ki jih daje dodatni varstveni certifikat, ker bo to 
izboljšalo konkurenčni položaj proizvajalcev generičnih in podobnih bioloških zdravil s proizvodnjo v EU, omogočilo ohranjanje in 
ustvarjanje novih delovnih mest v EU ter boljšo preskrbo s cenovno dostopnimi zdravili po prenehanju dodatnega varstvenega 
certifikata. Zavzela se bo za rešitve, ki bodo omogočile, da se lahko že v času trajanja dodatnega varstvenega certifikata proi-
zvedejo izdelki, ki so v državi članici EU varovani z dodatnim varstvenim certifikatom za zdravila, in sicer tako za namene izvoza 
na trge, kjer ti izdelki niso varovani s patentom ali dodatnim varstvenim certifikatom, kot za namene omogočanja čim hitrejšega 
vstopa izdelka na trg po prenehanju dodatnega varstvenega certifikata v državi članici EU. Pomemben je uravnotežen pristop, saj 
je treba omogočiti ustrezen razvoj celotni farmacevtski industriji, tako proizvajalcem inovativnih zdravil kot proizvajalcem generičnih 
in podobnih bioloških zdravil.

Varstvo potrošnikov
Komisija je aprila 2018 predstavila nov zakonodajni sveženj pod skupnim naslovom Novi dogovor za potrošnike. Zakonodajni 

sveženj temelji na obstoječem okviru potrošniške politike in ga nadgrajuje z ukrepi, ki so potrebni zaradi spreminjajočih se trgov 
in poslovnih praks, in se prilagajajo boljšim možnostim pravnih sredstev. V okviru svežnja je Komisija pripravila dva zakonodajna 
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predloga, in sicer Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 
1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 
2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov ter Pred-
log direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi 
Direktive 2009/22/ES.

Obsežno vrednotenje pravil o varstvu potrošnikov, ki ga je Komisija končala leta 2017 (preverjanje ustreznosti v okviru progra-
ma REFIT), je pokazalo, da je treba posodobiti nekatera pravila v skladu z razvojem v digitalni sferi, zmanjšati regulativna bremena 
na nekaterih področjih in zagotoviti boljše izvajanje ter uveljavljanje pravil. Vse to s ciljem okrepiti pravice potrošnikov zlasti pri 
spletnih nakupih blaga in storitev, okrepiti varstvo potrošnikov v primeru nepoštenih poslovnih praks, uvesti učinkovitejše sankcije 
za kršitve prava EU glede varstva potrošnikov, odstraniti nepotrebne administrativne ovire za podjetja in prilagoditi pravno varstvo 
digitalni dobi. Predlog direktive krepi pravila o kaznih v vseh štirih zadevnih direktivah, tako da usklajuje pravila o kaznih med 
državami članicami, da bodo te učinkovitejše, sorazmerne in odvračilne. Predlog direktive tako določa dodatna pravila glede kazni 
za močno razširjene čezmejne kršitve. Zaradi razvoja digitalnega trga predlog direktive določa nove ukrepe, ki bodo potrošnikom 
zagotavljali večjo preglednost na spletnih trgovskih mestih (platformah). Predlog direktive dodatno razširja varstvo potrošnikov v 
zvezi z digitalnimi storitvami še tako, da uporabo določb varstva potrošnikov širi tudi na digitalne storitve, za katere potrošniki ne 
plačujejo z denarjem, temveč predložijo osebne podatke. Odpravljajo se tudi bremena za podjetja, in sicer se podjetjem omogoča 
več prožnosti pri izbiri najustreznejših načinov komuniciranja s potrošniki, odpravljajo pa se tudi nekatere obveznosti podjetij pri 
posebni 14-dnevni odstopni pravici, ki jo potrošnik uživa pri nekaterih pogodbah, ne da bi mu bilo za odstop treba navesti razlog.

Boljša zakonodaja
Že nekaj let je ena glavnih prioritet EU krepitev boljše zakonodaje, ki naj izpolnjuje svoj namen, je preprosta za izvajanje, 

zagotavlja varnost in predvidljivost. Cilj so razumna in realistična pravila, ki se pravilno izvajajo in izvršujejo po celi EU. Zaveza-
nost k boljšemu pravnemu urejanju mora veljati na vseh področjih in graditi na že doseženem napredku na podlagi ocen učinka in 
Programa Evropske komisije za ustreznost in uspešnost predpisov (REFIT – Commission‘s Regulatory Fitness and Performance 
Programme), ki ga namerava Komisija še okrepiti, da bo postal bolj ciljen, količinsko opredeljen, vključujoč in vpet v politično 
odločanje. Zagotoviti je treba visoko raven kakovosti analize presoje učinkov, ki mora biti podlaga za javnopolitično odločanje.

Slovenija podpira ukrepe za povečanje odprtosti in preglednosti v postopku odločanja na ravni EU, izboljšanje kakovosti nove 
zakonodaje prek boljših ocen učinka osnutkov zakonodajnih aktov in njihovih sprememb ter spodbujanje stalnega in doslednega 
pregleda obstoječe zakonodaje EU. Pri tem je treba okrepiti zavezanost k visokokakovostnim in preglednim posvetovanjem z 
deležniki ter k programu REFIT. Dejavnosti za poenostavitev zakonodaje ne smejo potekati na račun zniževanja standardov na 
področju varovanja okolja, pravic potrošnikov in delavcev. Zavzemamo se za večjo pozornost pravilom, ki zadevajo mala in srednje 
velika podjetja ter posebej inovativna zagonska podjetja, kjer je bil sprejet akcijski načrt Slovenija – dežela inovativnih zagonskih 
podjetij, katerega namen je odprava ovir za ta podjetja. Treba je dati tudi večji poudarek priložnostim, ki jih nudijo digitalne in 
druge tehnologije, ter pri tem upoštevati predvsem načelo subsidiarnosti in proporcionalnosti ter vlogo nacionalnih parlamentov v 
zakonodajnem postopku.

Državne pomoči
Slovenija bo še naprej dejavno sodelovala v delovnih skupinah Komisije, ki obravnavajo zakonodajne predloge s področja 

državnih pomoči, in v delovni skupini držav članic za modernizacijo državnih pomoči. Prizadevala si bo za čim jasnejša in enotna 
pravila, ki jih bo mogoče učinkovito izvajati v praksi. Poudarek bo na skladnosti pravil državnih pomoči in pravil, ki urejajo dostop 
do sredstev proračuna EU v naslednjem finančnem obdobju po letu 2021, da bi se omogočila učinkovita uporaba teh sredstev 
(v kombinaciji z nacionalnimi sredstvi držav članic), zlasti sredstev kohezijske politike.

Carinska unija
Carinska unija temelji na sistemu skupnih pravil, ki jih neposredno in usklajeno uporabljajo države članice EU pri uresničevanju 

carinske unije v praksi, prek carinskih organov. Aktualni dosjeji v okviru carinske unije so:
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne 

uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku 
Unije. Eden glavnih ciljev carinskega zakonika Unije je prehod na uporabo izključno elektronskih sistemov ter konec carinskih for-
malnosti v papirni obliki. Carinski zakonik Unije določa, da se lahko še naprej uporabljajo obstoječi sistemi v elektronski in papirni 
obliki, dokler ne bodo operativni vsi novi elektronski sistemi iz zakonika. Navedeni člen za končni datum, do katerega se lahko 
najpozneje uporabljajo te prehodne ureditve, določa konec leta 2020. V okviru trialoga Evropski parlament nasprotuje časovnemu 
zamiku glede implementacije nacionalnih IT-sistemov, za zamik vseevropskih IT-sistemov pa kot končni datum predlaga leto 2023. 
Avstrijsko predsedstvo je pripravilo naslednjo kompromisno rešitev: končni datum za zamik nacionalnih IT-sistemov ostaja leto 
2022 (kot prvotno predlagano), končni datum za zamik vseevropskih IT-sistemov pa je po novem leto 2023 (in ne več leto 2025). 
Slovenija lahko to kompromisno rešitev podpre.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (tehnič-
ne spremembe carinskega zakonika Unije). Po začetku veljavnosti novih vsebinskih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije maja 2016 so se v postopku rednega posvetovanja z 
državami članicami in podjetji pokazale napake in tehnične nepravilnosti, ki jih je treba odpraviti, da se zagotovita pravna varnost 
in doslednost. Komisija je zato pripravila ta predlog za spremembo carinskega zakonika Unije, da bi odpravila tehnične napake, 
vključno z uskladitvijo carinskega zakonika Unije s Celovitim gospodarskim in trgovinskim sporazumom med EU in Kanado (CETA), 
ki še ni veljal v času sprejetja carinskega zakonika Unije. Slovenija podpira predlog uredbe. Predvideni so trialogi z Evropskim 
parlamentom.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin. Cilj predloga je, da se preprečita uvoz in hramba 
kulturnih dobrin v EU, ki so bile nedovoljeno izvožene iz tretjih držav, s čimer bi se omejilo nedovoljen promet s kulturnimi dobrinami 
ter prispevalo k boju proti financiranju terorizma in varovanju kulturne dediščine, zlasti arheoloških predmetov v državah izvora, ki 
so jih prizadeli oboroženi spopadi. V ta namen se predlaga: določitev skupne opredelitve kulturnih dobrin ob uvozu; zagotovitev 
skrbnega ravnanja uvoznikov pri nakupu kulturnih dobrin iz tretjih držav; določitev standardiziranih informacij za potrjevanje zako-
nitega izvora dobrin ter zagotovitev učinkovitih sredstev odvračanja od nedovoljenega prometa. Avstrijsko predsedstvo Sveta EU 
je izdelalo mandat za pričetek trialogov z Evropskim parlamentom. Slovenija ta mandat načelno podpira.
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Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine. Novi 
program sodelovanja na carinskem področju je nadaljevanje obstoječega programa Carina 2020 (C2020). Začel se bo izvajati 
1. 1. 2021 in bo trajal 7 let. Zagotavljal bo operativni, organizacijski, metodološki in finančni okvir za uresničevanje ciljev carinske 
politike EU. Proračun programa znaša 950 milijonov evrov, kar pomeni več kot 80% povečanje sredstev glede na C2020 (pretežni 
del sredstev bo porabljen za izgradnjo IT-sistemov). Program ima enake cilje kot C2020, in sicer zaščito finančnih in ekonomskih 
interesov Unije in držav članic, zagotavljanje varstva in varnosti, zaščito pred nepošteno in nezakonito trgovino ter olajševanje za-
konite trgovine. Dva ključna izziva, ki jih program želi urediti, sta na eni strani krepitev zmogljivosti (IT in človeški viri) ter izboljšanje 
sodelovanja za poenoteno razlago in izvajanje zakonodaje in na drugi strani povečanje operativnega sodelovanja ter inovativnosti. 
Slovenija podpira sprejem te uredbe. Obravnava je v zaključni fazi.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske 
kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja. Predlagani novi instrument za opremo za carinske kontrole je namenjen 
povečanju enakovrednosti carinskih kontrol v državah članicah, da se prepreči preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim točkam. 
Poseben ukrep Unije na področju opreme za carinske kontrole bo omogočil podporo pri nakupu, vzdrževanju in posodabljanju 
upravičene opreme za odkrivanje za carinske kontrole v širšem smislu. Instrument bo zajemal tudi opremo za odkrivanje, ki se 
uporablja za nadzor, ki presega carinske kontrole, dokler te ostajajo glavni namen opreme. Slovenija podpira predlog te uredbe. 
Obravnava je v začetni fazi.

PROMET, TELEKOMUNIKACIJE IN ENERGIJA

Promet
Komisija je v okviru politike „Evropa v gibanju“ od maja 2017 naprej objavila tri zaporedne zakonodajne svežnje za mobilnost, 

ki so namenjeni vzpostavitvi varne, čiste in konkurenčne evropske mobilnosti do leta 2025. Slovenija bo pri pobudah iz vseh treh 
svežnjev pozorna predvsem na ravnovesje med socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi učinki. Obenem se bo zavzemala za izbolj-
šanje mobilnosti in dostopnosti, učinkovitejšo oskrbo gospodarstva, izboljšanje prometne varnosti in varovanja, zmanjšanje porabe 
energije, manjše okoljske obremenitve ter nižje stroške uporabnikov in upravljavcev. V okviru politike „Evropa v gibanju“ bosta 
prioritetna projekta Slovenije Drugi tir in 3. razvojna os, ki bosta izboljšala prometno varnost, mobilnost, prispevala k povezovanju 
Evrope in hkrati doprinesla k učinkovitejši oskrbi gospodarstva.

Prvi del svežnja za mobilnost (Evropa v gibanju) uvaja poenostavitev in razjasnitev obstoječih pravil s področja cestnih pre-
vozov, zagotovitev ustrezne ravni pravic delavcev in poštene konkurence na notranjem trgu cestnih prevozov in prenavlja zako-
nodajo glede cestninjenja. Uvaja tudi okrepljeno sodelovanje med državami članicami pri zagotavljanju spoštovanja pravil in večjo 
digitalizacijo v prevozni sektor. O tem delu svežnja trenutno potekajo intenzivna pogajanja v institucijah EU. Slovenija zagovarja 
vzpostavitev ravnovesja med dokončanjem notranjega trga za cestni promet in zagotavljanjem socialnih pogojev za voznike. V 
zvezi s tem meni, da ni primerno, da za področje mednarodnih cestnih prevozov veljajo pravila iz splošne Direktive o napotenih 
delavcih, vendar lahko v primeru splošnega konsenza na ravni EU na tem področju pokaže tudi določeno prožnost. Zavzema se 
tudi za poenostavitev pravil na notranjem trgu cestnih prevozov, okrepitev nadzora prevozov v cestnem prometu, sorazmerne kazni 
ter upoštevanje različnih socialnih standardov v državah članicah.

V okviru prenove cestninske zakonodaje so predvidene spremembe na področju cestninjenja osebnih in težkih tovornih vozil, 
ki nakazujejo smer postopnega ukinjanja plačevanja cestnine glede na določen čas uporabe cestninskega omrežja. Slovenija bo v 
pogajanjih o Direktivi 1999/62/ES o Eurovinjeti zato vztrajala pri ohranitvi vinjetnega sistema cestninjenja osebnih vozil, zlasti zaradi 
pozitivnih učinkov, ki jih je prinesla uvedba zadevnega sistema cestninjenja v Sloveniji – večja mobilnost uporabnikov, zmanjšanje 
emisij, odprava prometnih zastojev, večja prometna varnost in pretočnost prometa.

V drugem delu mobilnostnega svežnja (t. i. Paket za čisto mobilnost) je Komisija v luči doseganja dogovorjenih zavez EU iz 
Pariškega sporazuma ter spodbujanja inovacij v novih tehnologijah in poslovnih modelih predlagala nove standarde za emisije CO2 
iz osebnih in lahkih tovornih vozil ter revizijo direktiv o čistih vozilih, o kombiniranem prevozu in mednarodnem avtobusnem prevozu 
potnikov. Predlog uredbe o določitvi standardov za emisije CO2 iz novih lahkih vozil spodbuja prehod industrije od konvencionalnih 
vozil na motorje z notranjim zgorevanjem na čista vozila in določa stroškovno učinkovite cilje zmanjšanja emisij CO2 za nova lahka 
vozila do leta 2030, skupaj z namenskim mehanizmom spodbud za povečanje deleža brezemisijskih in nizkoemisijskih vozil. Slo-
venija podpira predlagane spremembe in zagovarja visoko ambicioznost glede določanja novih ciljev zmanjšanja emisij CO2 kot 
tudi glede spodbudnih mehanizmov. Slovenija prav tako podpira sprejem dogovora glede Predloga direktive o spodbujanju čistih 
in energetsko učinkovitih vozil, katerega namen je določiti konkretne cilje za delež čistih vozil v javnem naročanju.

Revizija Direktive o kombiniranem prevozu blaga spodbuja kombinirano uporabo različnih načinov prevoza pri tovornem pro-
metu in podjetjem omogoča, da lažje izkoristijo spodbude. Za Slovenijo je bistveno, da se čim več tovora s cest preusmeri na druge 
načine prevoza. Pri tem posebno pozornost namenjamo cestnemu delu kombiniranega prevoza blaga, da ne bi prišlo do tranzita 
manjših držav po cesti. Upoštevanje teritorialne velikosti držav članic smo poudarili tudi na področju linijskih prevozov potnikov 
pri sprejemanju Predloga uredbe o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov. Ta naj bi spodbudila 
razvoj avtobusnih povezav na dolge razdalje v EU in ponudila alternative za uporabo osebnih vozil.

Tretji, zadnji del svežnja o mobilnosti (Evropa v gibanju: varna, povezana in čista mobilnost) zaključuje ukrepe Komisije za 
posodobitev evropskega prometnega sistema. Zajema strategijo EU o avtonomni mobilnosti ter zakonodajne pobude glede stan-
dardov CO2 za težka tovorna vozila, zakonodajni pobudi za vzpostavitev digitalnega okolja za izmenjavo informacij v prometu 
ter zakonodajno pobudo za poenostavitev postopkov pridobivanja dovoljenj za projekte v osrednjem vseevropskem prometnem 
omrežju (TEN-T).

Na področju cestne varnosti sta predlagana še dva zakonodajna predloga – Predlog Uredbe o zahtevah za homologacijo 
motornih vozil zagotavlja ukrepe za povečanje varnosti na ravni vozil, Predlog direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastruk-
ture pa širi področje uporabe direktive zunaj vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) na državne ceste in zagotavlja večjo 
preglednost postopkov upravljanja infrastrukture. Slovenija podpira predlagane ukrepe za izboljšanje varnosti v cestnem prometu.

Nov Predlog uredbe o elektronskih informacijah o prevozu blaga predlaga enotna pravila za preverjanje dokumentov v ele-
ktronski obliki, kar posledično pomeni znižanje upravnih stroškov in manjše upravno breme za podjetja. Slovenija se načeloma 
strinja z vsebino tega predloga in se bo zavzemala za rešitve, ki bodo spodbujale prevoznike k uporabi elektronskih informacij o 
prevozu blaga. Na področju digitalizacije prometa se bo tudi nadaljevala obravnava predloga Uredbe o vzpostavitvi okolja enotnega 
evropskega okenca za pomorski sektor. Cilj predloga je zmanjšanje administrativnih bremen v pomorskem prevozu z zagotavlja-
njem poenostavljenih, digitaliziranih in usklajenih postopkov poročanja za ladje.
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Slovenija cilje te uredbe podpira, pri obravnavi pa si bo prizadevala, da se bodo v predlogu ustrezno opredelile podlage za 
vključitev podatkov, ki jih države članice zahtevajo na podlagi nacionalnih predpisov, v skupni usklajeni seznam podatkov.

Slovenija lahko načeloma podpre tudi Predlog uredbe o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T-omrežje), t. i. „Smart TEN-T“, ki je namenjen izboljšanju, olajšanju in pospešitvi izvajanja projektov 
na omrežju TEN-T. Komisija v predlogu uredbe predlaga ukrepe predvsem na dveh področij: pri izdaji gradbenega dovoljenja in 
javnih naročil pri čezmejnih projektih.

Slovenija meni, da bi morali cilje zmanjšanja emisij CO2, določene v Predlogu uredbe o določitvi standardov emisijskih vred-
nosti CO2 za nova težka vozila, določiti bolj ambiciozno.

Komisija si želi tudi hiter dogovor glede Predloga direktive o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Slovenija 
načeloma podpira dogovor o prekinitvi sezonskega premikanja ure med državami članicami in znotraj institucij EU, vendar opozarja, 
da je predhodno treba zagotoviti, da v EU po sprejemu direktive ne bo prišlo do neusklajenih izbir stalnih časovnih območij. To bi 
oteževalo delovanje notranjega trga ter povzročalo nevšečnosti ljudem.

Na področju kopenskega prometa se bo nadaljevala še obravnava Predloga uredbe o pravicah in obveznostih potnikov v 
železniškem prometu, ki določa enotno raven pravic za potnike in enake konkurenčne pogoje za prevoznike v EU (izvzete so 
mestne, primestne in regionalne storitve železniškega prevoza ter storitve mednarodnega potniškega prometa, kjer se znaten 
del izvaja izven EU). Slovenija načeloma podpira kompromisno besedilo uredbe, v postopku pogajanj pa si bo prizadevala za 
uveljavitev odstopanj, ki bi pripomogla k zanesljivejši in učinkovitejši prilagoditvi akterjev v železniškem prometu na spremembe.

Na področju letalstva se zaključuje sprejemanje Predloga uredbe o varstvu konkurence v zračnem prevozu za učinkovitejšo 
zaščito odprte in poštene konkurence v EU. Ker ni mednarodnega okvira, ki bi določal pogoje v zvezi s konkurenco med letalskimi 
prevozniki, se lahko prakse glede obravnavanja letalskih prevoznikov med državami razlikujejo in vplivajo na konkurenco. Težave 
nastopijo v nekaterih tretjih državah, kjer imajo lahko letalski prevozniki iz teh tretjih držav zaradi diskriminatornih praks in subvencij 
prednost. Slovenija načeloma podpira namene in cilje predloga uredbe, izpostavila pa je, da je treba pred sprejemom določena 
vprašanja bolje opredeliti.

Glede zunanje dimenzije v letalstvu bo Slovenija še naprej sodelovala pri delu na sporazumih EU z državami Katar, Oman 
in Združenimi arabskimi Emirati (iz skupine Zalivskih držav), državami skupine ASEAN, Turčijo, Armenijo in Mehiko. Cilj sporazu-
mov je odpraviti omejitve za opravljanje prevozov, ki izhajajo iz bilateralnih sporazumov, ter omogočiti regulatorno sodelovanje na 
področjih, kot so zaščita pravic potnikov, varnost in varovanje v letalstvu ter varovanje okolja.

Na področju pomorstva se pričakujejo še redne koordinacije stališč za odbore in pododbore Mednarodne pomorske organi-
zacije (IMO) v okviru delovnih teles EU skladno s programom zasedanj odborov in pododborov IMO.

Večletni finančni okvir 2021–2027
Za Slovenijo je pomembno, da v okviru prihodnjega proračuna EU na področju prometa ohrani vse dosedanje vire financiranja, 

torej Instrument za povezovanje Evrope, Kohezijski sklad ter predvsem v zadostni meri tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, 
ki je ključen za gradnjo močnejših navezav na omrežje TEN-T, ki bodo omogočile hitrejši celotni in regionalni razvoj Slovenije.

Komisija je v maju 2018 objavila tudi nov Predlog uredbe o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope, s katerim želi 
zagotoviti finančna sredstva EU na področju prometa, energetike in telekomunikacij za finančno perspektivo 2021–2027. Denar 
je namenjen tipičnim projektom z navedenih področij, edina izjema je promet, kjer se določen znesek namenja vojaški mobilnosti. 
Slovenija je načeloma podprla vsebino predloga uredbe, želela pa je še nekatera dodatna pojasnila s strani Komisije oziroma 
predlagala določene spremembe. Kljub temu se je zavzemala za čimprejšnji dogovor. V okviru obravnave predloga uredbe se je 
ta dopolnila skladno z večino predlogov Slovenije, poleg tega pa smo dobili tudi ustrezna pojasnila. Zato lahko Slovenija predlog 
uredbe sedaj v celoti podpre.

Izstop Združenega kraljestva iz EU
Za Republiko Slovenijo je sprejemljiv Predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega 

kraljestva iz Unije, saj razrešuje pravno nejasnost pri ocenjevanju priznanih organizacij, za katere je Združeno kraljestvo “sponzor-
ska” država članica. Prav tako podpira Predlog uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije, v katerem je predlagana ustrezna rešitev za vključenost Irske v omrežje TEN-T tudi po izstopu Združenega 
kraljestva iz Unije.

Glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije se Slovenija strinja tudi z ukrepi, določenimi v Predlogu uredbe o dopolnitvi 
zakonodaje EU o homologaciji, ki zagotavlja, da bodo imeli proizvajalci še naprej največjo možno svobodo pri izbiri novega homo-
logacijskega organa. Po izstopu bi se, v odsotnosti morebitnih posebnih določb, lahko zgodilo, da homologacije, ki jih je predhodno 
podelil homologacijski organ Združenega kraljestva, ne bi več zagotavljale dostopa do trga Unije.

Telekomunikacije, informacijska družba in kibernetska varnost
Komisija je sprejela vse načrtovane zakonodajne predloge za uresničitev Strategije za enotni digitalni trg (DSM). Prvotni 

namen sozakonodajalcev je bil dokončati vse „digitalne“ zakonodajne predloge do konca leta 2018. Evropski svet je marca 2018 
podaljšal rok za dokončanje in sprejem zakonodajnih predlogov do konca sedanjega zakonodajnega cikla, tako da bi moral biti 
politični sporazum med sozakonodajalcema dosežen do marca 2019. Obravnava večine zakonodajnih aktov bo sicer končana 
pravočasno. Izkazalo pa se je, da je doseči dogovor o vseh zakonodajnih predlogih kljub vsemu velik izziv, tako da posamični 
zakonodajni predlogi verjetno ne bodo pravočasno sprejeti, npr. Predlog uredbe o zasebnosti v elektronskih komunikacijah.

V okviru obravnav Predloga uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah si bo Slovenija prizadevala za jasnost in 
usklajenost ureditve, ki bo ustrezala razvoju sodobne digitalne družbe, ter za to, da določila sprejete uredbe ne bi zniževala že 
dosežene zaščite zasebnosti v Sloveniji. Zlasti se bo zavzemala za skladnost s Splošno uredbo o varstvu podatkov in (predlaga-
nim) Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Na področju hrambe si bo še naprej prizadevala za dosledno upoštevanje 
dosedanje sodne presoje in izraženih stališč Sodišča EU in Ustavnega Sodišča glede hrambe podatkov in povezanih vprašanj ter 
bo posebej nasprotovala vsakršnim rešitvam, ki bi odstopale od že izraženih stališč v sodnih postopkih. Prav tako se bo še naprej 
zavzemala za več fleksibilnosti držav članic pri določitvi pristojnih organov za nadzor nad predlagano uredbo.

Za spodbujanje rasti podatkovnega gospodarstva na enotnem digitalnem trgu je Komisija aprila 2018 sprejela več podat-
kovnih pobud, katerih cilj je vzpostavitev skupnega evropskega podatkovnega območja, za nadaljnji razvoj novih proizvodov in 
vseevropskih podatkovno vodenih storitev. Med drugim je sprejela tudi predlog prenove direktive o ponovni uporabi informacij 
javnega sektorja. Obstoječa direktiva, spremenjena leta 2013, je iz leta 2003. Aktualni predlog prenovitve pomeni minimalno har-
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monizacijo, prenovitev je predlagana predvsem zaradi tehnoloških sprememb ob upoštevanju, da so kakovostni podatki podlaga 
za razvoj podatkovnega gospodarstva v EU.

Predlog direktive na novo določa kot zavezance poleg državnih organov tudi podjetja, ki izvajajo javne službe (public under-
takings), na področju prevoza in gospodarskih javnih služb oži primere, ko je za podatkovne baze možno zaračunavanje, olajšuje 
ponovno uporabo odprtih podatkov na področju raziskovalne dejavnosti iz javnega financiranja in predvideva, kjer je to primerno, 
tehnične rešitve, kot so vmesniki aplikacijskega programiranja (API-ji) za zagotavljanje dostopa do podatkov v realnem času.

Slovenija podpira predlog prenove direktive, saj se zavzema za odpiranje podatkov javnega sektorja, kolikor ni zadržkov 
za razkritje, hkrati pa mora biti odpiranje podatkov za njihovo ponovno uporabo čimbolj skladno z že vzpostavljenimi finančnimi, 
kadrovskimi in časovnimi okviri delovanja javnih organov.

Program za digitalno Evropo je osrednji element obsežnega odgovora Komisije na izzive digitalne preobrazbe, vsebovane 
v predlogu za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 
programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 je Komisija sprejela junija 2018. Program za digitalno Evropo je povsem 
nov program, namenjen izključno financiranju digitalne preobrazbe evropske družbe in gospodarstva v obdobju 2021–2027 v 
višini 9,194 milijard evrov. Program bo usmerjen v področja, na katerih države članice same ne morejo zagotoviti potrebne ravni 
za digitalno transformacijo in njeno uspešnost oziroma je pri tem potrebno sodelovanje več držav članic oziroma evropskih regij. 
Program bo usmerjen tudi v tista področja, na katerih ima poraba največji učinek, zlasti pri izboljšanju učinkovitosti in kakovosti 
storitev na področjih javnega interesa (zdravstvene storitve ali storitve državne uprave, varstvo potrošnikov, storitve javnega sek-
torja in podpora MSP pri prilagajanju na digitalne spremembe).

Program bo osredotočen na pet specifičnih ciljev, in sicer na razvoj in krepitev visokozmogljivostnega računalništva EU, 
razvoj in krepitev osnovnih zmogljivosti umetne inteligence, kibernetsko varnost, enostaven dostop do naprednih digitalnih znanj 
in spretnosti, ter širjenje najboljših načinov uporabe digitalnih zmogljivosti.

Slovenija kot ena izmed pobudnic različnih dejavnosti na področju visokih tehnologij ter dviga kakovosti digitalizacije Evrope 
in razširjenosti njene digitalne preobrazbe v celoti podpira vse specifične cilje programa. Pri okvirni razdelitvi skupnega zneska po 
posameznih specifičnih ciljih se bo zavzemala za boljšo uravnoteženost med tehnologijami, zmogljivostmi, veščinami in znanji. 
Posledično to pomeni zavzemanje za večji finančni delež za napredna digitalna znanja in spretnosti ter za uvedbo in najboljšo 
uporabo digitalnih zmogljivosti in interoperabilnost ter manjši delež za visokozmogljivo računalništvo. Slovenija si bo prizadevala 
za jasnejšo opredelitev neposrednega in posrednega upravljanja programa, za konkretnejše besedilo v zvezi s postopkom do-
deljevanja sredstev in vloge držav članic v tem postopku (zagotavljanje doseganja ciljev EU ter specifičnosti ciljev v posameznih 
regijah oziroma državah članicah; zagotavljanje enakopravnega sodelovanja različnih deležnikov, kar med drugim zagotavlja 
trajnost rezultatov), v zvezi z upravičenimi stroški, v zvezi z vzpostavijo načina dopolnilnega financiranja iz drugih programov EU, 
konkretnih ukrepov in mehanizmov za usklajevanje pristojnih organov v tem primeru, v zvezi z zagotovitvijo zveznega prehoda iz 
programov sedanjega večletnega finančnega okvira, v zvezi z določbami o Evropskih partnerstvih, vozliščih za digitalne inovacije 
in definiciji načina dodeljevanja nepovratnih sredstev. Poleg tega si bo prizadevala, da se pri uvedbi in najboljši uporabi digitalnih 
zmogljivosti uvede kar najširši nabor najsodobnejših digitalnih tehnologij.

Predlog uredbe o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko 
varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov, ki ga je sprejela Komisija septembra 2018, predvideva vzpostavitev stro-
kovne mreže za kibernetsko varnost z Evropskim industrijskim, tehnološkim in raziskovalnim strokovnim centrom za kibernetsko 
varnost, pooblaščenim za uresničevanje ukrepov v podporo industrijskim tehnologijam ter na področju raziskav in inovacij. Sedež 
strokovnega centra bo predvidoma v Belgiji, nacionalni koordinacijski centri pa bodo razporejeni po vseh državah članicah.

Strokovni center bo glavni izvedbeni organ za finančna sredstva EU, ki so namenjena kibernetski varnosti v okviru Programa 
za digitalno Evropo in Obzorje Evropa.

Namen predloga uredbe je zagotoviti, da EU ohrani in razvije bistvene tehnološke in industrijske zmogljivosti za samostojno 
zaščito svojega gospodarstva, družbe in demokracije, ter da imajo države članice koristi od najnaprednejših rešitev za kibernetsko 
varnost in zmogljivosti za kibernetsko obrambo. Prav tako je njen namen tudi izboljšati svetovno konkurenčnost podjetij iz EU za 
kibernetsko varnost ter evropskim panogam v različnih sektorjih zagotoviti dostop do zmogljivosti in virov, ki jim bodo omogočili 
pretvorbo kibernetske varnosti v konkurenčno prednost.

Slovenija pozdravlja cilje in namen Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijske-
ga, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov. Ne 
nasprotuje predlagani organizacijski strukturi, ki jo sestavljajo strokovni center EU, mreža nacionalnih koordinacijskih centrov in 
strokovna skupnost, si bo pa prizadevala za čim jasnejšo opredelitev razmerja med posameznimi akterji iz te strukture in njihovih 
nalog ter za razjasnitev vloge, ki jo bosta imela Agencija EU za varnost omrežij in informacij (ENISA – European Union Agency 
for Network and Information Security) in vozlišče za digitalne inovacije v tej strukturi. Glede organiziranosti strokovnega centra 
EU se bo zavzemala za ponoven razmislek o primernosti predlagane sestave upravnega odbora in pravil za glasovanje, kjer je 
teža določene države članice odvisna tudi od njenega finančnega prispevka. Razmisliti bo treba tudi o prispevkih držav članic, 
zlasti ker višina finančnega prispevka EU še ni popolnoma znana. Slovenija si bo prizadevala tudi za izboljšanje besedila v zvezi 
z določbami, ki urejajo osebje strokovnega centra, hkrati pa bo odprta do možnosti, da se vgradi več prožnosti v cilje in naloge 
strokovnega centra.

Na področju razvoja e-poslovanja javne uprave je Komisija leta 2016 sprejela Akcijski načrt EU za razvoj e-uprave. V tem 
dokumentu so zajeti cilji skupnih prizadevanj do leta 2020, tako Komisije kot držav članic, za digitalno transformacijo na številnih 
področjih javnega sektorja, tako sektorskih kot tudi horizontalnih.

Slovenija podpira prizadevanja glede izpolnjevanje zahtev iz Akcijskega načrta EU in Talinske deklaracije ter aktivno sodeluje 
s Komisijo ter v različnih projektih z drugimi državami. Načela in cilje, zastavljene z Akcijskim načrtom in Talinsko deklaracijo, pro-
movira tudi na nacionalni ravni; horizontalni ukrepi so zajeti tudi v Smernicah za razvoj informacijskih rešitev, ki usmerjajo razvoj 
e-uprave na nacionalni ravni.

Energija
Energetska unija je prednostni projekt EU. V njej se povezuje naslednjih pet razsežnosti: 1) energetska varnost; 2) trg energije; 

3) energetska učinkovitost; 4) razogljičenje; 5) raziskave, inovacije in konkurenčnost.
Slovenija si bo prizadevala za uravnotežen razvoj energetske unije. Zanesljivost oskrbe z energijo je neločljivo povezana z 

razogljičenjem ter polno povezanim in delujočim energetskim trgom. Slovenija bo zagovarjala enoten pristop EU v okviru energet-
ske in podnebne politike ter skupne zunanje in varnostne politike EU.
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Komisija je novembra 2016 objavila obsežen sveženj osmih zakonodajnih predlogov, Čista energija za vse Evropejce, s 
področja spodbujanja rabe obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) do leta 2030, delovanja energetske-
ga trga EU in upravljanja energetske unije. Obravnava zakonodajnih predlogov s področja OVE, URE in upravljanja energetske 
unije je bila zaključena v letu 2018. Države članice, ki bodo Svetu EU predsedovale v prihodnjih 18 mesecih, načrtujejo zaključek 
pogajanj na preostalih zakonodajnih predlogih.

Okvir energetske unije bo po letu 2020 nadgrajen z dvema pomembnima elementoma: 1) Celoviti nacionalni energetski in 
podnebni načrti (NEPN) do leta 2030 in s pogledom do 2040, s pomočjo katerih bodo razsežnosti energetske unije vključene v 
nacionalne energetske politike držav članic, in 2) Dolgoročne strategije za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za obdobje do 
leta 2050.

Slovenija podpira razvoj energetske unije v smeri, ki bo utrdila in okrepila vodilno vlogo EU na področju podnebnih sprememb, 
pri čemer se bo zavzemala za pravično porazdelitev bremen ter upoštevanje nacionalnih posebnosti in zamejitev.

Notranji trg z električno energijo
Slovenija se bo pri Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije EU za sodelovanje energetskih 

regulatorjev (prenovitev), Predlogu uredbe o notranjem trgu za električno energijo, Predlogu uredbe o pripravljenosti na tveganja 
v sektorju električne energije in Predlogu direktive o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo zavzemala za temeljito in 
celovito obravnavo, ki bo ustrezno upoštevala nacionalne posebnosti.

Notranji trg z zemeljskim plinom
Komisija je 8. novembra 2017 predlagala spremembo direktive o zemeljskem plinu (2009/73/ES), da bi izboljšala delovanje 

notranjega energetskega trga EU in okrepila solidarnost med njenimi državami članicami. Namen spremembe je dopolniti obstoječo 
direktivo o zemeljskem plinu ter pojasniti, da se bodo temeljna načela energetske zakonodaje EU uporabljala za vse plinovode, ki 
vodijo v tretje države ali iz njih, do meje, kjer velja pristojnost EU.

Slovenija podpira Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/73/ES o skupnih pravilih 
notranjega trga z zemeljskim plinom, saj odpravlja nekatere pravne praznine in smiselno dopolnjuje obstoječo zakonodajo na po-
dročju notranjega trga z zemeljskim plinom v EU. V okviru pogajanj bo Slovenija naklonjena reševanju morebitnih dodatnih odprtih 
pravnih vprašanj, hkrati pa si bo prizadevala za takšno podaljšanje obdobja za prenos v nacionalni pravni red, ki bo omogočalo 
ustrezno spremembo relevantne domače zakonodaje.

Učinkovita raba energije in razogljičenje
Komisija je 17. maja 2018 predlagala Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek 

goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009. Slovenija pozdravlja predlog uredbe, katere namen 
je izboljšati učinkovitost sistema označevanja pnevmatik ter zagotoviti čistejša, varnejša in tišja vozila ter kar največji prispevek 
sistema k razogljičenju prometnega sektorja. Slovenija bo skladno z glavnimi političnimi usmeritvami aktivno podpirala ambiciozne 
okoljske in energetske cilje ter sprejemanje zakonodaje EU, ki bo prispevala k razogljičenju posameznih sektorjev in učinkovitejši 
rabi energije.

Robustna energetska in podnebna diplomacija
Energetska unija ne zajema le energije in podnebja, saj gre za spodbujanje modernizacije celotnega gospodarstva EU in 

njegovo preoblikovanje v nizkoogljično in energetsko učinkovito gospodarstvo na socialno pravičen način.
Slovenija še naprej podpira oblikovanje energetske unije z močno zunanjo dimenzijo ter robustno energetsko in podnebno 

diplomacijo, ki bo EU omogočila dovolj manevrskega prostora v hitro spreminjajočem se svetu in vodstvo v globalnem prehodu k 
čisti energiji ter doseganje trajnostnih razvojnih ciljev.

VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Visoko šolstvo
Strategija Evropa 2020 in strateški okvir za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) sta izhodišče 

in strateška podlaga, od leta 2011 pa podrobnejšo usmeritev za dejavnosti EU in držav članic na področju visokega šolstva daje 
program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (Spodbujanje rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih 
visokošolskih sistemov). Ta je bil po javni razpravi o najnovejših izzivih, s katerimi se soočajo evropski visokošolski sistemi, leta 
2017 prenovljen, tako da bodo dejavnosti na ravni EU v naslednjem obdobju prednostno usmerjene na naslednje naloge:

1. obravnavanje prihodnjih neskladij v znanju in spretnostih ter spodbujanje odličnosti pri njihovem razvoju;
2. vzpostavljanje vključujočih in povezanih visokošolskih sistemov;
3. zagotavljanje, da visokošolske institucije prispevajo k inovacijam;
4. podpiranje uspešnih in učinkovitih visokošolskih sistemov.
Prednostne usmeritve prenovljene agende za visoko šolstvo tudi za naprej omogočajo uspešno povezovanje nacionalnih 

in evropskih prioritet ter doseganje sinergičnih učinkov. Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 je kot 
temeljni cilj opredelila, da bo do leta 2020 slovensko visoko šolstvo „bolj dostopno, kakovostno, učinkovito, mednarodno odprto 
in odzivno na potrebe širšega okolja“. Z nacionalnimi ukrepi, ki podpirajo dolgoročni razvoj študijskih področij (tudi v sodelovanju 
z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem), izboljšanje kakovosti in učinkovitosti ter internacionalizacijo visokega šolstva, se 
slovenske visokošolske institucije lahko uspešno vključujejo tudi v dejavnosti na ravni EU, predvsem v okviru programa Erasmus+, 
pobud Evropske univerze itd. Pomembno je, da predlogi spoštujejo načeli subsidiarnosti in proporcionalnosti kakor tudi primerno 
regionalno uravnoteženost in gradijo na že obstoječih procesih.

Znanost in raziskave
Razvitost Evropskega raziskovalnega prostora (ERA – European Research Area) je odvisna od dopolnjevanja prednosti in 

odličnosti posameznih nacionalnih sistemov ter od skupnih prizadevanj za premagovanje njihovih pomanjkljivosti. Le tesnejše 
sodelovanje med oblikovalci nacionalnih politik ter Komisijo na tem področju lahko privede do izboljšanega in zato tudi bolj konku-
renčnega ERA. Majhne države lahko v tem procesu odigrajo pomembno vlogo, saj so lahko bolj dinamične in hitrejše pri izvajanju 
reform v primerjavi z velikimi državami.
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Med prioritetami EU na področju znanosti in raziskav je poenotenje spremljanja in poročanja na vseh ravneh. Države članice 
imajo obveznost poročanja Komisiji in drugim mednarodnim organizacijam, zato je treba znotraj Sveta EU zmanjšati ta administra-
tivna bremena s poenotenjem različnih procesov poročanja in spremljanja napredka. Nujno je treba integrirati obstoječe mehanizme 
spremljanja napredka v proces spremljanja napredka ERA.

Mednarodno sodelovanje na področju raziskav-razvoja-inovacij (RRI) je ključnega pomena za reševanje največjih globalnih 
družbenih izzivov. Družbeni izzivi, kot so podnebne spremembe, ohranjanje biotske raznovrstnosti, demografski izzivi s staranjem 
in naraščanjem prebivalstva, prehranska varnost in drugi, so postali glavni dejavniki spodbujanja raziskav v zadnjih letih. Krepi-
tev čezmejnega sodelovanja in boljša koordinacija regionalnih in nacionalnih prizadevanj sta ključni za razvoj kritične mase za 
skupno preučevanje izzivov ter iskanje rešitev zanje. Nadnacionalno sodelovanje na področju RRI bo tako pomembno prispevalo 
k udejanjanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, ki z načelom univerzalnosti zavezuje vse države sveta k uresničevanju 17 ciljev 
trajnostnega razvoja. Vloga RRI pa je prav tako nepogrešljiva pri uspešni politiki blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje, h kateri so se države zavezale s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah decembra 2015. Zaradi kompleksnosti in 
medsebojne prepletenosti globalnih izzivov je za uravnoteženo upoštevanje vseh treh razsežnosti trajnostnega razvoja – okoljske, 
gospodarske in družbene – nujen tudi celosten pristop k njihovi obravnavi.

Skupno načrtovanje programov (Joint Programming) pomeni spremembo v evropskem sodelovanju na področju RRI in je 
jedro Evropskega raziskovalnega prostora. Pričakovati je, da bo mehanizem v ERA postal tako pomemben, kot so okvirni programi, 
ter bo dejansko spremenil način, na katerega se v ERA obravnavajo raziskave. Pobude skupnega načrtovanja so prostovoljna 
partnerstva med državami članicami (in pridruženimi državami), ki si prizadevajo za reševanje velikih skupnih evropskih druž-
benih izzivov s kombinacijo nacionalnih raziskovalnih programov in s tem boljšo uporabo omejenih javnih sredstev, za evropske 
raziskave in razvoj. EU in države članice podpirajo vse oblike nadnacionalnega sodelovanja, tako pobude za skupno načrtovanje 
kot tudi instrument ERA-NET, pobude po 185. členu PDEU, Skupne tehnološke pobude (JTI) in druge programe, ki sledijo bistvu 
sporočila ERA, tj. potrebi po preseganju tradicionalne razdrobljenosti raziskovalnih prizadevanj v EU z boljšim usklajevanjem in 
sodelovanjem, kot sta npr. EUREKA in COST.

Znanstvena odličnost in raziskave na splošno prispevajo tudi k realizaciji ekonomskih ciljev in k razvoju gospodarstva, kar je 
pogojeno s krepitvijo sodelovanja med akademsko sfero in zasebnim sektorjem. Raziskovalno delo v Evropi že desetletja stremi k 
znanstveni odličnosti, pri tem pa je pomemben dejavnik čim večje število visoko izobraženih in usposobljenih ljudi. V zadnjih dveh 
desetletjih je zato Evropa veliko vložila v razvoj človeških virov v znanosti, saj sta razvoj odlične znanosti in njena povezanost z 
gospodarstvom temelja splošnega družbenega napredka. Za odpravo vertikalnega in horizontalnega razlikovanja po spolu pa je 
nujno treba pospešiti implementacijo načela enakih možnosti spolov ter podpreti strukturne spremembe v institucionalizaciji znan-
stvenega raziskovanja. Te se morajo odražati v sprejetih programih spodbujanja spolne enakosti v organizacijah, ki financirajo in 
izvajajo znanstvenoraziskovalno dejavnost.

V luči pobud, kot je „odprto inoviranje“, in uveljavljanja na trojni vijačnici temelječega koncepta petdimenzionalne vijačnice, 
EU stremi k odprtemu in dinamičnemu inovacijskemu ekosistemu, v katerega sta vključena tako širša družba kot tudi njeno okolje. 
Ključno vodilo je predvsem odgovorna znanost, ki s širjenjem novega znanja pomaga izboljšati kakovost življenja za vse. V času, 
ko se soočamo z globalnimi družbenimi izzivi, družba ni le vedno bolj odvisna od novega znanja, ampak je postala tudi njegov 
soustvarjalec.

Odprta znanost postaja ena od prioritet ERA. Na tem področju želi Komisija z Evropskim odprtim znanstvenim oblakom 
(EOSC – European Open Science Cloud) konsolidirati e-infrastrukture in jih med seboj povezati, omogočiti odprt dostop do razi-
skovalnih podatkov in zagotoviti interoperabilnost podatkov. Odprta znanost se izvaja na način, ki raziskovalcem v različnih fazah 
raziskovalnega procesa omogoča sodelovanje z vsemi vrstami prosto dostopnih podatkov, rezultatov in protokolov. Odprta do-
stopnost znanstvenih informacij v obliki recenziranih objav in raziskovalnih podatkov je pomemben del odprte znanosti. Okrepitev 
evropske podatkovne infrastrukture je druga velika prioriteta. Komisija je že predvidela ukrepe in časovnico, ki kot osrednje teme 
razprav v Svetu EU opredeljujejo dostopnost podatkov, standarde ter sinergijo z ostalimi instrumenti Obzorja Evropa po letu 2020.

Vesolje
Na ravni EU se sprejema nova zakonodaja, na podlagi te pa se bo med EU in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA – European 

Space Agency) sklepal nov večletni finančni okvirni sporazum.
Vsebinsko je še vedno aktualna Vesoljska strategija za Evropo, ki jo je Komisija objavila konec leta 2016. Ta je odziv EU na 

vse močnejšo konkurenco na svetovnih trgih, vse večjo udeležbo zasebnega sektorja in pomembne tehnološke premike. Komisija 
predlaga vrsto ukrepov, ki naj bi Evropi omogočili, da v celoti izkoristi prednosti, ki jih ponujajo vesoljske tehnologije, s tem pa 
ustvari boljše pogoje za razvoj zagonskih podjetij, spodbuja vodilni položaj Evrope na področju vesoljskih tehnologij in poveča 
svoj delež na svetovnih trgih. Vesoljski programi EU bodo zagotavljali dodatne storitve, ki bodo prispevale k varnosti in obrambi 
ter boju proti podnebnim spremembam.

Slovenija se strinja s pristopom, ki poudarja pomen podpore podjetništvu in novim poslovnim priložnostim na področju vesolja 
v državah članicah EU. Še posebej poudarja pomen vključitve MSP, ki lahko na nišnih področjih v inovativnosti prekašajo velika 
uveljavljena podjetja. Strinja se tudi s centralizacijo vesoljskih aktivnostih znotraj EU, pri čemer pa poudarja, da je smiselno v čim 
večji meri izkoristiti potencial in pridobljeno znanje, tehnologijo, infrastrukturo in izkušnje Evropske vesoljske agencije pri izvedbi 
evropskih vesoljskih programov.

Slovenija kot majhna država vidi svojo priložnost na nišnih področjih, kjer je majhnost lahko prednost – po eni strani zato, ker 
dopušča hitrejšo odzivnost in večjo prilagodljivost spremembam na tržišču, po drugi strani pa zato, ker gre za proizvodnjo v malih 
serijah. Pri tem je lahko med drugim konkurenčna na področju mikroračunalniške industrije, visokotehnološke izdelave komponent, 
področju mikro-satelitov, naprednih znanosti (umetna inteligenca, blockchain tehnologija ipd.). Slovenija ima status pridružene 
članice v ESA, kjer lahko preko izbranih programov slovenska podjetja enakopravno konkurirajo z ostalimi evropskimi podjetji na 
tem področju, kar jim zagotavlja dodaten status in reference tudi na trgu.

Slovenija postaja na področju vesoljskih raziskav pomemben akter. To se poleg sodelovanja v ESA posebej kaže v sodelo-
vanju Slovenije v okvirnem programu EU na področju raziskav in inovacij Obzorje 2020 za področje vesolja. Tako smo iz FP7, kjer 
smo na področju vesoljskega raziskovalnega programa v sedmih letih (2007–2013) pridobili 1 milijon EUR raziskovalnih sredstev, 
to že v prvih 4 letih (2014–2017) Obzorja 2020 povečali na 2,7 milijona EUR. Najbolj intenzivno področje raziskav je opazovanje 
zemlje. Posebej pomembno je, da je v Sloveniji število zaposlenih, ki raziskovalno ali razvojno delajo na tem in ostalih področjih 
„vesolja“ vedno večje in da se področje krepi. Predviden razvoj tega področja v EU (povečanje proračuna EU na področju vesoljskih 
programov za 2021–2027 za 25% in ustanovitev Evropske agencije za vesolje ter zlasti predvideno povečanje proračuna za priho-



Stran 1486 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije

dnji raziskovalni program Obzorje Evropa, kjer se bodo izvajale tudi vse raziskave v podporo vesoljskih programov EU) dodatno 
kaže, da gre za zelo perspektivno področje, kjer si bo Slovenija ob ustrezni podpori domačih politik lahko utrla uspešno pot razvoja.

IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA IN ŠPORT

Izobraževanje in usposabljanje
Oba referenčna cilja na področju izobraževanja in usposabljanja v okviru krovne strategije Evropa 2020 – tako „zmanjšanje 

stopnje osipa na področju izobraževanja s sedanjih 15% na 10%“ kakor tudi „povečanje deleža prebivalstva med 30. in 34. letom 
starosti, ki je končalo terciarno izobraževanje, z 31% na vsaj 40%“ – Slovenija že dosega. Kljub temu se še naprej spodbuja 
prizadevanja za povečano vlogo izobraževanja. Ohraniti želi dosežene rezultate in tudi v prihodnje mlade čim bolj opremljati s 
splošnimi znanji kakor tudi s specifičnimi poklicnimi kompetencami, potrebnimi za trg dela, pri čemer je vajeništvo ena od možnosti 
te neposredne povezave s trgom dela.

Slovenija se zavzema, da bi se pomen izobraževanja v okviru izvajanja evropskega semestra še okrepil, predvsem z boljšo 
povezavo z gospodarstvom in trgom dela. Za doseganje zastavljenega cilja bi bilo treba spodbuditi razvoj ustvarjalnih učnih okolij 
in inovativnega poučevanja, premisliti in spodbuditi nove pristope in oblike izobraževanja, ob tem pa si prizadevati za zagotavljanje 
odprtih učnih vsebin in storitev. Slovenija bo v prihodnje še bolj spodbujala mobilnost posameznikov in institucij v mednarodnem 
prostoru ter si ob tem prizadevala tudi za bolj poglobljeno medsektorsko sodelovanje med deležniki s področja izobraževanja, 
gospodarstva in razvojnega raziskovanja. S pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada bo izvajala ukrepe, ki bodo usmer-
jeni v krepitev kakovostnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prizadevala si bo tudi za dvig privlačnosti tega 
izobraževanja med mladimi; med drugim se bo osredotočila na dvig splošnih in poklicnih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih 
delavcev v šolah ter na usposabljanje mentorjev v podjetjih za uspešen prenos znanja na mlade, spodbujala bo delodajalce k 
sodelovanju pri izvajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter krepila promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Evropski strateški cilj na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, ki ga predvideva Izobraževanje in usposabljanje 2020 
(ET 2020), predvideva 95% vključenost v vrtce za otroke, stare od 4 do 5 let. Na tem področju Slovenija beleži 90,9% vključenost 
otrok v vrtce, zato bo v prihodnjem obdobju delovala v smeri izboljšanja deleža. V ta namen se pripravlja sprememba Zakona v 
vrtcih, ki naj bi še dodatno spodbudila vključevanje otrok v vrtce.

Na področju izobraževanja odraslih si bo Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 prizadevala za uresničevanje ciljev, ki vodijo k izboljšanju splošnih in poklicnih kompetenc tistih odraslih, ki 
se manj vključujejo v vseživljenjsko učenje. Na tem področju Slovenija že izvaja ukrepe, ki prispevajo k zmanjševanju neskladij 
med usposobljenostjo delovne sile in potrebami trga dela. V prihodnje se predvsem načrtujejo ukrepi, ki bodo usmerjeni v izvajanje 
neformalnih programov in ki prispevajo k izboljšanju poklicnih in splošnih spretnosti in znanj, s posebnim poudarkom na razvoju 
digitalnih kompetenc. Slovenija si predvsem prizadeva za dvig izobrazbene ravni ter za razvoj novih programov na srednješolski in 
višješolski ravni, ki bodo omogočili izboljšanje in poglabljanje znanj in spretnosti, ki so potrebna tudi zaradi sprememb tehnologije 
in delovnih mest. Posebno pozornost posvečamo razvoju in izvajanju svetovalne dejavnosti, vključno s postopki ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Programi so usmerjeni tudi v promocijo in spodbujanje k vseživljenjskemu učenju 
– pomemben vidik pri tem je kakovost učenja in izobraževanja strokovnih delavcev. Zastavljene prioritete se izvajajo tudi v okviru 
pobude Poti izpopolnjevanja (Upskilling Pathways). V okviru programa ERASMUS+ – reforme politik (European Policy Experimen-
tation) – pa je Slovenija v obdobju 2015–2018 sodelovala v projektu svetovanja odraslim v sklopu izobraževanju GOAL (Guidance 
and Orientation for Adult Learners). S temi aktivnostmi bo nadaljevala tudi v prihodnjem obdobju. V sodelovanju z OECD Slovenija 
zaključuje 2. fazo procesa Strategija razvoja in uporabe spretnosti (Skills Strategy), s katerim je v letu 2017 pridobila Zaključno 
poročilo – Oceno stanja spretnosti v Sloveniji, v letu 2018 pa Priporočila za aktivnosti strategije spretnosti – upravljanje izobraže-
vanja odraslih. V procesu sodelujejo 10 resorjev, več kot 100 deležnikov z različnih ravni, socialni partnerji in lokalne skupnosti, 
rezultati projekta pa bodo iztočnica za delo v nadaljnjem obdobju na tem področju.

Mladina
Pomembna podlaga za delo v prihodnjem obdobju bo nova Strategija EU za mlade (2019–2027), ki države članice poziva 

k prizadevanjem za opolnomočenje mladih v Evropi in krepitvi njihove vloge pri oblikovanju politik EU. Strategija EU za mlade v 
ospredje postavlja mladega človeka, vendar se v veliki meri osredotoča na mlade z manj priložnosti, ki tako stopajo v ospredje. 
Ključne aktivnosti (stebri) strategije so: angažiranje – spodbujanje mladih k udeležbi v demokratičnem življenju; povezovanje – 
združevanje mladih iz vse EU in zunaj nje, da se podprejo prostovoljstvo, učna mobilnost, solidarnost in medkulturno razumevanje, 
ter podpiranje opolnomočenja mladih s kakovostjo, inovacijami in priznavanjem mladinskega dela. Pomembna podlaga za delo so 
tudi aneksi k strategiji, predvsem Delovni načrt za mladino v obdobju 2019–2021 ter usmeritve za dialog EU z mladimi. V delovnem 
načrtu so zajete tudi naloge, ki jih bo izvajala Slovenija v času predsedovanja Svetu EU, vključujoč skupno poročilo Komisije in 
Sveta EU o mladih, priprava delovnega načrta za obdobje 2022–2024 ter priporočil za spodbujanje dialoga EU z mladimi.

V letu 2019 se bodo nadaljevala pogajanja o pravni podlagi za Evropsko solidarnostno enoto, program, ki se je oblikoval v 
letu 2018 na pobudo Komisije in se bo nadaljeval tudi v obdobju novega večletnega finančnega okvira po letu 2020. Nadaljevala se 
bodo tudi pogajanja o programu Erasmus+, kjer je pomembno poglavje, ki se nanaša na mladino in spodbuja mladinske izmenjave 
in izmenjave mladinskih delavcev (3. poglavje predloga nove uredbe). Oba programa sta izredno pomembna za razvoj mladinske-
ga dela in mladinskih politik v Sloveniji, zato je povečanje sredstev (kot predlog Komisije) za oba programa izredno pomembno.

Programi EU v prihodnje še bolj spodbujajo aktivno državljanstvo mladih, usmerjeni so k razvoju njihovih kompetenc, spod-
bujanju politične participacije in družbene angažiranosti, kot pomemben vidik pa izpostavljajo tudi prostovoljstvo in učno mobilnost. 
Slovenija take poudarke in usmeritve podpira, prizadevala si bo tudi za to, da bodo te vsebine vključene kot prioritetne tudi v času 
predsedovanja Slovenije Svetu EU. V letu 2019 bo Slovenija nadaljevala pripravo vsebin za predsedovanje tria Nemčija, Portu-
galska in Slovenija. Nadaljnja krepitev medresorskega sodelovanja in iskanje sinergijskih učinkov med različnimi politikami na 
ravni EU sta za Slovenijo izjemno pomembna, saj tudi na nacionalni ravni krepimo medresorsko sodelovanje v okviru Resolucije 
o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.

Kultura in avdiovizualna politika
Na področju kulture in avdiovizualne politike bodo v naslednjem 18-mesečnem obdobju v ospredju predvsem pogajanja o 

prihodnjem programu EU Ustvarjalna Evropa (2021–2027), ki bo nudil podporo evropskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem. Pri 
pripravi predloga stališča Slovenije do omenjenega programa smo izhajali iz poudarkov javnega posveta s kulturnimi in ustvarjal-
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nimi sektorji. Prizadevali si bomo za vzpostavitev ambicioznega programa Ustvarjalna Evropa za podporo kulturnim in ustvarjalnim 
sektorjem EU po letu 2020, ki naj skuša najti čim boljše ravnotežje med ukrepi, namenjenimi spodbujanju evropskega sodelovanja 
na področju kulturne in jezikovne raznolikosti, kulturne dediščine ter sodobne ustvarjalnosti na eni strani, ter ukrepi, namenjenimi 
večji konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, na drugi strani.

Ocenjujemo, da je v predlogu Komisije prevelik poudarek na komercialni uspešnosti določenih sektorjev na račun spodbuja-
nja kulturne raznolikosti in evropske dodane vrednosti. Menimo namreč, da morajo biti podporni ukrepi zasnovani na način, ki bo 
omogočal enakomeren razvoj kulturnih in ustvarjalnih akterjev po celotni EU, tako v geografskem kot v sektorskem smislu. Ukrepi 
morajo upoštevati tudi različnost posameznih tržišč, njihovo velikost in potencial.

V obdobju naslednjih treh predsedstev Svetu EU se bo predvidoma pričelo tudi izvajanje Delovnega načrta za kulturo 
(2019–2022). Ta je določil kot prioritetna področja sodelovanja na ravni EU: kulturno dediščino; kohezijo in kakovost življenja; ekosis-
tem za podporo umetnikom, kulturnim in kreativnim strokovnjakom ter evropskim vsebinam; enakost spolov ter na pobudo Slovenije 
tudi mednarodne kulturne povezave. Digitalizacija in kulturna statistika bosta v okviru delovnega načrta obravnavani kot prečni temi.

Slovenija podpira predlagane prioritete in bo aktivno sodelovala pri njihovem udejanjanju s konkretnimi ukrepi. V naslednjem 
18-mesečnem obdobju pričakujemo nadaljevanje prizadevanj, ki so bila pričeta v okviru Evropskega leta kulturne dediščine (2018), 
zlasti v zvezi s participativnim upravljanjem kulturne dediščine ter kakovostnimi standardi za posege v kulturno dediščino (skozi 
vzajemno učenje in delavnice). Pričakujemo tudi nadaljevanje dela na področju socialne integracije s pomočjo kulture.

Romunsko predsedstvo Svetu EU za področje kulture in avdiovizualnih zadev načrtuje pripravo smernic za naslednje korake 
pri zagotavljanju dostopa kulturnih in ustvarjalnih sektorjev do financiranja. Na področju avdiovizualnih zadev načrtuje pripravo 
konference ter sklepov Sveta o avdiovizualnih koprodukcijah ter konferenco o glasbi v digitalni dobi. Pričakuje se tudi nadaljevanje 
aktivnosti na podlagi sporočila o boju proti dezinformacijam na spletu, vključno z objavo akcijskega načrta Komisije, iz katerega bo 
razvidno, ali bodo potrebni dodatni regulativni ukrepi. V zvezi s tem države članice poudarjajo potrebo po usklajenih medsektor-
skih ukrepih na ravni EU. Po sprejetju posodobljene direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah se začenjajo postopki prenosa 
njenih določb v nacionalne zakone, za določena vprašanja bo Komisija izdala smernice in priporočila. Na področju kulture poleg 
nadaljevanja pogajanj za sprejetje uredbe o programu Ustvarjalna Evropa 2021–2027 romunsko predsedstvo načrtuje tudi pripravo 
in sprejetje sklepov Sveta o mladih ustvarjalnih generacijah, s poudarkom na krepitvi dostopnosti in ustvarjalnosti, o čemer bodo 
razpravljali tudi ministri na neformalnem zasedanju. Posvetilo se bo še restavraciji in ohranjanju kulturne dediščine.

V okviru Sveta se bodo ob sodelovanju Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje nadaljevala tudi prizadevanja za 
pripravo strateškega pristopa k mednarodnim kulturnim povezavam EU. Slovenija trdno podpira nadaljevanje te pobude, saj me-
nimo, da je treba delo, ki je bilo izpeljano v času malteškega, estonskega in bolgarskega predsedovanja Svetu EU, nadaljevati in 
pripeljati do predvidenega cilja, t. j. celovitega strateškega pristopa k mednarodnim kulturnim povezavam EU, in sicer v formatu, 
ki bi omogočil medsektorski pristop k obravnavani temi.

V okviru Delovne skupine Sveta EU za carinsko sodelovanje se bodo predvidoma nadaljevala pogajanja o predlogu Uredbe 
o uvozu kulturnih dobrin, ki so občutno napredovala v času avstrijskega predsedstva. Cilj predloga je, da se preprečita uvoz in 
hramba kulturnih dobrin v EU, ki so bile nedovoljeno izvožene iz tretjih držav, s čimer bi se omejilo nedovoljen promet s kulturnimi 
dobrinami ter prispevalo k boju proti financiranju terorizma in varovanju kulturne dediščine, zlasti arheoloških predmetov v državah 
izvora, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi. Slovenija predlog uredbe načeloma podpira.

V prihodnjem obdobju bodo na nacionalni ravni v tesnem sodelovanju s Komisijo potekale tudi aktivnosti za izbor Evropske 
prestolnice kulture v Sloveniji za leto 2025. Evropske prestolnice kulture imajo lahko številne pozitivne učinke: poleg kulturnih 
lahko prinesejo tudi znatne družbene in gospodarske koristi, še zlasti kadar so vpete v dolgoročno kulturno usmerjeno razvojno 
strategijo mesta.

Šport
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic o tretjem Delovnem načrtu EU za šport v obdobju 2017–2020 je strateška 

podlaga na področju športa, v delovnem načrtu so v ta namen predvideni trije vsebinski sklopi. Za Slovenijo so pomembne teme 
predvsem integriteta športa, gospodarska razsežnost športa ter šport in družba.

Integriteta športa: v tem vsebinskem sklopu Slovenija podpira prizadevanja za preprečevanje dopinga, zlasti med mladimi 
v vrhunskem športu in v množičnem športu, ter primerno vodenje v športu (Good Governance), ki vključuje boj proti korupciji ter 
prirejanju izidov na športnih tekmovanjih. Slovenija se bo še naprej zavzemala za pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o prirejanju 
izidov na športnih tekmovanjih. Menimo, da bi bilo smotrno podpreti danski predlog o političnem vrhu EU, ki bi obravnaval to temo.

Gospodarska razsežnost športa: Slovenija si prizadeva za nadaljnje ukrepe za ozaveščanje javnosti o gospodarskem pome-
nu športa, saj menimo, da gre za izjemno pomemben vidik. Predvsem v povezavi s strategijo Evropa 2020 menimo, da je treba 
okrepiti elemente, ki vključujejo tudi gospodarski vidik športa in inovacij, prizadevali pa si bomo tudi za razvoj in sprejem usklajenih 
standardov EU, ki bi upoštevali tako ekonomsko učinkovitost športa kot tudi prispevek športa v okviru nacionalnih gospodarstev. 
V tem kontekstu podpiramo zlasti razpravo o koristih in izzivih, ki jih prinaša enotni digitalni trg, tudi glede boljšega financiranja 
in komercializacije športa. Slovenija ocenjuje, da je ravno pretirana komercializacija športa oziroma premočan vpliv denarja in 
kapitala lahko škodljiv za razvoj športa v EU, zlasti z vidika modela športa EU, ki ga Bela knjiga o športu uvaja kor temelj politik 
EU na področju športa.

Šport in družba: Slovenija se bo še naprej zavzemala za približevanje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter uspo-
sabljanja v športu v okviru Enotnega evropskega kvalifikacijskega okvira. Prav tako menimo, da je treba razvijati spretnosti in 
veščine v okviru poklicnega razvoja kadrov. Slovenija podpira vključevanje socialnih vidikov, kot so prostovoljno delo, solidarnost, 
strpnost in odgovornost, prav tako pa je pomembno opozarjati na vprašanje zagotavljanja enakih možnosti in pravice invalidov 
ter ljudi s posebnimi potrebami (zlasti mladih). Tudi vključevanje neprivilegiranih družbenih skupin v šport in športne dejavnosti je 
izjemno pomembno. S tega vidika Slovenija predlaga dodatno temo, in sicer v zadnjem obdobju zelo aktualno vprašanje „športa 
in človekovih pravic“, s čimer bi lahko odpravili marsikatero koruptivno dejanje in izkoriščanje ljudi v športu.

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNE ZADEVE, ENAKE MOŽNOSTI IN ZDRAVJE

Zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti
Slovenija bo nadaljevala z dejavnim in konstruktivnim sodelovanjem v zakonodajnih in političnih procesih EU na tem področju. 

Pri tem bo posebno pozornost namenila tistim zakonodajnim in političnim procesom EU na tem področju, katerih cilj in namen je 
zagotavljanje socialne varnosti, stabilnih zaposlitev, dostojnega plačila za delo in možnosti za posameznikov poklicni in osebni 
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razvoj. Slovenija si bo prizadevala h krepitvi dolgoročne usmerjenosti politik s poudarkom na staranju prebivalstva in v tem okviru 
dejavnosti Slovenije kot socialne države ter napredne in vključujoče družbe na eni strani ter pripomogla k nadaljnjemu razvoju 
močne in učinkovite EU na drugi strani.

Medtem ko si bo v prvem delu naslednjega 18-mesečnega obdobja prizadevala za čim uspešnejše in kakovostne dogovore 
pri odprtih zakonodajnih predlogih, bo v drugem delu pozorna na vsebino nadaljnjega razvoja socialne razsežnosti EU, predvsem 
v okviru evropske ekonomske in monetarne unije ter izvajanja evropskega semestra. Slovenija bo vztrajala, da je pri razvoju eko-
nomskih in finančnih politik treba upoštevati tudi njihove socialne posledice, hkrati pa se bo držala skupnih stališč pri morebitnem 
zastavljanju skupnih minimalnih socialnih standardov EU, v okvirih, ki jih dopušča stanje javnih financ, predvsem v smislu njihove 
dolgoročne vzdržnosti. Slovenija bo vztrajala pri implementaciji načel evropskega stebra socialnih pravic, še posebno na področju 
zagotavljanja enakih možnosti, pravičnih delovnih pogojev in dostojnih plač.

1. Odprti zakonodajni predlogi
Slovenija je podprla razglasitev evropskega stebra socialnih pravic kot kompasa za nadaljnji proces socialne in ekonomske 

konvergence v EU in si ves čas prizadeva za izvajanje načel tega stebra. Zato bo do evropskih volitev v letu 2019 dejavno sode-
lovala pri prizadevanjih za dogovor v Svetu EU ter z Evropskim parlamentom glede zakonodajnih aktov, ki so del izvajanja stebra:

– Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji
Predlog direktive prispeva zlasti k načelu 5 glede „varne in prilagodljive zaposlitve“ ter načelu 7 glede „informacij o pogojih 

za zaposlitev in zaščiti v primeru odpustitve“. Direktiva odgovarja na izzive, ki so posledica sprememb v svetu dela, med katerimi 
sta vse večja prožnost trga dela in zlasti porast „nestandardnih“ oblik zaposlitve, kot so začasna zaposlitev, delo s skrajšanim 
delovnim časom in delo na poziv, delo brez določenega obsega delovnih ur, priložnostno delo in delovna razmerja z več stranmi. 
Direktiva vsebuje določbe glede revidiranih obveznosti, v skladu s katerimi morajo delodajalci delavce pisno in pravočasno obvestiti 
o bistvenih vidikih njihovega dela.

Svet je junija 2018 sprejel dogovor o pogajalskem stališču (splošnem pristopu) glede predloga direktive. Slovenija podpira 
sprejem direktive, zato bo v pogajanjih z Evropskim parlamentom konstruktivna.

– Predlog direktive o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 
2010/18/EU

Predlog direktive uvaja številne nove ali višje minimalne standarde za očetovski, starševski in oskrbovalski dopust ter določa 
pravice staršev in oskrbovalcev, da zaprosijo za prožne oblike dela. Ključni namen direktive je uvesti takšno podporo staršem 
in oskrbovalcem, ki bo zagotavljala enake možnosti za udeležbo na trgu dela ženskam in moškim. Po mnenju Komisije lahko to 
dosežemo le s hkratno uveljavitvijo neprenosljivega starševskega dopusta in plačilom/nadomestilom zanj.

Po intenzivnih pogajanjih v Svetu EU je junija 2018 državam uspelo doseči pogajalsko stališče in mandat za pogajanja z 
Evropskim parlamentom, vendar z izrazito spremenjenim izvornim predlogom Komisije.

Slovenija od začetka obravnave opozarja na dejstvo, da obstoječi nacionalni sistem dobro deluje in da spremembe niso po-
trebne, še posebej, če bi pomenile dodatna finančna bremena za javne finance. Zato v trialogih z Evropskim parlamentom vztraja 
pri smotrnem kompromisu za dosego ciljev. Slovenija je namreč ena izmed držav, ki staršem in v določeni meri tudi oskrbovalcem 
že zagotavlja visoko stopnjo plačila/nadomestila za čas trajanja dopusta, vendar pa ne več kot 15 dni neprenosljivega starševske-
ga dopusta. Slovenija je pripravljena deloma popustiti pri neprenosljivosti starševskega dopusta (ne več kot 2 meseca), če se bo 
za njegovo celotno obdobje zagotovilo tudi plačilo/nadomestilo. Slovenija ne more pristati na kompromis v prid tistim državam, ki 
želijo štirimesečno neprenosljivost dopusta brez plačila.

– Predlog sprememb uredb s področja koordinacije sistemov socialne varnosti
Namen koordinacije sistemov socialne varnosti je z vidika socialne varnosti zavarovati dve temeljni svoboščini EU, in sicer 

prosto gibanje delavcev ter prost pretok storitev, zlasti z zagotavljanjem pravic iz naslova socialne varnosti za delavce migrante ter 
napotene delavce in boljših orodij za sodelovanje med organi držav članic. Predlagane spremembe se osredotočajo na šest pogla-
vij, kjer je treba izboljšati sedanjo ureditev: dostop ekonomsko neaktivnih državljanov do dajatev iz socialne varnosti, zakonodaja, 
ki se uporablja za napotene delavce, dajatve za dolgotrajno oskrbo, dajatve za brezposelnost, družinske dajatve ter sodelovanje 
med pristojnimi nosilci držav članic pri izvršbi, varstvu osebnih podatkov in drugem.

Svet EU se je dogovoril o pogajalskem stališču (splošnem pristopu) do predloga, na podlagi katerega se bodo začela poga-
janja z Evropskim parlamentom, ki pa o predlogu še ni glasoval.

Slovenija podpira predlog uredbe, saj uvaja primeren in uravnotežen pristop k posodobitvi pravil na tem področju. Tudi v 
prihodnje bo dejavno in konstruktivno sodelovala pri trialogih z Evropskim parlamentom.

– Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo
Potem ko sta Svet EU in Evropski parlament le s težavo dosegla politični dogovor glede pravil na področju napotenih delavcev 

in v času, ko se čezmejna mobilnost delavcev v EU povečuje, je Komisija marca 2018 objavila predlog ustanovitve Evropskega 
organa za delo, s katerim bi izboljšali dostop posameznikov in delodajalcev do informacij ter olajšali sodelovanje med državami 
članicami pri izvajanju zakonodaje EU s področja mobilnosti delovne sile.

Svet EU je decembra 2018 sprejel splošni pristop, potekajo pa tudi že pogajanja z Evropskim parlamentom.
Slovenija podpira prizadevanja za tesnejše sodelovanje med državami EU na področju napotovanja delavcev na delo in 

zagotavljanja socialne varnosti delavcev migrantov. Podpira tudi krepitev podjetij in institucij na tem področju, z ustreznimi infor-
macijami, s pomočjo katerih bi izkoristili vse možnosti enotnega trga. Ne glede na to pa si v pogajanjih prizadeva, da bi bile naloge 
organa čim konkretnejše in jasne ter da njegovo delovanje ne bi povzročilo dodatnega neutemeljenega bremena za nacionalne 
organe ali javne finance.

– Predlog direktive o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov 
in storitev (Akt o dostopnosti/European accessibility act – EAA)

Komisija je predlog predstavila decembra 2015 s ciljem izpolnjevanja zahtev Konvencije ZN o pravicah invalidov, katere pod-
pisnica je tudi EU, in obenem izboljšanja delovanja notranjega trga z odpravo ovir pri dostopnosti do proizvodov in storitev. Direktiva 
naj bi olajšala delo podjetjem in prinesla koristi invalidnim in starejšim osebam v EU. Akt o dostopnosti pokriva širok spekter proi-
zvodov (računalniki, e-bralci, samopostrežni terminali) in storitev (potrošniški krediti, nekateri elementi transporta in avdiovizualnih 
medijskih storitev, e-trgovina, e-komunikacija). Predlog Komisije zajema tudi javno naročanje, evropske strukturne in investicijske 
sklade ter TEN-T omrežje. Svet je to izločil, Evropski parlament pa vztraja pri vključitvi druge zakonodaje EU, vsaj javnih naročil.

Kljub nekaterim odprtim vprašanjem, s katerimi se spopadata Svet in Evropski parlament, Slovenija od začetka podpira 
predlog in bo konstruktivno spodbujala dokončanje trialoga.

– Spremembe direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim 
snovem pri delu
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Komisija je doslej objavila tri predloge spremembe direktive, s katerimi postopno uvaja ali spreminja mejne vrednosti izposta-
vljenosti delavcev na seznamu v prilogi. Komisija načrtuje tudi četrto spremembo, ni pa jasno, ali jo bo objavila še pred evropskimi 
volitvami leta 2019.

Pogajanja o spremembah te direktive načeloma niso zahtevna, saj mejne vrednosti predlaga znanstveni odbor, usklajuje pa 
se jih tudi s Svetovalnim odborom za varnost in zdravje pri delu. Izjema so bila le pogajanja za drugo spremembo, kjer je Evropski 
parlament iz političnih razlogov predlagal vključitev mejne vrednosti za emisije izpušnih plinov dizelskih motorjev, ki jih Komisija v 
svoj predlog ni vključila zaradi težav pri določitvi markerjev za merjenje mejne vrednosti.

Slovenija dosledno podpira zmanjšanje izpostavljenosti delavcev rakotvornim in mutagenim snovem na delovnem mestu, 
zato bo tudi pri objavljenih in vseh nadaljnjih spremembah konstruktivno sodelovala za dosego čimprejšnjih dogovorov.

– Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
Komisija je v okviru priprave novega večletnega finančnega okvira maja 2018 objavila predlog uredbe. Cilj predloga ostaja 

zagotavljanje solidarnosti in podpore delavcem, ki postanejo presežni. Z novim predlogom se širi seznam upravičenih razlogov za 
pomoč. Poleg nepričakovanih velikih prestrukturiranj, ki so posledica zlasti globalizacije, se k razlogom dodajajo še spremembe v 
svetovnih trgovinskih tokovih, trgovinski spori, finančne in gospodarske krize, prehod na nizkoogljično gospodarstvo ali posledice 
avtomatizacije. S predlogom se uvajajo tudi nekatere spremembe delovanja tega sklada, kot na primer spremembe meril za pomoč, 
širitev področja upravičenih ukrepov, dolžina obdobja za izvajanje ter financiranje tehnične pomoči.

Slovenija podpira tako cilj sklada kot tudi njegovo širitev področja in znižanje kriterijev za pridobitev pomoč iz sklada. Prav 
tako podpira predlog Komisije, da ostane ESPG samostojen sklad za izredne primere (in se ga ne vključi v ESS+, kot želijo ne-
katere države članice) in da ostane izven pragov posameznih proračunskih naslovov. Prizadevala si bo tudi za to, da predlagane 
spremembe uredbe, zlasti tiste, ki so vezane na spremljanje izvajanja ukrepov, ne bodo pomenile dodatnega, nesorazmernega 
finančnega in administrativnega bremena za države.

Po pričakovanjih naj bi bili do evropskih volitev leta 2019 na področju zaposlovanja in socialnih zadev zaključeni vsi odprti 
zakonodajni dosjeji, razen dveh, o katerih so pogajanja v Svetu že nekaj časa neuspešna (direktiva o boju proti diskriminaciji in 
direktiva o uravnoteženi zastopanosti žensk v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi).

2. Nove politične prioritete po evropskih volitvah
Nadaljnji razvoj socialne razsežnosti EU bo odvisen od nove sestave Evropskega parlamenta in Komisije. Upoštevanje so-

cialne razsežnosti pri poglabljanju EMU je v času aktualnega predsednika Komisije Junckerja dobilo bistveno večjo težo. Zadnja 
gospodarska in finančna kriza sta namreč pokazali, da je vzdržnost javnih financ, ki so temelj socialnih sistemov držav članic, 
šibka. Slovenija zagovarja pomen socialne razsežnosti EU in podpira prizadevanja za večjo vlogo ministrov v sestavi Sveta EU 
za zaposlovanje in socialne zadeve pri poglabljanju EMU.

Slovenija zagovarja ponovno okrepitev politike enakih možnosti žensk in moških v EU v obliki nove strategije za enakost 
spolov po letu 2019 kot političnega dokumenta na najvišji ravni.

EU je v zadnjem obdobju krepila evropski semester, ki je ključni instrument za spodbujanje postopnega približevanja razvitosti 
držav članic t. i. konvergence, ki ga EU intenzivno spodbuja. S pomočjo evropskega semestra se namreč omogoča spremljanje 
izvajanja reformnih procesov v državah članicah, ki so ključni za konvergenco ter zagotavljanje ekonomske in finančne stabilnosti.

EU se sooča tudi z vse večjo mobilnostjo delovne sile, ki pomembno vpliva na delovanje notranjega trga. Zato je ključno, da 
se še naprej ohranja ustrezno ravnotežje na notranjem trgu, in sicer med konkurenčnostjo pri zagotavljanju storitev in varovanjem 
pravic ter varstva in zdravja pri delu za mobilne delavce.

Poleg tega bo na področju socialne politike treba pozorno spremljati prizadevanja Komisije in nekaterih držav članic, da se 
okrepi uporaba glasovanja s kvalificirano večino. To bi namreč lahko bistveno vplivalo na izvajanje stebra socialnih pravic pri tistih 
njegovih delih, kjer doslej ni bilo pričakovati uspešnih dogovorov zaradi potrebnega soglasja v Svetu. Med ključnimi vsebinskimi 
poudarki je smiselno izpostaviti zlasti zagotavljanje socialne varnosti in pravic iz dela za nove oblike dela ter integrirano obravnavo 
dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so obenem tudi prejemniki denarne socialne pomoči.

Zdravje
Slovenija se v EU zavzema za vlaganje v zdravje ljudi in za vključevanje zdravja v vse politike EU. To zahteva dosledno upo-

rabo presoje vplivov na zdravje in na zdravstvene sisteme pri oblikovanju vseh politik in ukrepov na ravni EU. Zdravo prebivalstvo je 
ključnega pomena za doseganje socialnih in gospodarskih razvojnih ciljev, zato tudi na ravni EU podpiramo dejavnosti, namenjene 
krepitvi zdravja, preprečevanju bolezni, obvladovanju kronično nenalezljivih bolezni in zmanjšanju neenakosti v zdravju. Slovenija 
si bo prizadevala za boljšo koordinacijo zdravstvenih politik ter pripravo celovite zdravstvene strategije, ki bi omogočala sinergije 
med dejavnostmi na različnih področjih, ki se dotikajo izboljšanja zdravja.

Slovenija se bo še naprej zavzemala, da zdravje ostane ena od prioritet na politični agendi EU, saj obstajajo različna področja 
skupnega ukrepanja z visoko dodano vrednostjo EU, kot so čezmejne grožnje zdravju, nalezljive bolezni, protimikrobna odpor-
nost, varnost in mobilnost pacientov, kakovostna zdravstvena oskrba, evropske referenčne mreže, dostopnost novih zdravstvenih 
tehnologij in zdravil, ukrepanje na notranjem trgu s ciljem zmanjševanja vpliva dejavnikov tveganja (tobak, zmanjševanje škode 
zaradi alkohola, zdrava prehrana, oglaševanje idr.). Slovenija bo sodelovala pri reševanju izzivov demografskega primanjkljaja 
in staranja prebivalstva. Prav tako bo podprla okrepljeno sodelovanje na ravni EU na področju presajanja in darovanja organov.

Z obvladovanjem glavnih dejavnikov tveganja (tobak, nezdrava prehrana, telesna nedejavnost, zloraba alkohola in okoljski 
dejavniki) se lahko prepreči veliko število prezgodnjih smrti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni. Na področju alkohola se Slo-
venija zavzema za skupne ukrepe v okviru strategije EU, katere cilj je zmanjšanje škodljivih posledic uživanja alkohola. Slovenija 
si prizadeva za čim učinkovitejši nadzor nad alkoholom tudi na področju čezmejnega oglaševanja, označevanja ter na področju 
obdavčevanja alkohola. Na področju prehrane si Slovenija prizadeva za spodbujanje industrije k preoblikovanju sestave živil z 
zmanjševanjem vsebnosti zdravju škodljivih hranil, predvsem sladkorja in soli.

Slovenija se bo pri obravnavanju problematike prepovedanih drog še naprej zavzemala za celovite in uravnotežene ukrepe, 
ki so znanstveno preverjeni in temeljijo na dobrih praksah, so celoviti in upoštevajo človekove pravice vseh akterjev. Posebna 
pozornost bo namenjena obravnavi tveganj, ki jih prinašajo nove sintetične droge in preprodaja drog preko spleta, in odgovorom 
nanje, Slovenija pa bo tudi spremljala in dejavno sodelovala pri razpravah o uporabi konoplje.

Slovenija podpira prizadevanja za poglabljanje evropske razsežnosti zdravja v sklopu evropskega stebra socialnih pravic, 
krepitev učinkovitega solidarnostnega in medsektorskega pristopa, z upoštevanjem medsebojne odvisnosti politik in z zavezo h 
kompleksni obravnavi socialne razsežnosti zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, tako v kontekstu evropskega semestra 
kot strateškega razmisleka o prihodnosti EU. Pri tem je Slovenija zadržana do ocenjevanja uspešnosti zdravstvenih sistemov, ki 
se osredotočajo na posamezne vidike zdravstvenega sistema, ne ponujajo pa celovitega pristopa in analize.
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Slovenija bo nadaljevala z dejavnim sodelovanjem pri izmenjavi najboljših praks in znanja na področju ocenjevanja učinko-
vitosti zdravstvenih sistemov kot mehanizma za uporabo na nacionalni ravni. Posebej si bo prizadevala za dodatno izmenjavo 
znanja in izkušenj na področju kazalnikov kakovosti na vseh ravneh zdravstvenega sistema in za zagotavljanje večje varnosti 
v zdravstvu.

Slovenija bo s ciljem obvladovanja stroškov, s tem povezanih cen zdravil ter nemotene preskrbe z zdravili, podprla krepitev 
sodelovanja držav članic na področju skupnih pogajanj o cenah novih, dragih inovativnih zdravil. V tem okviru si bo še naprej 
prizadevala za sprejem Predloga uredbe o vrednotenju zdravstvenih tehnologij. Za omogočanje boljše dostopnosti zdravil tudi na 
manjših trgih bo še naprej podpirala delovanje obstoječih mehanizmov in mrež.

Slovenija podpira prostovoljno sodelovanje med zdravstvenimi sistemi preko izmenjave informacij in dobrih praks, vključno 
z vrednotenjem zdravstvenih tehnologij in izmenjavo informacij o cenah zdravil in medicinskih pripomočkov, kar pomeni dodano 
vrednost z vidika obvladovanja stroškov in boljše dostopnosti do zdravil in medicinskih pripomočkov.

Slovenija bo še naprej sodelovala v aktivnostih na področju e-Zdravja, saj se zaveda koristi izvajanja digitalne agende EU 
na področju zdravstvene oskrbe ter čezmejne uporabe podatkov. Treba se bo osredotočiti tudi na poenostavitev postopkov uva-
janja novih tehnologij (kot so mZdravje in telemedicina) v zdravstvu, kar bo vodilo k boljši zdravstveni oskrbi pacientov ter boljši 
dostopnosti, učinkovitosti in vzdržnosti zdravstvenega sistema. Pozorno bomo spremljali napovedano priporočilo Komisije za 
vzpostavitev evropskega elektronskega zdravstvenega zapisa.

Kot podpisnica Deklaracije o dostopu do najmanj milijona genomov do leta 2020 se bo Slovenija zavzemala za nadaljevanje 
aktivnosti na področju uvedbe personalizirane medicine za paciente.

V okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru 2021–2027 bomo posebno pozornost namenili kohezijskim programom in 
Evropskemu socialnemu skladu+, v katerega je po novem vključen dosedanji samostojni zdravstveni program, in rešitvam, ki bodo 
omogočile strateško usmerjanje in koordiniranje ukrepov, namenjenih zdravstvenim ciljem, v različnih programih.

V zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije bomo pozorno spremljali napredek v pogajanjih o izstopu zaradi pravo-
časne priprave na spremembe na nacionalni ravni, predvsem na področju zdravil, kemikalij, pravic do zdravstvenega varstva, 
medsebojnega priznavanja kvalifikacij.

Kemikalije
Slovenija se bo pri obravnavanju tematike s področja kemikalij in kemijske varnosti še naprej zavzemala za sorazmerne in 

strokovno utemeljene odločitve, ki bodo prispevale k učinkovitemu varovanju zdravja ljudi in okolja, obenem pa zagotavljale po-
šteno in nediskriminatorno porazdelitev obveznosti in stroškov. Kjer bo možno najti enakovredne ali učinkovitejše ukrepe, se bo 
zavzemala za ukrepe, ki bodo hkrati najmanj prizadeli podjetja v Sloveniji.

Prav tako bo pozornost namenjala ohranjanju konkurenčnosti slovenskih podjetij in ohranjanju delovnih mest v Sloveniji. 
Slabe socialne in ekonomske razmere so namreč prav tako dejavnik tveganja za zdravje ljudi. Pri nadaljnjih zakonodajnih ukrepih 
bo Slovenija zlasti podpirala uvajanje konceptov krožnega gospodarstva.

Z vidika varovanja zdravja se bo Slovenija v največji možni meri aktivno vključevala tudi v pripravo ukrepov in aktivnosti za 
izvajanje strategije EU o endokrinih motilcih.

Slovenija se zavzema za sprejem nove ureditve trženja in uporabe predhodnih sestavin za eksplozive. Podpira izboljšanje 
delovanja notranjega trga, vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za vsa podjetja ter prizadevanja za povečanje varnosti pre-
bivalstva pred terorističnimi in drugimi vrstami ogrožanja življenja in zdravja ter splošne varnosti in javnega reda in miru. S tega 
vidika pozdravlja in podpira namen in cilje predlaganih sprememb uredbe, ki pomenijo izboljšanje in nadgradnjo ukrepov, ki jih EU 
na tem področju izvaja na podlagi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive na način, da se 
ohranja delovanje notranjega trga. Slovenija podpira predlagane rešitve in ocenjuje, da prinašajo izboljšanje obstoječih režimov 
nadzora nad dostopnostjo snovi, ki so predmet njenega urejanja. Zlasti pozdravlja težnjo po poenotenju nadzornih režimov in 
kriterijev, ki bodo pomembno prispevali k primerljivemu in medsebojno priznanemu nadzoru med vsemi državami članicami. Prav 
tako pozdravlja dopolnitev pojmov, ki dodatno opredeljujejo udeležence v distribucijski verigi in njihovo vlogo pri nadzoru regulira-
nih snovi, si bo pa v obravnavi prizadevala, da se odpravijo nekatere nejasnosti ali nedoslednosti, ki bi lahko pozneje povzročale 
motnje in nejasnosti pri njenem izvajanju.

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Na področju varstva pred sevanji bo prednostna naloga Slovenije izvajanje Direktive Sveta 2013/51/EURATOM o določitvi te-

meljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. Direktiva prinaša vrsto izzivov, predvsem 
na področju varovanja zdravja zaradi izpostavljenosti radonu ter varstva pacientov, predvsem za področje spremljanja njihove izpo-
stavljenosti zaradi radioloških posegov. Glede radona bo potreben dogovor o metodologiji za izračun izpostavljenosti prebivalstva, 
saj trenutno med državami EU ni enotnega stališča, katera metodologija naj se uporablja. Uporaba različnih oziroma neustreznih 
metodologij za izračun izpostavljenosti ima lahko finančne, gospodarske in socialne posledice, povezane z izvajanjem ukrepov 
varstva pred radonom. Slovenija bo podpirala vse dejavnosti, ki prispevajo h krepitvi varstva pred sevanji, zato bo osredotočena 
na prizadevanja za izpolnjevanje vseh zavez po mednarodnih sporazumih, standardih in predpisih s področja varstva pred sevanji.

OKOLJE IN PODNEBNE SPREMEMBE

V obdobju oblikovanja nove sestave Komisije se na področju okolja kot splošne prioritete kažejo: vključevanje okoljskih politik 
v ostale razvojne politike EU; pobuda o Evropi gospodarni z viri in prehod na krožno gospodarstvo; izvajanje ukrepov za doseganje 
ciljev Pariškega sporazuma, zlasti priprava dolgoročne strategije EU; in vrednotenje izvajanja okoljskih politik, vključno z razpravo 
o prihodnosti evropske okoljske politike s poudarkom na morebitni pripravi osmega Evropskega okoljskega akcijskega programa.

Zunanjepolitična dimenzija okoljskih politik bo vključevala aktivnosti s področja globalnega ukrepanja proti podnebnim spre-
membam, varstva čezmejnih voda, izpolnjevanje ciljev upadanja biotske raznovrstnosti in trajnostnega izvajanja ciljev Agende 
2030, ki se nanašajo na okolje. Aktualne ostajajo razprave o ureditvi področja pitne vode in ponovne uporabe vode, novega večle-
tnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in znotraj tega bodočega finančnega instrumenta LIFE ter standardov emisij CO2 
iz osebnih ter lahkih in težkih tovornih vozil.

Evropski semester in krožno gospodarstvo
Slovenija je že v preteklem obdobju aktivno sooblikovala okvir za zagotovitev napredka pri prehodu na krožno gospodarstvo, 

kar bi lahko doprineslo k doseganju vzajemnih koristi za okolje in gospodarsko rast. Slovenija še vedno vidi možnost, da se tej 
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vsebini nameni večja pozornost v evropskem semestru. Kot nadaljevanje izvajanja zakonodaje o odpadkih in prepovedi plastike 
za enkratno uporabo se pričakuje priprava izvedbenih aktov. Pri njihovem sprejemanju se bo Slovenija še naprej zavzemala za 
čim strožje tržne omejitve za tiste izdelke, ki so težje reciklirani in katerih ločeno zbiranje bi pomenilo nesorazmerno velike stroške.

Prihodnost evropske okoljske politike
Z letom 2020 bo prenehal veljati obstoječi (sedmi) Evropski okoljski akcijski program. Komisija bo pripravila oceno izvajanja 

obstoječega programa, opravljena pa bo tudi razprava o potrebi po pripravi novega. Že ob pripravi obstoječega programa so bila 
izražena različna mnenja o dodani vrednosti krovnega zakonodajnega dokumenta, ki nadgrajuje področne strategije. Ker se leta 
2020 izteče obdobje več področnih strategij, je pričakovati aktivnosti za pripravo novih strateških dokumentov, na primer glede 
izpolnjevanja ciljev biotske raznovrstnosti ali učinkovite rabe virov.

Podnebne spremembe
Dolgoročna strategija Unije Čist planet za vse: Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in 

podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050, ki jo je Komisija objavila novembra 2018, predstavlja „strateško dolgoročno vizijo“, 
saj v dokument niso vključeni konkretni številčni cilji, temveč je predstavljenih 8 scenarijev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 
od 80 do 100% oziroma ogljično nevtralnost. Ta strategija se nanaša na skoraj vse sektorje in politike EU. Če hoče EU prevzeti 
vodilno vlogo v svetu na področju ogljične nevtralnosti, jo mora doseči čim prej. Dolgoročna strategija oziroma vizija upošteva 
razpoložljive možnosti, ki so na voljo za modernizacijo gospodarstva in izboljšanje kakovosti življenja ljudi, pa tudi zagotavljanje 
trajnostnega razvoja in reševanje drugih okoljskih in socialnih izzivov, kot npr. kakovost zraka, izguba biotske raznovrstnosti ali 
energetska revščina. Vizija temelji na sedmih strateških področjih: energetska učinkovitost, uvajanje obnovljivih virov energije, 
čista, varna in povezana mobilnost, konkurenčna industrija in krožno gospodarstvo, infrastruktura in povezave, biogospodarstvo 
in naravni ponori ogljika, zajemanje in shranjevanje ogljika za obvladovanje preostalih emisij. Za Slovenijo so v tem kontekstu 
še posebej pomembni ukrepi zmanjšanja rabe energije, okoljsko sprejemljivi obnovljivi viri, trajnostna oskrba s hrano in zelena 
proračunska reforma.

Slovenija podpira prizadevanje EU in držav članic za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov za doseganje ciljev Pariškega 
sporazuma, zato pozdravlja osnutek dolgoročne strategije oziroma vizije, ki jo je pripravila Komisija. Slovenija meni, da bi države 
članice morale na podlagi strategije sprejeti konkretne številčne cilje za dosego ogljične nevtralnosti in cilje do leta 2030 postaviti 
dovolj ambiciozno, skladno s trajektorijo za razogljičenje in zadnjimi znanstvenimi ugotovitvami. Slovenija meni, da za prehod v 
trajnostni razvoj potrebujemo strategijo oziroma vizijo, katere cilj je ogljično nevtralna družba že pred letom 2050, kot je opozoril 
Medvladni forum o podnebnih spremembah (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) v Posebnem poročilu o glo-
balnem segrevanju za 1,5 °C.

Prilagajanje na podnebne spremembe mora postati obvezen del prenove evropskega gospodarstva. Politike EU, sprejete na 
podlagi vizije, bodo članicam, tudi Sloveniji, omogočile ambicioznejšo pripravo nacionalnih podnebnih strategij in večjo usklajenost 
s strategijo EU.

Že sprejeti srednjeročni cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2030 niso zadostni za učinkovito 
reševanje podnebnih sprememb. Nov večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 predstavlja pomembno priložnost za usme-
ritev potrebnih sredstev v dodatne ukrepe za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, ki so potrebni pred letom 2030. Slovenija 
podpira nadaljnjo krepitev vključevanja podnebnih sprememb v izvajanje vseh politik EU. Ukrepi za trajnostno mobilnost in nižje 
prometne emisije, predvsem z razvojem javnega potniškega prometa ter vključno s prehodom na brezemisijska vozila, inovacije 
ter uvajanje novih proizvodnih tehnologij in praks v gospodarstvu ter kmetijstvu bodo pripeljali EU in Slovenijo k zadanim ciljem. 
Stališča Slovenije do naštetih izzivov so obravnavana v okviru posameznih politik.

Nadaljevala se bodo pogajanja o uredbah o standardih emisij CO2 za težka tovorna vozila, kjer bo Slovenija še naprej zago-
varjala ambiciozno politiko zmanjšanja emisij. Promet je eden redkih sektorjev, kjer emisije še vedno naraščajo – tako v EU kot v 
Sloveniji. Zato je ukrepanje nujno. Promet ne prispeva le k emisijam toplogrednih plinov, ampak pomembno slabša kakovost zraka, 
predvsem v mestnih središčih. Ukrepi na ravni EU, še posebej tisti, ki spodbujajo razvoj čistejših tehnologij v mobilnosti, lahko po-
membno dopolnjujejo nacionalne ukrepe. Slovenija zato podpira ambiciozne ukrepe na ravni EU za omejevanje emisij iz prometa.

Mednarodna podnebna pogajanja o izvajanju Pariškega sporazuma se bodo nadaljevala kljub napovedim ZDA o izstopu 
iz sporazuma. Slovenija bo tudi v prihodnje tvorno sodelovala. Posebna pozornost bo namenjena pogajanjem o mednarodnem 
sporazumu o omejitvi globalnih emisij v letalstvu (v okviru Mednarodne organizacije civilnega letalstva – ICAO).

Voda
Voda je pomemben element domačih in mednarodnih politik, saj je nujna za preživetje in zato vir sodelovanja ali konfliktov. 

Voda je tudi presečna tema trajnostnega razvoja, zagotavljanja miru in varnosti, spoštovanja človekovih pravic in vseh „delovnih“ 
procesov.

V letu 2016 je bila pravica do pitne vode (na mednarodni ravni priznana leta 2010) vpisana v slovensko ustavo, s čimer je 
zaščitena na najvišji pravni ravni. Slovenija si bo še naprej prizadevala za priznavanje vode kot osnovne življenjske dobrine, na-
ravne in kulturne dediščine ter nepogrešljivega naravnega vira.

Komisija je pripravila Predlog uredbe o minimalnih zahtevah glede kakovosti očiščene odpadne vode za njeno ponovno upo-
rabo in Predlog direktive o pitni vodi, o katerih tečejo pogajanja na ravni EU. Za avstrijsko predsedstvo 2018 to ni bila prioritetna 
vsebina, tako da se bodo pogajanja nadaljevala v času naslednjega tria. Slovenija aktivno sodeluje v pogajanjih o obeh zakono-
dajnih aktih. Prizadeva si za uravnotežene rešitve, ki ne bodo povzročale nepotrebnih administrativnih bremen in stroškov ter bodo 
uporabo očiščene odpadne vode obravnavale kot možnost, za katero se države članice EU lahko odločajo glede na nacionalne 
specifične razmere. Pri direktivi o pitni vodi se Slovenija zavzema za ambiciozne standarde glede ustrezne vsebnosti snovi v vodi 
in za ustrezno ureditev materialov v stiku s pitno vodo. Posebno pozornost je treba posvetiti navezavi na Okvirno direktivo o vodi, 
tako da se ukrepi in zaveze držav članic ne bi podvajali. Direktiva uvaja tudi ureditev pravice do pitne vode, kjer Slovenija zagovarja 
stališče, da si je potrebno na ravni EU prizadevati za primerljivo raven zaščite pitne vode in ureditve oskrbe prebivalstva s pitno 
vodo, kot jo je Slovenija nedavno zapisala v ustavo.

Ker na mednarodni ravni potekajo številne aktivnosti, povezane z upravljanjem voda na vseh ravneh, se bo nanje odzivala 
tudi EU s pripravo ustreznih pogajalskih izhodišč za posamezne sestanke, kjer bo tvorno sodelovala tudi Slovenija.
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Finančni instrument LIFE
Kot del prihodnjega večletnega finančnega okvira je Komisija pripravila Predlog uredbe o vzpostavitvi finančnega programa 

za okolje in podnebne ukrepe (LIFE). Program LIFE predvideva ciljno usmerjene ukrepe za preobrazbo EU v krožno, čistejšo, 
energetsko učinkovito in nizkoogljično družbo.

Prehod na nizkoogljično in krožno gospodarstvo je projekt gospodarske modernizacije za Evropo. Ta prehod zahteva velike 
premike na področju naložb v smeri novih infrastruktur, novih tehnologij, novih poslovnih modelov ter novih načinov proizvodnje in 
potrošnje vseh vrst blaga in storitev, vključno z živili in naravnimi viri. EU je v svetovnem merilu vodilna na področju varstva okolja 
in podnebnih ukrepov. V zadnjih 40 letih je sprejela številne okoljske politike, ustanovila sklade in pripravila orodja, ki sestavljajo 
najsodobnejše standarde v svetu. To vlogo želi ohraniti in okrepiti. Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta je nuja 
in hkrati prednostna naloga.

Slovenija podpira pristop in cilje programa LIFE in si prizadeva za čim višji delež sofinanciranja s strani programa LIFE za pro-
jekte na področju okolja in podnebnih ukrepov, kakor tudi za geografsko enakomerno porazdelitev projektov med države članice EU.

Jedrska varnost
Za Slovenijo varnost jedrskih objektov ostaja stalna prioriteta. Slovenija podpira vse dejavnosti, ki prispevajo h krepitvi jedrske 

varnosti in varstva pred sevanji v državah članicah, ne glede na to, ali pobuda prihaja od Komisije, Agencije za jedrsko energijo, 
Mednarodne agencije za atomsko energijo ali posameznih držav. Slovenija podpira sklepanje mednarodnih sporazumov Euratom 
s tretjimi državami glede sodelovanja pri uporabi jedrske energije in jedrske varnosti. Slovenija si bo prizadevala za izpolnjevanje 
vseh zavez po mednarodnih sporazumih, konvencijah in standardih, ki se nanašajo na jedrsko varnost, varovanje, varstvo pred 
sevanji in ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Tudi v prihodnje bo sodelovala pri projektih pomoči tretjim 
državam na tem področju v okviru instrumenta za jedrsko sodelovanje. Dejavno bo sodelovala v telesih Sveta EU, združenjih 
(WENRA – Združenje zahodnoevropskih upravnih organov za jedrsko varnost, HERCA – Vodje pristojnih organov za radiološko 
varstvo v Evropi) in mednarodnih organizacijah, ki se ukvarjajo z jedrsko varnostjo.

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA

Kmetijstvo
Ključna prioriteta na področju kmetijstva je obravnava zakonodajnega paketa reforme Skupne kmetijske politike (SKP). 

Sveženj zakonodajnih predlogov za SKP po 2020, ki je bil objavljen 1. junija 2018, zajema tri uredbe – novo uredbo o pravilih 
za strateške načrte, spremenjeno uredbo o skupni tržni ureditvi in novo horizontalno uredbo. Bistvena sprememba reformnih 
predlogov je uvedba celovitega strateškega načrtovanja, v katerem bodo zajeta neposredna plačila, sektorski programi in ukrepi 
sedanjega programa razvoja podeželja ter nov izvedbeni model, ki bo državam članicam omogočal večjo prožnost pri oblikovanju 
in izvajanju ukrepov SKP.

Po prvi obravnavi zadevnih predlogov na ravni delovnih skupin se v prihodnjem obdobju pričakujejo intenzivna pogajanja v 
Svetu EU s ciljem dogovora o splošnem pristopu najkasneje jeseni 2019 ter političnega dogovora med Svetom, Evropskim parla-
mentom ter Komisijo najkasneje jeseni 2020.

V teh pogajanjih si bo Slovenija prizadevala za spremembe SKP v smeri razvoja pametnega in odpornega kmetijstva, za-
gotavljanja primerljivega dohodka kmetom, močnih in konkurenčnih agroživilskih verig, doseganja večje uspešnosti in izboljšanja 
rezultatov na področju okolja, varstva narave in podnebnih sprememb, ohranjanja genskih virov, večje odzivnosti na spremenjena 
pričakovanja potrošnikov glede okolja, varne hrane in dobrobiti živali ter krepitve vloge kmetijstva in prehranskega sektorja za za-
gotavljanje delovnih mest in gospodarske rasti na podeželju. Za doseganje zastavljenih ciljev je po mnenju Slovenije treba ohraniti 
sedanji obseg sredstev EU na nominalni ravni, zlasti za področje politike razvoja podeželja.

Pri tem naj bodo neposredna plačila še naprej temelj za zagotavljanje primerljive dohodkovne ravni in stabilizacijo dohodkov 
kmetov. Strinjamo se, da je treba rešiti vprašanje dodelitve in porazdelitve neposrednih plačil med kmeti ter zagotoviti, da ta pla-
čila prejmejo kmetje, ki dejansko upravljajo z zemljišči, pridelujejo hrano in ohranjajo zemljišča v trajnostni funkciji, posebej še s 
stališča varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe. Ob tem se zavzemamo za prostovoljnost posameznih elementov 
nove sheme neposrednih plačil.

Vezano na intervencije za razvoj podeželja Slovenija pozdravlja nov koncept široke opredelitve intervencij in ukrepov ter po-
sebne poudarke posameznim vsebinskim področjem (okolje, podnebne spremembe, LEADER, mladi kmetje, inovacije in prenos 
znanja). Slovenija je tudi mnenja, da imajo plačila za območja z naravnimi in drugimi omejitvami (OMD) pomembne učinke na 
okolje ter podnebje, zato se morajo sredstva OMD upoštevati v 30% sredstev za okolje in podnebje.

Slovenija se zaveda, da so varstvo okolja ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe pomembna družbena prio-
riteta, zato kot korak v pravo smer ocenjuje predlagano novo t. i. zeleno arhitekturo ukrepov SKP. Novi sistem, zlasti pogojenost, 
mora biti bolj prilagojen razmeram v državah članicah in upoštevati njihove specifične probleme ter biti hkrati enostaven za izvedbo 
in s tem tudi lažje preverljiv.

Poleg navedenega je za Slovenijo poenostavitev ena izmed ključnih prioritet reforme SKP. Konkretne poenostavitve so po-
trebne pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju ukrepov SKP, na ravni kmetijskih pridelovalcev in pristojne administracije.

V zvezi s spremljanjem razmer na kmetijskih trgih EU je za Slovenijo ključno, da se tudi v prihodnje na ravni EU zagotovi 
redno spremljanje razmer na kmetijskih trgih z namenom vnaprejšnje preprečitve hudih tržnih neravnovesij ter hitre uvedbe kriznih 
ukrepov v primeru že nastalih kriznih razmer in motenj na trgu za učinkovito in uspešno stabilizacijo ter sanacijo.

Izboljšanje položaja kmetijskih pridelovalcev v verigi preskrbe s hrano je pomembna prednostna naloga Slovenije na podro-
čju kmetijstva. Predlog direktive glede nepoštenih trgovinskih praks med poslovnimi subjekti prehranske verige uvaja minimalno 
harmonizacijo zahtev glede preprečevanja takih praks v živilski verigi in s tem bistveno prispeva k pravičnejšim odnosom v verigi 
in zlasti izboljšanju položaja kmetov. Poenotenje pravil bo prispevalo k večji transparentnosti in odpravi razlik pri poslovanju med-
narodnih podjetij na trgih posameznih držav EU. Močno podpiramo, da so nekatere nepoštene trgovinske prakse povsem prepove-
dane in to kljub temu, da niso eksplicitno določene v pogodbi med dobaviteljem in kupcem. Glede na to, da je v Sloveniji seznam 
nedovoljenih trgovinskih praks obsežnejši, je za Slovenijo velikega pomena določilo, da lahko države članice na nacionalni ravni 
sprejemajo dodatna in bolj zahtevna pravila, vezana na take prakse, ki pa morajo biti v skladu s pravili notranjega trga. Novost, 
ki jo direktiva prinaša, pa je institut pristojne institucije, ki bo lahko na lastno pobudo ali na podlagi konkretnih prijav obravnavala 
primere nepoštenih trgovinskih praks ter sprejemala odločbe in sankcije v primeru ugotovljenih nepravilnosti.
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Kot del krožnega gospodarstva EU se bodo na področju kmetijstva končala tristranska pogajanja o Predlogu o gnojilih1, 
katerih cilj je vzpostaviti enake pogoje za vse vrste gnojil, vključno s tistimi, ki vsebujejo živalske ali rastlinske stranske proizvode 
ali nastanejo v postopkih recikliranja. To bo omogočilo, da se bodo na ravni EU povečale možnosti industrije proizvodnje gnojil z 
dostopom do notranjega trga, hkrati pa se bodo zaradi opcijske harmonizacije lahko ohranili vzpostavljeni nacionalni predpisi za 
gnojilne proizvode, ki so omejeni na nacionalne trge, kar Slovenija podpira.

Del krožnega gospodarstva so tudi ukrepi na ravni EU za zmanjšanje količine zavržkov hrane, v okviru katerih Slovenija 
izpostavlja pomen kratkih prevozov, zdrav način prehranjevanja in lokalno pridelano hrano, pa tudi, da mora biti zmanjševanje 
količin odpadne hrane del širšega koncepta promocije trajnostnih prehranskih sistemov.

V povezavi z razlago prava EU o gensko spremenjenih organizmih se v tem obdobju pričakuje predlog Komisije, ki bo urejal 
področje novih tehnik za žlahtnjenje rastlin in vzreje živali. V zvezi s tem Slovenija zagovarja ureditev področja na ravni EU in 
uporabo načela previdnostnega pristopa, podobno kot pri uporabi in sproščanju gensko spremenjenih organizmov.

Gozdarstvo
Slovenija kot ena izmed najbolj gozdnatih držav Evrope z dolgoletno tradicijo trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega 

gospodarjenja z gozdovi podpira nadaljnja prizadevanja glavne gozdarske politične pobude na ravni EU – Forest Europe, da se 
poišče skupna podlaga za dokončanje pogajanj in doseže dogovor o pravno zavezujočem sporazumu o gozdovih v Evropi, kate-
rega namen je krepitev politične zaveze glede trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in dolgoročnega zagotavljanja vseh funkcij 
gozdov (ekoloških, socialnih in proizvodnih). EU sicer nima skupne gozdarske politike, vendar kljub temu številne evropske politike 
in pobude vplivajo na posamezne gozdarske politike držav članic, predvsem z vidika prilagajanja na podnebne spremembe.

Ribištvo
Slovenija podpira ohranjanje in trajnostno upravljanje z ribolovnimi viri v okviru izvajanja skupne ribiške politike EU. Pri tem 

se zavzema za upoštevanje specifičnih in tradicionalnih značilnosti in potreb slovenskega ribištva, ki nimajo negativnih vplivov na 
morsko okolje, za ohranjanje in krepitev ribiškega sektorja ter za rešitve, ki z vidika deležnikov ter upravljanja ne pomenijo neso-
razmernih finančnih in administrativnih obremenitev. Pri sprejemanju ukrepov upravljanja je nujno upoštevati že izvedene ukrepe 
ter zagotoviti proporcionalnost med drugim glede na količino ulova oziroma iztovora.

V skladu z navedenimi usmeritvami bo Slovenija med drugim aktivno sodelovala pri obravnavi Predloga uredbe o Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo za finančno perspektivo 2021–2027 kot tudi Predloga uredbe o spremembi uredb glede nadzora 
ribištva, da se zagotovi upoštevanje potreb in značilnosti slovenskega ribiškega sektorja ter proporcionalnost z vidika izvajanja 
upravljanja in nadzora.

Slovenija bo v skladu z navedenim aktivno spremljala tudi potek obravnave Predloga uredbe o večletnem načrtu za male 
pelagične staleže v Jadranskem morju ter Predloga uredbe o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehnič-
nimi ukrepi, ki se prav tako neposredno nanašata na slovensko ribištvo.

V povezavi s tem je treba v primeru določanja omejitev ulova za slovensko ribištvo opredeliti tudi določila (kot je npr. rezer-
vacija ribolovnih možnosti), ki bodo omogočila nadaljevanje ribolova slovenskim ribičem.

Slovenija podpira regionalno sodelovanje v okviru reformirane skupne ribiške politike. Slovenija bo v tem okviru sodelovala z 
drugima državama članicama v Jadranu, med drugim za zagotovitev ustreznega izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz skupne ribiške 
politike ob upoštevanju značilnosti slovenskega ribištva.

Veterinarske in fitosanitarne zadeve
Slovenija podpira Predlog spremembe Uredbe ES/178/2002, ki prinaša večjo stopnjo preglednosti na področju ocen tveganja. 

Večja preglednost postopkov zagotavlja višjo stopnjo zaupanja potrošnikov, ki je eden od ciljev politike zagotavljanja varne hrane.
Dopolnjena uredba bo neposredno posegla v načine priprave vlog in načine poročanja v zvezi s študijami na naslednjih 

področjih:
– namerno sproščanje GSO v okolje,
– GSO živila in krma,
– krmni dodatki,
– arome dima,
– materiali za stik z živili,
– aditivi, encimi in arome za živila,
– fitofarmacevtska sredstva,
– nova živila.
Novosti uredbe so vzpostavitev posebnega registra EU vseh izvedenih študij (dosjejev), nadzor nad izvedbo študij, način 

zaščite varstva osebnih podatkov in podatkov nasploh.
Nova uredba posega tudi v področje dela Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), saj določa način imenovanja in sestavo 

članov upravnega odbora kot tudi postopke imenovanja članov znanstvenih odborov in znanstvenih svetov (panelov).
Slovenija pričakuje dokončanje dela pri zakonodajnem svežnju za posodobitev, poenostavitev in okrepitev agroživilske verige 

v Evropi Pametnejša pravila za varnejšo hrano in krmo. Dogovor med institucijami EU je že dosežen, trenutno poteka delo na 
sekundarni ravni, tj. sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov, s katerimi se bodo podrobneje opredelila pravila izvajanja načel 
iz osnovnih uredb.

Slovenija zagovarja proaktivno delovanje na področju zaščite živali, saj je dobrobit živali povezana z zdravjem živali in javnim 
zdravjem in jo je treba urejati celostno. Pri tem pa mora biti prioriteta dosledno izvajanje obstoječih predpisov, ki urejajo to področje. 
Vzpostavljena platforma za dobrobit živali bo prek boljše izmenjave informacij in primerov dobre prakse pomemben prispevek k 
odzivanju na pričakovanja državljanov EU. Menimo tudi, da je vključitev področja dobrobiti živali v trgovinske sporazume EU s 
tretjimi državami korak v pravo smer, zlasti z vidika zaščite visokih standardov, ki veljajo v EU.

Ena od prednostnih nalog EU na področju zdravja rastlin bo razvoj sistema pripravljenosti na učinkovito ukrepanje v prime-
ru izbruhov karantenskih škodljivih organizmov rastlin, ki temelji tudi na krepitvi ozaveščenosti ljudi. To je eno ključnih orodij za 
uspešno obvladovanje izrednih razmer ob večjih izbruhih škodljivih organizmov rastlin, ki imajo lahko zelo negativne gospodarske, 
družbene in okoljske posledice. Pripravlja se Strategija krepitve ozaveščenosti o zdravju rastlin, ki bo omogočala sistematičen in 

1 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o dostopnosti na trgu gnojilnih proizvodov z oznako CE.
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usklajen pristop ter bo v pomoč državam članicam pri obvladovanju izrednih razmer. Slovenija podpira skupen pristop in medse-
bojno sodelovanje držav članic in Komisije, ustanovitev posebne delovne skupine strokovnjakov držav članic, dostop do informa-
tivnega gradiva držav članic, organiziranje skupnih delavnic in usposabljanj v zvezi z ozaveščanjem.

Slovenija dejavno sodeluje pri razvoju globalnih strateških tem glede varstva rastlin v EU, ki se nanašajo tako na mednarodno 
trgovino z rastlinami in rastlinskimi proizvodi kot na rastoča tveganja za prenos bolezni in škodljivcev zaradi spletne trgovine in 
potniške prtljage. Podpiramo dejavnosti za razglasitev Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020, da bi povečali čuječnost družbe 
v zvezi s pomenom zdravih rastlin kot pogoja za pridelavo zdrave hrane in krme ter za ohranitev rastlinskih vrst, pomembnih za 
preživetje človeka in živali. Dejavno bomo tudi spodbujali preventivno in trajnostno varstvo zdravja rastlin v okviru zagotavljanja 
prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva in gozdarstva ter hitrega odzivanja in ukrepanja na ogrožajoče nove vrste škodljivih 
organizmov. Pri tem se bomo povezovali z državami v regiji, ki imajo podobne naravne in gospodarske značilnosti. Slovenija podpira 
razvoj globalnih standardov za fitosanitarne ukrepe, ki se uporabljajo pri postopkih urejanja uvozno-izvoznih odnosov in dosjejev 
pri trgovanju z rastlinskim blagom s tretjimi državami in podpirajo rastoče gospodarstvo pri dostopu na tretje trge. Zlasti je treba 
razviti nove standardne postopke za obvladovanje tveganj prenosa živih škodljivih organizmov z različnimi vrstami rastlinskega 
blaga iz tretjih držav, vključno s sadjem in zelenjavo, lesom in lesenim pakirnim materialom, ki zadeva širše gospodarstvo, dejav-
no v mednarodni trgovini. Ena od prednostnih nalog je tudi razvoj standardnih postopkov za elektronsko poslovanje pri uvozu in 
izvozu (ePhyto – elektronsko fitosanitarno spričevalo) ter vključitev elektronskega poslovanja v nadzor meja EU skozi enotno okno 
s carinskim sistemom za namene olajševanja trgovine.

Novembra 2017 je Komisija podaljšala dovoljenje za uporabo glifosata za 5 let. Kljub temu, da se obnovljeno dovoljenje za 
uporabo glifosata izteče šele leta 2023, pa bodo razprave o glifosatu in njegovi uporabi na ravni EU potekale tudi v obdobju januar 
2019–junij 2020. Slovenija se bo v teh razpravah zavzemala za omejevanje ali prepovedi uporabe glifosata in drugih fitofarma-
cevtskih sredstev na javnih površinah, vključno z golf igrišči in športnimi igrišči ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot 
so ceste in železnice. Slovenija se bo zavzemala za čimprejšnjo prepoved uporabe glifosata in fitofarmacevtskih sredstev na teh 
površinah in za postopno opuščanje uporabe glifosata in zmanjševanje uporabe pesticidov na kmetijskih površinah.

Varna in kakovostna hrana
Strinjamo se z uveljavitvijo načela, da morajo biti vsi proizvodi, ki se tržijo pod eno blagovno znamko, enake kakovosti oziroma 

morajo imeti enako vsebnost sestavin ustrezne kakovosti ne glede na državo članico EU, v kateri se tržijo. Dopuščamo možnost, 
da gre lahko pri proizvodnji in distribuciji prehrambnih izdelkov, ki so namenjeni trženju na različnih trgih, v nekaterih primerih tudi 
za prilagajanje okusa posameznih proizvodov prevladujočemu okusu potrošnikov v posamezni državi članici, vendar poudarjamo, 
da se slednje ne sme izvajati na račun kakovosti surovin ter posledično kakovosti samega izdelka. Pri tem sta ključna ukrepa, s 
katerima bi lahko preprečili ali omilili tovrstne prakse, informiranje javnosti o ugotovljenih razlikah na podlagi strokovnih in neodvi-
snih študij, s katerimi se seznanijo tudi proizvajalci, ter izvajanje poglobljenega nadzora v okviru obstoječe zakonodaje o varnosti 
in kakovosti hrane ter zakonodaje s področja zaščite pravic potrošnika. Slovenija v zvezi s tem opozarja tudi na pomembnost 
označevanja porekla surovin, saj ta podatek pomembno vpliva na njihovo odločitev o nakupu določenega prehrambnega izdelka.

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE

PRAVOSODJE

Varstvo osebnih podatkov
Slovenija bo še naprej delovala za čimprejšnji prenos manjkajočih določb s področja varstva osebnih podatkov v slovenski 

pravni red, in sicer iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (t. i. Splošna uredba o varstvu 
podatkov) in Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obde-
lavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih 
dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/
PNZ (t. i. Policijska direktiva). Navedena pravna akta skupaj z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o pros-
tem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES tvorita celovito reformo varstva 
osebnih podatkov v EU. Pri tem je ključnega pomena novi Zakon o varstvu podatkov, ki bo v letu 2019 v zakonodajni proceduri.

Decembra 2016 je Sodišče EU v zadevi C-203/15 Tele2 odločilo, da so nacionalne ureditve, ki operaterjem elektronskih ko-
munikacij (telefonija, internet) predpisujejo obvezno hrambo podatkov o prometu za vse naročnike in uporabnike (tj. neselektivno 
hrambo), neskladne z Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah oziroma Listino temeljnih pravic. Po mnenju Sodišča 
EU splošna in neselektivna hramba ni več možna. Države članice (zlasti organi pregona) ter Europol in Eurojust so izrazili močno 
zaskrbljenost glede negativnega vpliva sodbe na kazenske postopke. Slovenija je sodelovala v posebej za ta namen sklicanem 
formatu delovne skupine Dapix (Prijatelji predsedstva), ki preučuje posledice sodbe Tele2. Pred Sodiščem EU so že novi primeri 
glede hrambe podatkov. Države, ki bodo intervenirale, si bodo prizadevale, da bi Sodišče EU zavzelo razumnejši pristop. Priča-
kujemo, da se bo razprava nadaljevala pod romunskim in drugimi prihodnjimi predsedstvi Sveta EU.

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah
Komisija je že decembra 2015 predstavila dva zakonodajna predloga v okviru enotnega digitalnega trga (potrošniške pogod-

be): Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin in Predlog direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb za spletne in druge prodaje blaga na daljavo.

Svet za pravosodje in notranje zadeve je junija 2017 po zelo intenzivnih pogajanjih potrdil splošni pristop pri Predlogu direktive 
za dobavo digitalnih vsebin. Med bolgarskim in avstrijskim predsedovanjem Svetu EU so potekali trialogi z Evropskim parlamentom, 
v katerih je bil dosežen precejšen napredek glede besedila. Ko bo potrjen splošni pristop glede direktive o prodaji blaga, se bodo 
trialogi nadaljevali in predvidoma zaključili v začetku leta 2019.

Glede predloga Direktive o nekaterih vidikih prodaje blaga (razširjen predlog glede na prvotni predlog, ki je urejal le spletno 
prodajo blaga) je Svet decembra 2018 potrdil splošni pristop. Predsedstvu je uspelo doseči uravnotežen kompromis med varstvom 
pravic potrošnikov in interesom podjetij. Za Slovenijo je ključna ohranitev visoke ravni varstva potrošnikov na nacionalni ravni. 
Zaradi uvedbe hierarhije pravnih sredstev, ki je slovensko pravo ne pozna, je bilo ključno, da sedaj lahko države članice ohranijo 
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možnost, da uvedejo določena druga pravna sredstva, kot je npr. kratkoročna pravica do zavrnitve, ter da se, če je mogoče, ohrani 
obvezna garancija za brezhibno delovanje blaga. V 2019 bodo potekali trialogi z Evropskim parlamentom.

Komisija je marca 2018 Svetu EU posredovala Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravu, ki se uporablja za 
učinke odstopa terjatev za tretje osebe. Odstop terjatev je pomemben pravni mehanizem, ki ga podjetja uporabljajo za dostopa-
nje do financiranja. Namen predloga je odprava pomanjkanja pravne varnosti glede vprašanja, katero nacionalno pravo določa 
lastniške učinke čezmejnih odstopov terjatev. Trenutno na ravni EU ni kolizijskih pravil glede lastniških učinkov odstopa terjatev, 
vzporedno pa obstajajo kolizijska pravila držav članic, ki so neskladna in nejasna. Pomanjkanje pravne varnosti pri čezmejnih 
odstopih terjatev povzroča pravno tveganje, ki ga pri domačih odstopih terjatev ni, saj se lahko uporabljajo različna nacionalna 
materialnopravna pravila glede na to, v kateri državi članici sodišča ali organi presojajo spor glede pravnega naslova nad terjatvami. 
Predlagana rešitev, da se pravna varnost zagotavlja s harmonizacijo kolizijskih pravil, ne posega v nacionalno materialno pravo in 
se uporablja le za odstope terjatev s čezmejnim elementom ter je tako skladna z načelom subsidiarnosti. Prilagoditve nacionalnih 
predpisov ne bodo potrebne. S predlogom se bo zagotovila pravna varnost pri čezmejnem odstopu terjatev, podjetjem, vključno z 
malimi in srednjimi podjetji, in potrošnikom pa se bo olajšal dostop do cenejših virov financiranja. Slovenija podpira cilje predloga 
in bo še naprej aktivno sodelovala pri pogajanjih.

Komisija je maja 2018 predstavila predloga prenove Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju 
sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah („vročanje pisanj“) ter Uredbe Sveta (ES) 
št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih 
zadevah. Predloga sta med seboj tesno povezana in namenjena odpravi pomanjkljivosti sedanje ureditve, kar bo vplivalo zlasti 
na izboljšanje učinkovitosti in hitrosti sodnih postopkov ter zagotavljalo pravilno delovanje pravosodja v primerih s čezmejnimi 
posledicami. Poudarek je zlasti na večji vlogi elektronskih komunikacij.

Slovenija pozdravlja modernizacijo in večjo digitalizacijo na tem področju, saj meni, da sta zaželeni in neizogibni. Kljub temu 
pa je zaradi učinkovite zaščite pravic strank in udeležencev postopkov treba upoštevati omejitve, ki izhajajo iz nacionalne zako-
nodaje, ter nacionalne tehnične omejitve, pa tudi realno pričakovane možnosti uvedbe ustreznih IT-sistemov s strani posameznih 
držav članic, na kar bo Slovenija še naprej opozarjala.

Slovenija bo aktivno spremljala izvajanje Akcijskega načrta za e-pravosodje, skladno s Strategijo za e-pravosodje 2019–2023 
(ki nadomeščata Evropsko strategijo na področju e-pravosodja in akcijski načrt za obdobje 2014–2018) in predlagala prilagoditve, 
če bo to potrebno zaradi razvoja dogodkov.

Cilji evropskega e-pravosodja so izboljšanje dostopa do pravnega varstva v vseevropskem okviru in razvoj ter vključevanje 
informacijskih in komunikacijskih tehnologij za dostop do pravnih informacij in delovanja pravosodnih sistemov. Postopki, ki se 
izvajajo v digitaliziranem načinu, in elektronska komunikacija so med akterji v sodnih postopkih postali bistveni sestavni del učin-
kovitega delovanja sodstva v državah članicah.

Strategija 2019–2023 upravičuje tri cilje: dostop do informacij, e-sporočilo na področju pravosodja in interoperabilnost. Kon-
kretni projekti za izvajanje so določeni v akcijskem načrtu, ki je namenjen uresničevanju vizije strategije s strukturo, ki odraža cilje, 
in vsebuje seznam projektov. Ukrepe so ocenili in izbrali strokovnjaki na podlagi meril iz strategije za e-pravosodje.

Delovna skupina e-pravosodje, v kateri Slovenija aktivno sodeluje, bo spremljala izvajanje akcijskega načrta in ga po potrebi 
prilagodila razvoju dogodkov. Pričakuje se sodelovanje praktikov, ki bodo v funkciji svetovalcev ali partnerjev pri posameznih pro-
jektih, saj je uspešnost posameznega projekta odvisna tudi od njihovega sodelovanja.

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
Slovenija bo tudi v prihodnje aktivno sodelovala pri vzpostavljanju Evropskega javnega tožilstva (EPPO), ki bo vzpostavljen po 

20. novembru 2020. Aktivnosti bodo usmerjene v pravočasno zagotavljanje implementacije in v ustrezne spremembe nacionalne 
zakonodajne. V letih 2019 in 2020 bodo potekali postopki za imenovanje evropskega glavnega tožilca, evropskih tožilcev, evropskih 
delegiranih tožilcev in upravnega direktorja. EPPO bo zagotavljal učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki škodujejo proračunu EU, in 
boljše sodelovanje med državami članicami pri čezmejnih primerih s tega področja. Pristojen bo za pregon kaznivih dejanj proti 
finančnim interesom EU. V EPPO bodo sodelovale vse države članice razen Danske, Irske, Poljske, Madžarske ter Švedske. Te 
imajo naknadno možnost vključitve.

Glede predloga širitve pristojnosti EPPO na čezmejna teroristična dejanja, ki ga je Komisija podala pred kratkim, se Slovenija 
zaveda pomena teroristične grožnje v EU, vendar pa je v splošnem do morebitnih širitev pristojnosti pred vzpostavitvijo EPPO 
zadržana. Že med vzpostavljanjem se odpirajo številna vprašanja, pri reševanju katerih Slovenija aktivno sodeluje. Slovenija si bo 
prizadevala, da bi se vprašanja o širitvi pristojnosti odpiralo po vzpostavitvi EPPO in po analizi učinkovitosti njegovega delovanja.

Komisija je aprila 2018 predstavila paket E-dokazi: Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem nalogu 
za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah in Predlog direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih 
postopkih s ciljem, da se mehanizme pravosodnega sodelovanja prilagodi digitalni dobi, tako da se sodstvu in organom prepreče-
vanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj zagotovijo orodja za obravnavo sodobnih načinov komunikacije, ki jih uporabljajo 
storilci kaznivih dejanj, in za spoprijemanje s sodobnimi oblikami kriminalitete. Taka orodja morajo biti na eni strani učinkovita, na 
drugi strani pa morajo vključevati učinkovite kavtele, za varstvo temeljnih pravic. Cilj je tako izboljšati posredovanje in zavarovanje 
elektronskih podatkov v okviru kazenskih preiskav ter ohraniti visok standard zaščite človekovih pravic, preglednost in odgovornost. 
Hkrati se bo pospešil postopek zavarovanja in pridobivanja elektronskih dokazov, ki jih shranjujejo in/ali imajo ponudniki storitev s 
poslovno enoto v drugi jurisdikciji, zunaj EU. Ključno je ravno pridobivanje dokazov od največjih ponudnikov, ki imajo svoj sedež v 
ZDA. Ta instrument bo soobstajal hkrati s sedanjimi instrumenti pravosodnega sodelovanja, ki še vedno ostajajo pomembni in jih 
lahko pristojni organi po potrebi uporabijo.

Slovenija v splošnem podpira paket, saj gre za obetavna instrumenta za učinkovito, hitro mednarodno sodelovanje, ko sta 
potrebna predložitev in zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah. Ob tem pa je Slovenija identificirala precej odprtih 
vprašanj oziroma šibkih točk in nejasnosti, na katere opozarjamo med pogajanji in ki si jih prizadevamo izboljšati. Samo tako bo 
mogoče zagotavljati pravno varnost in varstvo temeljnih pravic v postopku pa tudi učinkovitost postopka.

Splošni pristop glede predloga uredbe je bil potrjen decembra 2018. Pogajanja z Evropskim parlamentom se bodo začela po 
volitvah v Evropski parlament 2019. Romunsko predsedstvo bo nadaljevalo s pogajanji o predlogu direktive.

Prav tako pričakujemo, da bo glede E-dokazov Komisija predstavila pogajalska izhodišča za pogajanja z ZDA. Sporazum 
EU-ZDA bo bistven, da bo možno pridobivanje vsebinskih podatkov na podlagi Uredbe o E-dokazih.

Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah v EU temelji na načelu vzajemnega priznavanja sodb in sodnih odločb (82. člen 
PDEU), po katerem mora država članica priznati in izvršiti sodno odločbo druge države članice, kot da bi bila njena lastna, brez 
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vsebinske presoje. Od svoje uveljavitve naprej je področje vzajemnega priznavanja doživelo velik razvoj. Sprejeti so bili številni 
instrumenti, na podlagi katerih je pravosodno sodelovanje med državami članicami v kazenskih zadevah precej olajšano. Samo na-
čelo temelji na vzajemnem zaupanju in na domnevi, da si države članice delijo skupne vrednote, med njimi spoštovanje človekovih 
pravic in spoštovanje vladavine prava. Avstrijsko predsedstvo je odprlo razpravo o tem, na kakšen način okrepiti vzajemno zau-
panje, saj se je pokazalo, da razmere v nekaterih državah spodkopavajo podlago za medsebojno zaupanje in s tem za učinkovito 
delovanje kazenskih instrumentov EU. Na decembrskem zasedanju Sveta so bili sprejeti sklepi za krepitev vzajemnega zaupanja.

Slovenija spričo novih izzivov, s katerimi se srečujemo, pozdravlja pobudo za krepitev medsebojnega zaupanja. Vprašanje 
medsebojnega zaupanja je steber ne samo za kazensko sodelovanje, temveč tudi širše, za samo prihodnost EU.

Temeljne pravice
Komisija je maja 2018 predložila Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava 

Unije (žvižgači). Namen predloga je zaščita žvižgačev, tj. oseb, ki (znotraj zadevne organizacije ali zunanjemu organu) prijavijo 
ali (javnosti) razkrijejo informacije o nepravilnem ravnanju, pridobljene v delovnem okolju. Njihova zaščita bo prispevala k prepre-
čevanju škode in odkrivanju groženj ali škode za javni interes, saj zdaj strah pred povračilnimi ukrepi žvižgače pogosto odvrača, 
da bi svoje pomisleke prijavili. To je tudi razlog, da se pomembnost zagotovitve učinkovite zaščite žvižgačev za zaščito javnega 
interesa vse bolj priznava tako na evropski kot tudi na mednarodni ravni. Cilj je zagotoviti visoko raven zaščite žvižgačev tako v 
javnem kot tudi v zasebnem sektorju ter v nacionalnih institucijah in v institucijah EU. Predlog določa uravnotežen sklop skupnih 
minimalnih standardov, ki zagotavljajo močno zaščito pred povračilnimi ukrepi za žvižgače, ki prijavijo kršitve.

Slovenija in vse države članice načeloma podpirajo cilje predloga, vendar se predlogi, kakšen sistem možnosti prijav raz-
kritih informacij je treba vzpostaviti, kako zaščititi prijavitelje in kaj sploh so minimalni standardi zaščite, močno razlikujejo. Tudi v 
nadaljevanju se pričakujejo intenzivna razprava in pogajanja, tekom leta 2019 pa splošni pristop.

Prizadevanja za pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah (EKČP) še niso končana. 
Zaveza za pristop EU k EKČP je določena v drugem odstavku 6. člena PEU, pri čemer naj pristop ne bi smel spreminjati pristojnosti 
Unije, opredeljene v Pogodbah. V Protokolu št. 8 k PEU pa je še določeno, naj sporazum o pristopu vsebuje določbe za ohranitev 
posebnih značilnosti EU in prava EU.

Trenutno se preučujejo pomanjkljivosti osnutka pristopnega sporazuma, ki jih je izpostavilo Sodišče EU z Mnenjem 2/13, 
da bi odpravili ugotovljeno neskladje med osnutkom sporazuma in temeljnima Pogodbama EU in tako dosegli učinkovito krepitev 
varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava.

Slovenija podpira pristop EU k EKČP, saj bo to omogočilo, da bo spoštovanje človekovih pravic s strani EU podvrženo zu-
nanjemu nadzoru Evropskega sodišča za človekove pravice, s čimer bo sistem varstva človekovih pravic v EU še dopolnjen in 
okrepljen.

Nadaljevala se bodo tudi prizadevanja za pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad 
ženskami in nasilju v družini (t. i. Istanbulska konvencija), najobsežnejšemu mednarodnemu pravnemu instrumentu, ki lahko pri-
pomore k preprečevanju nasilja nad ženskami in deklicami v EU. Dodana vrednost podpisa s strani EU bi bila tudi v vzpostavitvi 
mehanizma za spremljanje izvajanja konvencije. V njegovem okviru se bodo zbirali podatki ter pripravilo poročilo o zakonodajnih 
in drugih ukrepih za izvajanje njenih določb, ki bo nato predloženo skupini strokovnjakov in strokovnjakinj za ukrepanje proti nasilju 
nad ženskami in nasilju v družini.

Slovenija je podprla Sklep Sveta (EU) 2017/866 z dne 11. maja 2017 o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta 
Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, kar zadeva azil in nevračanje ter Sklep 
Sveta (EU) 2017/865 o podpisu Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami v imenu EU glede sodelovanja na 
področju kazenskega pravosodja. Sklepa pooblaščata EU za podpis Istanbulske konvencije v imenu EU glede zadev, ki spadajo 
v njeno pristojnost. Slovenija opozarja na vprašanja razmejitve pristojnosti med EU in državami članicami ter pravne podlage. Dr-
žave članice se glede vsebine sklepov še vedno razhajajo. Pričakovati je čimprejšnji pristop k podpisu konvencije, do sklenitve pa 
bo preteklo še nekaj časa, ker se bo pripravljal tudi Kodeks ravnanja po vzoru kodeksa glede izvajanja Konvencije ZN o pravicah 
invalidov. Temeljil bo na že pripravljenih elementih kodeksa ravnanja o določitvi dogovorov med Svetom in Komisijo glede izvr-
ševanja pravic in dolžnosti EU in držav članic glede Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami 
in nasilju v družini. Slovenija si bo še naprej prizadevala, da EU skupaj z državami članicami postane polnopravna pogodbenica 
Istanbulske konvencije.

Na Sodišču EU bo v letu 2019 zaključena tretja faza povečanja števila sodnikov na Splošnem sodišču. Zaradi postopnega 
širjenja pristojnosti Splošnega sodišča mu je predloženih vse več zadev. Ker je število vloženih zadev naraščalo, se je povečalo 
število nerešenih zadev in podaljšal se je čas trajanja postopkov. Ker je bilo to podaljševanje težko sprejemljivo za stranke, zlasti 
glede na zahteve iz 47. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in 6. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, in ker so vzroki za položaj, v katerem se je znašlo Splošno sodišče, strukturni, se je za odpravo tega 
položaja kot najbolj realna možnost pokazalo povečanje števila sodnikov. Za Slovenijo je bilo bistveno izrecno pravno zagotovilo, 
da se bodo izvedle vse tri faze postopka, tj. da bodo imele po koncu izvedene reforme vse države članice po dva sodnika na 
Splošnem sodišču, ob predpostavki, da se Sodišče za uslužbence vključi v strukturo Splošnega sodišča, oziroma da se spori v 
zvezi z javnimi uslužbenci Unije na prvi stopnji ponovno dodelijo Splošnemu sodišču.

Večletni finančni okvir
Komisija je maja 2018 izdala Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje in 

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote. Oba se nanašata na dva izmed 
aktov, ki vzpostavljajo programe, ki bodo del naslednjega večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027, in bosta del 
Sklada za pravosodje, pravice in vrednote. Splošni cilj programa pravosodje je prispevanje k nadaljnjemu razvoju evropskega 
območja pravosodja, ki temelji na pravni državi, vzajemnem priznavanju in medsebojnem zaupanju; splošni cilj programa pravice 
in vrednote je zaščititi ter spodbujati pravice in vrednote, kakor so zapisane v Pogodbah EU, tudi s podpiranjem organizacij civilne 
družbe, da se ohranijo odprte, demokratične in vključujoče družbe. Pričakuje se, da bosta akta sprejeta v letu 2019.

Uredbi bosta pravni podlagi za objavo razpisov Komisije za sofinanciranje nepovratnih sredstev EU za izvedbo projektov s 
področja ciljev obeh programov ter bosta omogočili tudi, da nekatere mreže in povezave EU neposredno dobijo sredstva za svoje 
delovanje.

Slovenija podpira predlagani pristop, velik potencial programov je predvsem v možnosti za kvalitetno izobraževanje v 
pravosodju ter možnosti sofinanciranja projektov, ki prispevajo k podpiranju skupnih evropskih vrednot, kot so temeljne pravice, 
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nediskriminacija in enakost, boj proti rasizmu, pravna država in neodvisnost sodstva, aktivna civilna družba, svoboda izražanja, 
boj proti nasilju, kulturna raznolikost, zaščita invalidov ter udeležba državljanov v demokratičnem življenju.

NOTRANJE ZADEVE

UNIJA KOT OBMOČJE SVOBODE IN VARNOSTI

Preteklo 18-mesečno obdobje je zaznamovalo nadaljnje soočanje s posledicami migracijske in varnostne krize v letih 2015 
in 2016. Prvo je povzročil v veliki meri nekontroliran prihod velikega števila migrantov v EU, drugo pa teroristični napadi v več 
državah članicah EU in drugi povezani varnostni izzivi.

V tem času so bili sprejeti številni strateški in programski načrti, ki so začrtali smernice za prihodnje politike. Izhodišče razprav 
sta bili dve evropski agendi – o migracijah in o notranji varnosti, ki ju je Komisija predstavila že maja 2015. Aktualne usmeritve pa 
so bile podane v sklepih Evropskega sveta, sprejetih na zasedanjih 19. oktobra 2017 in 28. junija 2018. V njih so se voditelji držav 
in vlad strinjali, da je temeljni pogoj za delujočo migracijsko politiko EU celostni pristop, ki vključuje učinkovitejši nadzor zunanje 
meje EU, tudi z okrepitvijo Evropske mejne in obalne straže, povečano zunanje delovanje in notranji vidiki, skladni z vrednotami 
EU. Voditelji so se zavzeli za okrepljeno politiko vračanja in pozvali k polnemu izvajanju sporazuma EU-Turčija. Ta celovit pristop, 
usmerjen v preprečevanje nezakonitih migracij in ne le v soočanje z njihovimi posledicami, zagotavlja priložnost za rešitev gordij-
skega vozla, ki je v zadnjih nekaj letih nastal v evropski azilni in migracijski politiki.

V zvezi z zagotavljanjem notranje varnosti EU so voditelji poudarili zavezanost krepitvi policijskega in pravosodnega sode-
lovanja, boju proti organiziranemu kriminalu, vključno s trgovino z mamili in trgovino z ljudmi, krepitvi boja proti terorizmu, zlasti s 
preprečevanjem radikalizacije in ekstremizma, pa tudi prizadevanji za odstranjevanje terorističnih vsebin na spletu. Da bi dosegli ta 
cilj, je treba še okrepiti interoperabilnost informacijskih sistemov. Poseben cilj v tem sklopu je nadaljnji razvoj zmogljivosti, potrebnih 
za spodbujanje kibernetske varnosti in preprečevanje kibernetskih tveganj, z boljšim čezmejnim usklajevanjem organov pregona.

Vse navedene cilje poudarjajo tudi tri države članice, ki bodo predsedovale Svetu EU od 1. januarja 2019 do 30. junija 2020.

Meje in vračanje
Celovit pristop k upravljanju migracij vključuje tudi učinkovit nadzor zunanjih meja EU in učinkovito politiko vračanja, ki morata 

biti skladna z načeli in vrednotami EU. Ti dve politiki bosta v središču prizadevanj tudi v prihodnjem obdobju, saj je eden od ključnih 
ciljev držav članic, vključno s Slovenijo, preprečitev ponovitve situacije iz leta 2015 in nadaljnje preprečevanje nezakonitih migracij 
na vseh obstoječih in nastajajočih poteh.

Slovenija ocenjuje, da je nadaljnje delo potrebno na naslednjih področjih:
– pri okrepljenem nadzoru zunanjih meja EU, vključno s krepitvijo Evropske mejne in obalne straže,
– pri uvedbi novih ter nadgradnji obstoječih informacijskih sistemov (sistem vstopa/izstopa in ETIAS, VIS),
– pri izboljšanju učinkovitosti vračanja oseb, ki nimajo podlage za bivanje na ozemlju EU, ter
– pri ponovni vzpostavitvi celovitega delovanja schengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah.
V prvi fazi krepitve Evropske mejne in obalne straže (EBCG – European Border and Coast Guard) je aktualna prenova pravne 

podlage iz predloga Komisije, ki ga je ta podala septembra 2018. V teh pogajanjih bo Slovenija podprla okrepitev EBCG, pri čemer 
pa bo uveljavljala nekatere pomisleke, zlasti povezane s stalno sestavo 10.000 uslužbencev EBCG. Opozorila bo na odsotnost 
kriterijev, po katerih bi določili število uslužbencev, ki bi jih posamezna država prispevala v t. i. stalno sestavo Agencije, na problem 
izvršilnih pooblastil osebja Agencije z vidika suverenosti države pri izvajanju policijskih postopkov na njenem ozemlju, vprašanje 
financiranja usposabljanj, zaposlitev in napotitev ter na nerealno časovnico (vzpostavitev do leta 2020).

Druga faza bo odvisna od končnega besedila predloga uredbe, pričakujemo pa, da bo treba znatno okrepiti napotitve strokov-
njakov različnih profilov v EBCG. To bo povezano z novimi zaposlitvami oziroma prerazporeditvami znotraj različnih enot policije 
in potrebnim usposabljanjem. Cilj bo zagotoviti, da standardi varovanja zunanje schengenske meje zaradi napotovanja v EBCG 
ne bodo nižji.

Stanje na področju vračanja tujcev, ki nimajo zakonitega naslova za bivanje v EU, je zelo slabo. Po podatkih Eurostat je 
stopnja vrnitev padla s približno 46% (leta 2016) na približno 37% (leta 2017). Zaradi tega je Evropski svet junija 2018 pozval 
Komisijo k predstavitvi rešitev, vključno s spremembo Direktive o vračanju. Komisija je predlog za spremembo direktive predstavila 
septembra 2018. Slovenija podpira spremembo pravne podlage, zlasti v delu, ki zagotavlja sodelovanje tujca v postopku vračanja, 
poenostavlja postopek in preprečuje sukcesivno vlaganje pravnih sredstev. Podpiramo tudi poenotenje definicije nekaterih temeljnih 
pojmov (npr. nevarnosti pobega, omejitve gibanja), kar bo zagotovilo enotnejše izvajanje direktive v državah članicah.

Z vidika Slovenije je pomembno tudi vprašanje začasne ponovne uvedbe nadzora na notranjih schengenskih mejah, ki ga 
že od leta 2015 izvaja pet držav članic schengenskega območja (Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška). Države nad-
zor utemeljujejo z zagotavljanjem notranje varnosti (sekundarne migracije), umik nadzora pa pogojujejo z okrepitvijo nadzora na 
zunanjih mejah EU ter dogovorom o konceptu solidarnosti v pravni podlagi Skupnega evropskega azilnega sistema.

Slovenija ne nasprotuje ukrepu začasne ponovne vzpostavitve nadzora na notranjih mejah kot takemu, pač pa njegovi 
nenamenski, neproporcionalni in neutemeljeni uporabi na notranji meji med Slovenijo in Avstrijo. Število nezakonitih prehodov 
slovensko-avstrijske meje še vedno ostaja na zelo nizki ravni. V enajstih mesecih leta 2018 so avstrijski organi vrnili 32 oseb, ki 
so iz Slovenije nezakonito vstopile v Avstrijo; leta 2017 je bilo teh oseb 39, leta 2016 pa 76.

Slovenija si bo prizadevala tudi za čim ugodnejši razplet pogajanj o predlogu sprememb Zakonika o schengenskih mejah, ki ga 
je Komisija predstavila septembra 2017 zaradi pritiska Avstrije, Nemčije, Danske, Francije in Norveške, ki so želele s spremembo 
doseči možnost podaljšanja začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah tudi do štirih let. Slovenija tudi v tem primeru ni 
nasprotovala spremembi pravne podlage, je pa zahtevala (in pri tem dobila široko podporo zlasti schengenskih držav na vzhodu 
EU), da se v predlog vključijo okrepljena postopkovna jamstva, predvsem obveznost posvetovanja z drugimi (prizadetimi) državami 
članicami ter večja vloga Sveta pri odločanju o podaljševanju ukrepa. Dosje je zdaj predmet pogajanj z Evropskim parlamentom, 
ki je novembra 2018 sprejel za Slovenijo zelo ugodno stališče.

Slovenija še naprej podpira proces širitve schengenskega prostora na Bolgarijo in Romunijo in ga ne pogojuje z dodatnimi 
pogoji, kot je na primer mehanizem za sodelovanje in preverjanje, saj bi bilo uvajanje kakršnihkoli novih pravil nekorektno ter 
diskriminatorno.
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Priseljevanje in azil
Od leta 2015 je bilo za vzpostavitev učinkovitega nadzora nad nezakonitimi migracijami uvedenih več ukrepov. Zaradi tega se 

je število odkritih nezakonitih prehodov meje pri vstopu v EU od vrhunca v oktobru 2015 zmanjšalo za 95%, čeprav so se nedavno 
začeli povečevati tokovi na vzhodno- in zahodnosredozemski poti.

Podatki kažejo, da so se močno zmanjšali prihodi po osrednji sredozemski poti, vzhodno- in zahodnosredozemska pot pa 
sta še zelo aktivni.

Slovenija bo posebno pozornost še naprej namenjala razmeram na zahodnobalkanski migracijski poti in pomoči državam 
Zahodnega Balkana. K temu bomo pozivali tudi deležnike na ravni EU. Število nezakonitih prehodov se v celotni regiji Zahodnega 
Balkana ponovno povečuje. Pojavljajo se nove smeri, od katerih je za Slovenijo posebej aktualna tudi t. i. obalna pot, ki poteka iz 
Albanije proti Črni gori in dalje proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Sloveniji.

Na področju upravljanja migracij Slovenija zagovarja skupni odziv in enotne politike, ki morajo problematiko obravnavati 
celostno. Za Slovenijo so ključna področja varovanje meja in učinkovit sistem vračanja, boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi 
ter vzpostavitev takšnega azilnega sistema, ki bi državam članicam omogočal učinkovito upravljanje z azilnimi postopki tudi v 
času kriznih situacij.

Glede na sklepe Evropskega sveta bi moral biti dogovor glede reforme skupne evropske azilne politike dosežen do sredine 
leta 2018. Zakonodajni paket, ki ga je Komisija predstavila leta 2016, je sestavljen iz sedmih zakonodajnih predlogov, od katerih 
sta za dosego dogovora ključni Uredba o azilnih postopkih in Dublinska uredba. Pogajanja so v drugi polovici leta 2018 zastala, 
saj med državami članicami ostaja temeljna vsebinska dilema glede ravnotežja med solidarnostjo in odgovornostjo v primerih, ko 
v določeni državi pride do nenadnega izjemnega povečanja prošenj za azil, ki bi zahtevalo sprožitev postopkov za krizne razmere.

Slovenija zagovarja čimprejšnji zaključek pogajanj o zakonodajnem paketu, saj bo spremenjena pravna podlaga državam 
omogočila učinkovitejše vodenje postopkov in hkrati preprečevati zlorabe azilnega sistema za podaljševanje zadrževanja na oze-
mlju EU. Slovenija bo v pogajanjih zagovarjala tudi pomen učinkovite solidarnosti med državami članicami, ki mora tudi v prihodnje 
ostati steber evropskih politik, pri čemer pa morajo biti bremena opredeljena ob upoštevanju specifik in zmogljivosti posameznih 
držav. Solidarnost ne sme biti vsiljena, saj s tem izgubi svoj pomen in vlogo. Pri razpravi o odgovornosti in solidarnosti je treba 
upoštevati glavne cilje Dublinske uredbe, med katerimi sta tudi zagotovitev hitrega dostopa prosilcev za mednarodno zaščito do 
azilnega postopka in vsebinska obravnava prošnje s strani ene, jasno določene države članice.

Notranja varnost
EU in njene države članice so soočene z novimi in kompleksnimi varnostnimi grožnjami, kar še povečuje potrebo po nadalj-

njem tesnejšem sodelovanju na vseh ravneh. Mnogi od današnjih varnostnih izzivov izvirajo iz nestabilnosti v naši bližnji soseščini 
in spreminjajočih se oblik radikalizacije, nasilja in terorizma. Slovenija je hkrati država z najbolj obremenjenim delom zunanje 
schengenske meje, kar prinaša vrsto varnostnih izzivov na področjih nezakonite trgovine z drogo, orožjem, tihotapljenja ljudi in v 
prihodnje vse bolj tudi v povezavi z ekološko kriminaliteto.

Na podlagi Strategije notranje varnosti za obdobje 2010–2014 so bili sprejeti Sklepi Sveta o prenovljeni strategiji notranje 
varnosti za Evropsko unijo 2015–2020, ki podrobneje opredeljujejo prednostne naloge na področju notranje varnosti EU: prepreče-
vanje in zatiranje terorizma, radikalizacije, vprašanje tujih terorističnih borcev, preprečevanje hudih oblik organiziranega kriminala 
in boj proti njim ob upoštevanju cikla politik EU, preprečevanje kibernetske kriminalitete in boj proti njej ter okrepitev kibernetske 
varnosti. V okviru političnega cikla EU je bilo spomladi 2017 potrjeno nadaljevanje političnega cikla za boj proti resnim in hujšim 
oblikam kriminalitete, ki ima čezmejne značilnosti, za novo štiriletno obdobje, tj. 2018–2021.

Slovenija bo tudi v prihodnje podpirala pristop EU na področju boja proti resni in organizirani kriminaliteti, vključno s Političnim 
ciklom EU, ki je osrednje orodje za koordinacijo aktivnosti. Slovenija ocenjuje, da bi z vključitvijo ključnih deležnikov (ministrstev, 
javnih agencij, zavodov itd.) dali dodatni vsebinski in izvedbeni zagon politikam, ki so usmerjene v obvladovanje varnostnih groženj 
s področja hudih in organiziranih oblik kriminalitete, pa tudi drugih varnostnih tveganj, kot so radikalizacija, ekstremno nasilje in 
terorizem. Slovenija bo še naprej podpirala aktivnosti za preprečevanje radikalizacije, ki lahko vodi v nasilni ekstremizem ali tero-
rizem. Aktivno bo vključena v novoustanovljeni Usmerjevalni odbor za preprečevanje radikalizacije, ki bo zagotovil enoten pristop 
držav članic in identificiral prioritete ter ključna področja v prihodnje. Poudarek na teh področjih mora biti ustrezno odražen tudi v 
prihodnjem večletnem finančnem okviru.

Slovenija prav tako podpira prizadevanja EU za sistematično in celovito ureditev področja odstranjevanja terorističnih spletnih 
vsebin, upoštevajoč, da svetovni splet zaradi svoje vsesplošne razširjenosti privablja tudi storilce hujših kaznivih dejanj, čemur 
smo bili priča v nedavnih terorističnih napadih na ozemlju EU. Komisija je septembra 2018 predstavila Predlog uredbe Evropske-
ga parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin, na podlagi katerega bodo potekala pogajanja z 
Evropskim parlamentom.

Civilna zaščita
Na področju civilne zaščite se je v zadnjem obdobju zaradi naravnih nesreč, ki so prizadele posamezne države članice 

(predvsem gozdni požari), pokazala potreba po hitrejšem odzivu. Zato je Komisija konec leta 2017 predlagala Predlog sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.

Namen osnovnega sklepa iz leta 2013 je bil spodbujati in podpirati sodelovanje med državami članicami na področju civilne 
zaščite ter dopolnjevati njihove aktivnosti in usklajevati medsebojno pomoč držav članic ob večjih nesrečah v skladu z načelom 
subsidiarnosti, proporcionalnosti in solidarnosti. Pri sedanjem predlogu gre Komisija še korak dlje in predlaga povečanje pristoj-
nosti Komisije, večje zahteve do držav članic na področju preventive ter občutno povečanje finančnih sredstev za področje civilne 
zaščite že v sedanji finančni perspektivi.

Slovenija je v dosedanjih pogajanjih uspela v kompromisno besedilo, ki je še predmet pogajanj z Evropskim parlamentom, 
vključiti več svojih predlogov. Čimprejšnji sprejem tega sklepa je uvrščen med prioritetne naloge aktualne Komisije.

Slovenija bo v naslednjem obdobju dejavna v procesu priprave izvedbenih aktov novega sklepa. Pri pripravi večletnega 
finančnega okvira 2021–2027 bo zagovarjala ustrezno razporeditev sredstev v vse faze obvladovanja nesreč v skladu s celostnim 
pristopom. Zavzemala se bo za krepitev dejavnosti tako na področju preventive kot pripravljenosti in za povečanje zmožnosti za 
odzivanje na nesreče. Sledila bo smernicam Združenih narodov – Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč, ki je tudi 
vodilo Komisije za zagotovitev večje odpornosti in obnovo po nesreči in predstavlja priložnost za ponovno izgradnjo z večjo od-
pornostjo na prihodnje nesreče.
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V naslednjem 18-mesečnem obdobju si bo Slovenija še naprej prizadevala za nadaljnje sodelovanje EU z državami kandi-
datkami in vključevanje potencialnih kandidatk v mehanizem Unije na področju civilne zaščite ter podpirala razvoj civilne zaščite 
v okviru evropske sosedske politike.

ZUNANJE ZADEVE IN OBRAMBA

Skupna zunanja in varnostna politika
Slovenija se bo tudi v naslednjem obdobju zavzemala za EU z močno in enotno skupno zunanjo in varnostno politiko, za EU, 

ki bo sposobna s svojo težo in odzivnostjo na globalni ravni uveljavljati skupne interese držav članic in delovati kot zanesljiva in 
vplivna mednarodna igralka.

Na podlagi Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije in Strategije slovenske zunanje politike bo Slovenija dejavno 
sooblikovala vlogo EU kot močnejšega akterja na svetovnem prizorišču. Ključno je, da se tudi prek zunanjega delovanja EU krepijo 
mir, demokracija, varnost, pravna država, spoštovanje človekovih pravic in blaginja v Sloveniji, Evropi in svetu.

EU bo lahko uspešna navzven le, če bo ostala enotna in zvesta skupnim načelom in vrednotam. Zato si bo Slovenija prizadevala, 
da EU v zunanjem delovanju še naprej vodijo osnovna načela in cilji iz Lizbonske pogodbe. Predvsem mora EU ostati zagovornica 
spoštovanja in promocije demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načel Ustanovne listine OZN in 
mednarodnega prava. Osrednji cilji ostajajo ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, mirno reševanje sporov, pospeševanje traj-
nostnega razvoja in podpiranje globalne ureditve, ki temelji na sodelovanju, iskanju skupnega dobra in vladavini prava.

Vodilo skupnega zunanjega delovanja EU bo tudi v prihodnjih 18 mesecih Globalna strategija za zunanjo in varnostno politiko 
EU iz leta 2016. Slovenija si bo prizadevala za utrjevanje napredka, doseženega v zadnjih dveh letih pri izvajanju prednostnih 
področij te strategije. Nadaljevala se bodo prizadevanja za krepitev skupne varnosti in obrambe, za krepitev odpornosti partnerjev 
na Zahodnem Balkanu in v soseščini EU, za pripravo novih regionalnih strategij (v letu 2019 predvidoma glede Srednje Azije, 
Latinske Amerike), za povezovanje notranje in zunanje varnosti in za učinkovitejše strateško komuniciranje (tudi prek izvajanja 
Akcijskega načrta za usklajen odziv EU na dezinformacije iz decembra 2018).

V času, ko se nekatere države odmikajo od multilateralizma in sprejemajo enostranske ukrepe, ko se kaže ponovni vzpon 
nacionalizma v svetu in se vzpostavljajo nova razmerja moči, hkrati pa se soočamo s številnimi varnostnimi izzivi, bo med priho-
dnjimi prednostnimi nalogami EU moralo ostati trdno zagovarjanje ohranitve in krepitve večstranskega sodelovanja v mednarodni 
skupnosti. Nujna bo promocija prednosti večstranske diplomacije, regionalnega sodelovanja in spoštovanja mednarodnega prava 
oziroma na pravilih temelječega mednarodnega reda, kar je ključno za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Slovenija se bo s 
tem namenom zavzemala za nadaljnje tesno sodelovanje EU z OZN in zvezo NATO ter za krepitev partnerstev z regionalnimi med-
narodnimi organizacijami, od Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Sveta Evrope, Afriške unije, Lige arabskih 
držav do Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC). Spodbujala bo 
proaktivno delovanje EU in se zavzemala za njeno enotnost pri ohranjanju in uresničevanju ključnih mednarodnih dogovorov, npr. 
Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, iranskega jedrskega dogovora in ciljev trajnostnega razvoja. V času kompleksnih 
izzivov globalnih razsežnosti je treba ne le vzdrževati, ampak krepiti obstoječo mednarodno arhitekturo na področjih promocije in 
varstva človekovih pravic, mednarodnega kazenskega pravosodja, razorožitve, nadzora nad oborožitvijo in neširjenjem orožij za 
množično uničevanje, kar je izjemnega pomena tudi pri reševanju severnokorejskega jedrskega vprašanja.

Slovenija se bo zavzemala za vključevanje človekovih pravic v vse segmente zunanjega delovanja EU in bo tvorno sodelo-
vala pri oblikovanju in koordinaciji stališč glede človekovih pravic, ki jih EU zastopa v mednarodnih forumih, še posebej v okviru 
OZN, OVSE, Sveta Evrope in Mednarodne zveze za spomin na holokavst. Gradila bo na izkušnjah svojega članstva v Svetu OZN 
za človekove pravice 2016–2018, se zavzemala predvsem za pravice ranljivih skupin (otrok, starejših, LGBTI), za preprečevanje 
diskriminacije, doseganje enakosti spolov, promocijo človekovih pravic skozi izobraževanje in usposabljanje za človekove pravice, 
za podporo mladim in sodelovanje s civilno družbo. Slovenija se bo zavzemala za uveljavljanje načela odgovornosti zaščititi in 
spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava ter mednarodnega prava človekovih pravic. Še naprej bo opozarjala na pomen 
preprečevanja rasizma, ksenofobije, nestrpnosti in sovražnega govora.

V okviru zavzemanja za mir, varnost in politično stabilnost v sosedstvu EU in širše v svetu bo Slovenija posebno pozornost 
namenjala evropski perspektivi Zahodnega Balkana, krepitvi evropske sosedske politike prek nadaljnjega razvijanja dvostranskih 
odnosov z državami v vzhodni, južni soseščini in regionalnih pobud za sodelovanje (Vzhodnega partnerstva, Unije za Sredozemlje) 
ter enakopravnemu partnerstvu z Afriko. Osredotočala se bo na preventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev, človekovo varnost 
ter predvsem aktivni pristop EU do kriznih žarišč oziroma reševanja dlje časa trajajočih političnih in varnostnih kriz in konfliktov, 
npr. v Ukrajini, Libiji, Siriji, Jemnu, na Korejskem polotoku, v Afganistanu, Mjanmaru, Venezueli in v Afriki, predvsem regijah Sahela 
in Roga Afrike. Slovenija bo zagovarjala enotno in uravnoteženo politiko EU do obeh strani v izraelsko-palestinskem sporu, spo-
štovanje mednarodnega prava ter aktivnejšo in vidnejšo vlogo EU v prizadevanjih za ponovni zagon bližnjevzhodnega mirovnega 
procesa s ciljem vzpostavitve soobstoja dveh držav. Slovenija bo sodelovala s podobno mislečimi državami v skupnih pobudah 
za priznanje Palestine.

Med globalnimi izzivi, s katerimi se bo morala EU nedvomno še soočati, bodo še naprej migracije. Slovenija bo podpirala 
iskanje skupnih evropskih rešitev, se zavzemala za odpravo temeljnih vzrokov migracij (sodelovanje pri iskanju političnih rešitev 
kriz, preventivna diplomacija, mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč) ter sodelovanje z državami izvora in 
tranzita. Posebno pozornost bo namenjala zahodno-balkanski migracijski poti in pomoči EU tej regiji pri soočanju z migracijskimi 
pritiski. Tudi na področju boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu bo Slovenija podpirala nadaljnje sodelovanje s partnerskimi 
državami in mednarodnimi institucijami, pri tem bodo njene geografske prioritete Zahodni Balkan, Severna Afrika in Bližnji vzhod. 
Aktivnosti se bodo osredotočale predvsem na zaščito pred dejanji terorizma in nasilnega ekstremizma, preprečevanje vzrokov in 
okoliščin za radikalizacijo, boj proti financiranju terorističnih aktivnosti in kazenski pregon storilcev terorističnih dejanj.

Posebnega pomena pri zagotavljanju varnosti EU bo tudi krepitev odpornosti EU in držav članic na novodobne varnostne 
izzive, predvsem hibridne in kibernetske grožnje. Slovenija bo podpirala nadaljnjo izgradnjo zmogljivosti EU in članic za okrepitev 
kibernetske varnosti in preprečevanje kibernetskih napadov, vključujoč pripravo režima omejevalnih ukrepov EU za boj proti zlo-
namernim kibernetskim aktivnostim. Zagovarjala bo tudi tesno sodelovanje institucij EU in držav članic za preprečevanje širjenja 
zavajajočih informacij v EU, na Zahodnem Balkanu ter v vzhodni in južni soseščini.

EU je eden ključnih mednarodnih akterjev na področju varovanja okolja in soočanja s podnebnimi spremembami. Njihove 
posledice prinašajo varnostna tveganja in sodijo tudi med osrednje vzroke nestabilnosti in konfliktov, ki se odvijajo nedaleč od 
EU (Bližnji Vzhod, Rog Afrike in Sahel). Slovenija se bo zavzemala, da EU tudi v prihodnje poudarja povezavo med podnebjem 
in varnostjo. V tej luči bo Slovenija v okviru EU še naprej podpirala izvajanje priporočil Visokega globalnega panela za vodo in 



Stran 1500 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije

mir (2017), ki med drugim vključujejo poziv k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, ko gre za zaščito vodnih virov 
in vodne infrastrukture v oboroženih spopadih, ter poziv h krepitvi čezmejnega vodnega sodelovanja z namenom ohranjanja ali 
vzpostavljanja mednarodnega miru in varnosti.

Z namenom reševanja vprašanj skupnega interesa in globalnih izzivov bo Slovenija še naprej izpostavljala pomen sodelo-
vanja EU s ključnimi globalnimi in regionalnimi akterji. Podpirala bo ohranjanje zgodovinske čezatlantske vezi in s tem namenom 
reden politični dialog EU z ZDA kot strateškim partnerjem na mnogih področjih. Le prek konstruktivnega dialoga je mogoče sproti 
reševati odprta vprašanja, morebitna nesoglasja in izpostavljati pomen skupnih demokratičnih vrednot. Slovenija se bo zavze-
mala tudi za nadaljnjo krepitev strateškega partnerstva EU s Kanado. V odnosih z Rusijo bo EU nadaljevala z dosedanjo enotno 
politiko ohranjanja dialoga in hkrati omejevalnih ukrepov zaradi nespoštovanja načel mednarodnega prava, kršenja suverenosti 
in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Pristop do Rusije bo še naprej usmerjalo pet načel: celovita uveljavitev dogovorov iz Minska; 
krepitev sodelovanja z vzhodnimi partnerji; krepitev odpornosti EU (na kemične, biološke in jedrske nevarnosti, kibernetske gro-
žnje) in strateško komuniciranje; selektivno sodelovanje z Rusijo na področjih, ki so v interesu EU; krepitev medčloveških stikov 
in podpora ruski civilni družbi.

Slovenija bo podpirala nadaljnjo krepitev dvo- in večstranskega sodelovanja EU na področjih skupnih interesov s partnerji v 
Aziji (vključujoč Kitajsko, Japonsko, Indijo in Republiko Korejo), še zlati v okviru azijsko-evropskih srečanj (ASEM) in prek nadalj-
njega dela na področju krepitve povezljivosti Evrope in Azije. Podpirala bo tudi nadaljnje sodelovanje z državami in regijami v Afriki 
(vključujoč Etiopijo, Gano, Južno Afriko, Nigerijo, Zelenortske otoke v Podsaharski Afriki), z regijo Zaliva ter z Latinsko Ameriko in 
Karibi. Glede na iztek Cotonoujskega sporazuma leta 2020 bo Slovenija dejavna v procesu priprave novega sporazuma o odnosih 
med EU in skupino afriških, karibskih in pacifiških držav.

Slovenija bo tvorno sodelovala v razpravah o možnih načinih krepitve učinkovitosti pri sprejemanju odločitev na področju 
skupne zunanje in varnostne politike, predvsem v smislu izkoriščanja možnosti, ki jih že nudi Lizbonska pogodba.

Slovenija se bo v pogajanjih o izstopu Združenega Kraljestva iz EU (predvidoma marca 2019) zavzemala za tesno prihodnje 
partnerstvo EU z Združenim kraljestvom na področju zunanjih zadev in varnostne politike, ki temelji na skupnih vrednotah in 
interesih.

Skupna varnostna in obrambna politika
Slovenija bo tudi v naslednjem obdobju dejavna v procesu nadaljnje krepitve EU na področju varnosti in obrambe. Pri tem 

bo upoštevala novo raven ambicij skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), opredeljene na podlagi Globalne strategije EU, 
skupne deklaracije EU in NATO (2016) ter Evropskega akcijskega načrta za obrambo Komisije. Z namenom krepitve varnosti EU, 
izkazovanja solidarnosti med državami članicami EU, poglobljenega sodelovanja na področju varnosti in obrambe, bo Slovenija kot 
članica Stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) aktivno sodelovala pri Nacionalnem izvedbenem načrtu izpolnitve kriterijev 
in zavez PESCO in sodelovala v PESCO-projektih. Še naprej bo podpirala oblikovanje novih pobud SZVP in SVOP, ki odražajo 
višjo raven ambicij EU, kot so na primer Evropski mirovni sklad (EPF), Usklajeni letni načrt za obrambo (CARD) in Zmogljivost za 
načrtovanje in vodenje vojaških neizvršilnih misij SVOP (MPCC).

Zagovarjali bomo vključujoč, ciljno naravnan pristop, ki naj okrepi varnost EU in njenih zunanjih meja, omogoči učinkovitejše 
odzivanje na zunanje krize ter okrepi stabilnost in zmogljivost partnerskih držav. Pri tem bomo zagovarjali tudi načelo enotnega 
nabora sil in razvoja zmogljivosti ob upoštevanju načela komplementarnosti z Natom ter si prizadevali za učinkovito izvajanje sku-
pne deklaracije EU–NATO, kjer je za Slovenijo med drugim zelo pomembno usklajeno zoperstavljanje kibernetskim in hibridnim 
grožnjam, ter aktivno sodelovanje pri razvoju vojaške mobilnosti.

Slovenija bo še naprej zagovarjala polno izrabo in nadgradnjo obstoječega pravnega ter institucionalnega okvira, instrumentov 
in mehanizmov ter razvoj partnerstev, zlasti z NATO in OZN ter državami Zahodnega Balkana.

Slovenija se bo še naprej zavzemala za vključujoč pristop pri krepitvi in uravnoteženju obrambne industrijske in tehnološke 
baze ter podpirala Evropski obrambni industrijski razvojni program s ciljem podpore in krepitve konkurenčnosti in inovativnosti 
evropske obrambne industrije. Prav tako bo podpirala oblikovanje Evropskega obrambnega sklada (EDF) z namenom usklaje-
vanja, dopolnjevanja in povečevanja nacionalnih naložb v obrambne raziskave, razvoj prototipov ter nakup obrambne opreme in 
tehnologije. Tako kot doslej bo Slovenija tudi naprej aktivno sodelovala pri delu Evropske obrambne agencije, še zlasti na področju 
razvoja zmogljivosti.

Posebno pozornost bo posvetila civilnim vidikom in izvajanju dogovora o zavezah razvoja civilnih zmogljivosti kriznega upra-
vljanja SVOP. S tem namenom bo pripravila nacionalni akcijski načrt, s katerim bo začrtala nadaljnji razvoj zmogljivosti, dopolnitev 
zakonskega in doktrinarnega okvira ter morebitnega sodelovanja z drugimi državami članicami na tem področju.

Na ravni EU si bo prizadevala za krepitev integriranega pristopa, optimizacijo postopkov odločanja in načrtovanja operacij in 
misij skupne varnostne in obrambne politike, boljše celostno situacijsko zaznavanje, preprečevanje konfliktov in nadaljnjo krepitev 
sodelovanja deležnikov skupne varnostne in obrambne politike ter notranjih zadev in pravosodja pri zagotavljanju zunanje in no-
tranje varnosti EU. Glede predloga EPF si bo prizadevala za sprejem dogovora, ki bo omogočil učinkovitejše izvajanje obrambnih 
in vojaških aktivnosti EU, nadaljnjo krepitev partnerjev ter druge povezane naloge, hkrati pa zagotovil ustrezno preglednost, učin-
kovitost in vlogo držav članic ter institucij skupne zunanje in varnostne politike pri njegovi uporabi in upravljanju.

Nadaljevala bo s sodelovanjem v operacijah in misijah skupne varnostne in obrambne politike EU v Bosni in Hercegovini, na 
Kosovu, v Maliju, Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu. Glede na razvoj okoliščin, interese in zmožnosti se bo po potrebi odločala 
za sodelovanje v dodatnih operacijah in misijah s poudarkom na bližnji in daljni soseščini. Z ohranjanjem ustreznega obsega in 
oblike prispevkov v vojaških operacijah in misijah EU bo zagotovljeno izpolnjevanje operativnih kriterijev in zavez, ki izhajajo iz 
članstva Slovenije v stalnem strukturnem sodelovanju na področju varnosti in obrambe EU (PESCO).

Slovenija se bo zavzemala za uresničevanje vseh omenjenih skupnih pobud, načel in vrednot EU tudi v okviru priprav in 
izvedbe predsedovanja Svetu EU v triu z Nemčijo in Portugalsko (2020–2021).

Širitev EU
Zavezanost regiji, ki je geografsko obkrožena z državami članicami EU, je bila s strani držav članic EU dana že leta 2003 

na vrhu v Solunu, februarja 2018 pa je Komisija z objavo Širitvene strategije EU do Zahodnega Balkana predstavila aktualizirane 
temelje za širitveno politiko do Zahodnega Balkana. Zavezanost EU širitveni politiki je bila v letu 2018 ponovno potrjena tudi na 
vrhu v Sofiji, kjer je bila sprejeta t. i. Sofijska prioritetna agenda, instrument za okrepljeno sodelovanje EU z regijo.

Slovenija bo skladno z zavezo držav članic EU o soglasni podpori evropski perspektivi Zahodnega Balkana podpirala nadaljnji 
reformni napredek držav regije na poti integracije v EU. Delovanje Slovenije do Zahodnega Balkana je ena od prioritet slovenske 
zunanje politike, s ciljem zagotavljanja varnosti, stabilnosti in razvoja regije.
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Slovenija se zavzema za individualni pristop do posameznih držav regije ter kredibilno odzivnost na strani EU – ob refor-
mnem napredku in izpolnjenih kriterijih je potreben napredek na EU-poti. Slovenija bo ob tem še naprej zagovarjala stališče, da 
lahko proces širitve EU poteka vzporedno z razpravo o prihodnosti EU. Slovenija izpostavlja pomen dobrososedskih odnosov in 
reševanja odprtih vprašanj v regiji, spravo in krepitev regionalnega sodelovanja (tudi na področju gospodarskega sodelovanja in 
povezljivosti). Napredek, spoštovanje standardov in stabilnost regije so v našem temeljnem interesu. Zlasti pomemben je napredek 
na področju vladavine prava.

Slovenija bo državam regije še naprej nudila močno in kontinuirano politično podporo pri njihovem približevanju EU – tako 
v okviru struktur Sveta EU kot tudi v bilateralnih stikih z drugimi državami članicami EU. V kontekstu širitvenega procesa EU bo 
Slovenija še naprej poudarjala pomen širitvene politike kot najuspešnejšega orodja EU za zagotavljanje stabilnosti in napredka 
regije. Državam Zahodnega Balkana bo še naprej nudila podporo, tako dvostransko v okviru izvajanja mednarodnega razvojnega 
sodelovanja kot v okviru projektov, ki se financirajo iz sredstev EU preko Instrumenta za predpristopno pomoč.

Slovenija bo še naprej opozarjala, da je treba rešiti odprta vprašanja v medsebojnih odnosih držav Zahodnega Balkana. Naše 
dejavnosti bodo usmerjene k promociji dobrososedskih odnosov, ustvarjanju podlage za učinkovito reševanje odprtih dvostranskih 
vprašanj in krepitvi regionalnega sodelovanja. Slovenija bo tudi v naslednjem obdobju dejavna na področju regionalnega sodelova-
nja v okviru Brdo-Brioni procesa, Berlinskega procesa, Srednjeevropske pobude, Jadransko-jonske pobude, Procesa sodelovanja 
v jugovzhodni Evropi in Regionalnega sveta za sodelovanje. Poleg tega bo nadaljevala z izvajanjem slovenskih pobud Pozitivna 
agenda za mlade na Zahodnem Balkanu in Integrirano upravljanje notranje varnosti.

V širitvenem procesu je poleg držav Zahodnega Balkana tudi Turčija, s katero je dinamika pogajalskega procesa, poleg krite-
rijev za odprtje posameznih poglavij, vezana na izpolnjevanje pričakovanj EU glede vladavine prava in človekovih pravic. Aktualna 
vsebina odnosov EU s Turčijo se tako osredotoča na sodelovanje na prioritetnih področjih (med drugim na področju migracij). 
Slovenija podpira te aktivnosti in ohranjanje dialoga s Turčijo, saj meni, da so v strateškem interesu EU.

Razvojno in humanitarno sodelovanje
Preko mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenija kot razvita in odgovorna država prispeva k 

bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in neenakosti ter do-
seganje trajnostnega razvoja. Prispeva tudi k soočanju s posledicami humanitarnih kriz, krepitvi odpornosti na krize in njihovemu 
preprečevanju, s čimer med drugim pomaga pri odpravljanju temeljnih vzrokov migracij.

Slovenija kot članica EU prispeva k uresničevanju Evropskega soglasja o humanitarni pomoči in Novega Evropskega sog-
lasja o razvoju med institucijami EU (Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament) in državami članicami, ki je junija 2017 
nadomestil Evropsko soglasje o razvoju iz leta 2006. Kot strateški dokument razvojnega sodelovanja EU novo soglasje pomeni 
odziv EU in držav članic na Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030) s skupno vizijo o vsebini in načinu izvajanja 
politike razvojnega sodelovanja EU v obdobju do leta 2030.

Slovenija bo v skladu s stališčem EU podpirala prizadevanja generalnega sekretarja OZN za reformo razvojnega segmenta 
OZN, s ciljem učinkovitejšega uresničevanja Agende 2030 in obravnave človekovih pravic, vključno z enakostjo spolov.

Slovenija bo aktivno sodelovala pri pripravah na Visoki politični forum (HLPF – High Level Political Forum) pod okriljem 
Generalne skupščine OZN in Ekonomskega in socialnega sveta OZN, ki bo potekal septembra 2019 v okviru visokega zasedanja 
Generalne skupščine OZN na ravni vodij držav in vlad. Visoki politični forum ima glavno vlogo pri spremljanju napredka pri uresni-
čevanju Agende 2030 na svetovni ravni.

V sklopu prizadevanj za vzpostavitev novega večletnega finančnega okvira EU po letu 2020, se predvideva vzpostavitev 
novega finančnega instrumenta EU za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI). Slovenija bo aktivno sode-
lovala v razpravah in pogajanjih o modalitetah tega instrumenta in se pri tem zavzemala za vključujoč pristop vseh deležnikov, 
predvsem pa manjših držav članic pri njegovem izvajanju. Zagovarjala in spodbujala bo vključevanje civilne družbe ter zasebnega 
sektorja, še posebej mikro, malih in srednje velikih podjetij, kot enakovrednih in nepogrešljivih partnerjev v razvoju. Podpirala bo 
poenostavitve, komplementarnost in doseganje sinergij, tako znotraj institucij kot med njimi, še posebej na področju razvojnega 
financiranja. Prizadevala si bo za takšno ureditev, ki bo ob uresničevanju ciljev EU na področju zunanje politike EU v čim večji meri 
omogočila sodelovanje slovenskih izvajalcev pri dejavnostih, ki jih ti instrumenti podpirajo.

Kot razvita država članica EU bo Slovenija še naprej prispevala k odpravi revščine ter k pravičnejšemu in uravnoteženemu 
mednarodnemu razvoju. Sodelovala bo v prizadevanjih mednarodne skupnosti za ustrezno in hitro reševanje humanitarnih kriz 
v svetu. V tem kontekstu bo delovala na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Re-
publike Slovenije kot ključnega strateškega dokumenta mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki temelji 
na pravnem redu Republike Slovenije in EU, standardih in merilih Odbora za razvojno pomoč OECD, načelih skladnosti politik 
za razvoj in učinkovitosti razvojnega sodelovanja, pristopu na podlagi človekovih pravic, mednarodnem humanitarnem pravu in 
humanitarnih načelih ter na prioritetah njene zunanje politike, izkušnjah in primerjalnih prednostih.

Slovenija bo na podlagi evropskih vrednot spodbujala države v razvoju h krepitvi miroljubnih in vključujočih družb, s pou-
darkom na dobrem upravljanju, enakih možnostih in kakovostnem izobraževanju. V tem okviru bo posebno pozornost namenila 
enakosti med spoloma in krepitvi vloge žensk v družbi. Zavzemala se bo za varovanje okolja in reševanje okoljskih izzivov, vključno 
s posledicami podnebnih sprememb, pri čemer bo v ospredju trajnostno gospodarjenje z naravnimi in energetskimi viri.

Slovenija bo še naprej prispevala k dosežkom EU na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Prizadevala si bo za 
postopno povečanje deleža bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč, saj se je skupaj z drugimi državami, ki 
so postale članice EU po letu 2002, zavezala, da si bo do leta 2030 prizadevala povečati uradno razvojno pomoč na 0,33% BND.

Slovenija bo še naprej sodelovala tudi v procesih po izteku Cotonoujskega sporazuma, sklenjenega med EU ter skupino 
afriških, karibskih in pacifiških držav za obdobje 2000–2020. Spremljala bo pogajanja o odnosih teh držav z EU po letu 2020 ter pri 
tem sooblikovala stališča EU. Zavzemala se bo za partnerstvo med EU in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami na podlagi 
Agende 2030, Globalne strategije za zunanjo in varnostno politiko EU in Evropskega soglasja o razvoju.

V okviru Evropske agende o migracijah bo Slovenija tudi preko mehanizmov razvojnega sodelovanja še naprej delovala s 
ciljem odpravljanja temeljnih vzrokov za migracije. Še naprej bo pozorno spremljala delovanje Evropskega sklada za trajnostni 
razvoj (EFSD), namenjenega krepitvi zasebnih naložb in odpravljanju ovir za naložbe za trajnostni razvoj v regijah izvora in tranzita 
nezakonitih migracij, ter ustrezno pozornost posvetila Kriznemu skrbniškemu skladu za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov 
za nezakonite migracije in razseljene osebe v Afriki.

Na področju mednarodne humanitarne pomoči si bo Slovenija tudi v prihodnje prizadevala za krepitev vloge EU kot največje 
globalne donatorice mednarodne humanitarne pomoči. V novi Resoluciji o razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči je pou-
darjen tako pomen spoštovanja humanitarnih načel in mednarodnega humanitarnega prava kot tudi hitrega in učinkovitega odziva 
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na nujne potrebe. Posebna pozornost je posvečena dopolnjujočemu delovanju mednarodne humanitarne pomoči in mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, s poudarkom na povezovanju programov rekonstrukcije in rehabilitacije z aktivnostmi mednarodnega 
razvojnega sodelovanja. Prav tako so izpostavljene aktivnosti za zmanjšanje ranljivosti in tveganja za krize ter preventivno delo-
vanje in krepitev odpornosti.

Skupna trgovinska politika EU
Slovenija ima izrazito izvozno usmerjeno gospodarstvo, kar pomeni, da je močno izpostavljeno razmeram v mednarodnem 

okolju. Stabilnost in transparentnost mednarodne ureditve sta poleg urejenega notranjega trga zato pomembna dejavnika, ki moč-
no vplivata na blaginjo državljanov Slovenije. Za Slovenijo je bistvenega pomena, da je dejavna članica mednarodnih institucij, 
ki delujejo po transparentnih in predvidljivih pravilih, ki jih imamo možnost sooblikovati. Trgovinska politika EU se bo v prihodnje 
oblikovala v spremenjenih mednarodnih okoliščinah, nastalih zlasti kot posledica odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz EU 
ter aktualnih in napovedanih ukrepov administracije ZDA za zaščito ameriškega gospodarstva, v tem okviru pa tudi odnosa do 
obstoječih in novih trgovinskih sporazumov ter multilateralnega trgovinskega sistema z osrednjo vlogo WTO.

Slovenija si bo prizadevala za dejavno in konstruktivno sooblikovanje trgovinske politike EU. Podpirala bo odprto in pošteno 
trgovino, ki temelji na pravilih. Slovenija pozdravlja okrepitev vloge skupne trgovinske politike v okviru EU.

Strategija trgovinske politike EU je zasnovana v dokumentu Trgovina za vse: za odgovornejšo trgovinsko in naložbeno politiko 
iz leta 2015, ki ga dopolnjuje dokument Uravnotežena in napredna trgovinska politika za izkoriščanje globalizacije iz leta 2017. 
Dokumenta vsebujeta nabor instrumentov trgovinske politike za reševanje sodobnih izzivov, izkoriščanje pozitivnih vidikov globa-
lizacije in ustvarjanje enakih konkurenčnih pogojev. EU mora okrepiti svojo vlogo pri oblikovanju mednarodnih trgovinskih pravil 
in standardov na področju delavskih pravic, sociale, okolja, zaščite potrošnikov, zaščite podatkov, varnosti hrane, itd. EU mora 
v ta namen graditi zavezništva z enako mislečimi partnericami. Posebno pozornost je treba posvetiti krepitvi zaupanja javnosti v 
trgovinsko politiko.

Slovenija ostaja zavezana multilateralnemu trgovinskemu sistemu z osrednjo vlogo WTO. Podpira nadaljevanje dela po 
11. ministrski konferenci WTO decembra 2017 v Argentini in dogovor o ureditvi ribiških subvencij do konca leta 2019. Hkrati si 
prizadeva za napredek in rezultate v okviru plurilateralnih pobud, ki vključujejo e-trgovino, domačo zakonodajo pri storitvah, olajše-
vanje investicij ter mikro, majhna in srednja podjetja. Sedanja kriza multilateralnega trgovinskega sistema, v katerem so ogrožena 
osnovna načela in pravila WTO ter učinkovitost mehanizma za reševanje sporov, narekuje nujno posodobitev WTO, da bi ta postala 
učinkovitejša in bolj odzivna na spremembe v svetu. Slovenija podpira vodilno vlogo EU v tem procesu. Podpira celovite predloge 
EU za posodobitev WTO, ki zajemajo oblikovanje novih pravil, transparentnost in reševanje sporov. Slovenija bo podpirala tudi 
širitev članstva WTO, zlasti z državami z območja jugovzhodne Evrope.

Sklepanje prostotrgovinskih sporazumov s podobno mislečimi partnericami prispeva k ustvarjanju pozitivne trgovinske agen-
de, zato Slovenija izraža zadovoljstvo nad podpisom sporazumov o prosti trgovini s Kanado, Japonsko in Singapurjem. Zavzema 
se za čimprejšnji zaključek pogajanj o trgovinskih sporazumih z državami Mercosur, Filipini, Indonezijo, Avstralijo in Novo Zelandijo 
ter posodobitev sporazumov z Mehiko in Čilom, pod pogojem sklenitve uravnoteženih sporazumov in upoštevanja tistih stališč 
Slovenije, od katerih ne bomo odstopali.

Slovenija od Komisije pričakuje preglednost trgovinskih pogajanj, tako v razmerju do institucij EU kot tudi v razmerju do dele-
žnikov in državljanov. Meni, da lahko ti sporazumi, še posebej sporazum o prosti trgovini z Japonsko, ki je ena od naših prioritetnih 
trgov, nadgradijo ter dopolnijo bilateralno sodelovanje Slovenije z navedenimi državami. Slovenija si bo dejavno prizadevala za 
ozaveščanje gospodarskih subjektov o priložnostih in prednostih, ki jih prinašajo prostotrgovinski sporazumi. Pozdravlja pripravo 
letnega poročila Komisije o izvajanju sporazumov o prosti trgovini, ki je leta 2018 izšlo drugič.

Trgovinski odnosi med EU in ZDA so pomembni za gospodarstvo EU. Slovenija se zavzema za ohranjanje konstruktivnega 
dialoga z ZDA, s trdnimi stališči do občutljivih področij, ki jih je v preteklosti zastopala v okviru trgovinskih pogajanj, zlasti na po-
dročju kmetijstva in standardov EU glede varne hrane.

Na področju naložb se Slovenija zavzema za učinkovit sistem zaščite naložb in reševanja naložbenih sporov v skladu s 
pogodbami EU in mednarodnim investicijskim pravom. Zagovarja reformo sistema bilateralnega naložbenega sodišča (ICS – 
Investment Court System) pred njegovo vključitvijo v trgovinske in naložbene sporazume, pomisleke pa ima tudi glede projekta 
multilateralnega naložbenega sodišča (MIC – Multilateral Investment Court). Slovenija meni, da je mnenje Sodišča EU v zadevi 
Mnenje 1/17 o skladnosti ICS s pogodbami EU in temeljnimi pravicami ključno za reformo naložbene politike EU in ga bo v vseh 
dosjejih s področja naložbene politike dosledno spoštovala.

Od jeseni 2017 se obravnava predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za pregled neposrednih 
tujih naložb v Evropski uniji, kot odziv na povečan trend prevzemov evropskih podjetij s ključnimi tehnologijami, ki bi lahko imeli 
vpliv na varnost ali javni red v državah članicah. Slovenija deli legitimne pomisleke v zvezi z nekaterimi neposrednimi tujimi nalož-
bami. Poudarja pomen spoštovanja individualnih ureditev in pristojnosti držav članic na področju sprejemanja končnih odločitev 
glede konkretne neposredne tuje naložbe. Konec novembra 2018 je bil v trialogu dosežen politični dogovor. Uredba bo predvidoma 
sprejeta v prvem četrtletju 2019 in naj bi se začela uporabljati 18 mesecev po začetku veljavnosti.

Od konca 2016 se obravnava tudi predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor 
izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev) v skladu s cilji trgovinske politike 
EU „Trgovina za vse“ in z evropsko varnostno strategijo, ki bo zagotovil, da bodo države članice spoštovale svoje mednarodne 
obveznosti zlasti glede neširjenja orožja za množično uničevanje. Slovenija poudarja pomen oblikovanja jasnih določb ureditve, ki 
bodo krepile konkurenčnost EU, sledile mednarodnim obveznostim ter odgovarjale na sodobne varnostne izzive.

Slovenija podpira uporabo instrumentov trgovinske zaščite za odpravo nepoštenih trgovinskih praks od primera do primera, 
pri čemer pričakuje njihovo uporabo zgolj kot dopolnilno orodje za obravnavo svetovnih presežnih zmogljivosti.

Št. 008-05/18-131/36
Ljubljana, dne 8. marca 2019
EPA 347-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Dejan Židan l.r.
predsednik
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DRŽAVNI SVET
693. Pravilnik o spremembi Pravilnika 

o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede v službi Državnega sveta Republike 
Slovenije

Na podlagi 46. člena Zakona o državnem svetu (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – 
odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), četrtega odstavka 
16. in tretjega odstavka 17. 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, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 
2. člena Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta 
Republike Slovenije (št. 040-03/93-2/19 z dne 21. 5. 2008 in 
nadaljnje spremembe) izdajam

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika  

o napredovanju javnih uslužbencev  
v plačne razrede v službi Državnega sveta 

Republike Slovenije

1. člen
Spremeni se 12. člen Pravilnika o napredovanju jav-

nih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta 
Republike Slovenije (št. 1111-10/2008-2 z dne 7. 10. 2008 s 
spremembo), in sicer tako, da se glasi:

»Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plač-
nega razreda pridobljenega z napredovanjem, od 1. decem-
bra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni 
razred.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 040-02-2/2019/3
Ljubljana, dne 18. marca 2019

Sekretar
Državnega sveta

dr. Dušan Štrus l.r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
694. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Uzbekistan

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – 
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega 
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 
ZKZaš) izdajam

U K A Z
o postavitvi izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Uzbekistan

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike 
Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem v Moskvi postavim 
Branka Rakovca.

Št. 501-03-2/2019-2
Ljubljana, dne 14. marca 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik

Republike Slovenije

695. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za delovanje za slovensko manjšino v Italiji v dveh man-
datnih obdobjih v Italijanskem parlamentu prejme

TAMARA BLAŽINA

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-02-2/2018-3
Ljubljana, dne 22. marca 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik

Republike Slovenije

696. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za zasluge pri ustvarjanju, raziskovanju in ohranjanju 
slovenske kulture in kulturne dediščine v Porabju prejmejo

MARIJA KOZAR-MUKIČ, FRANCEK MUKIČ  
IN DUŠAN MUKIČ

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-38/2018-5
Ljubljana, dne 22. marca 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik

Republike Slovenije
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697. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 5. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemen prispevek k ustvarjanju skupnega slovenske-
ga kulturnega prostora na avstrijskem Koroškem prejme

JANEZ STERGAR

MEDALJO ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-19/2018-3
Ljubljana, dne 22. marca 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik

Republike Slovenije

698. Javni poziv za zbiranje kandidatur 
oziroma predlogov možnih kandidatov 
za Informacijskega pooblaščenca

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. člena Usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in 6. člena Za-
kona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 
in 51/07 – ZUstS-A; ZInfP) objavljam

J A V N I   P O Z I V
za zbiranje kandidatur oziroma predlogov 

možnih kandidatov za Informacijskega 
pooblaščenca

Informacijskega pooblaščenca oziroma Informacijsko po-
oblaščenko (v nadaljevanju: Informacijski pooblaščenec) ime-
nuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog predsednika 
Republike Slovenije.

Predsednik Republike Slovenije v skladu z Zakonom 
o Informacijskem pooblaščencu ob oblikovanju predloga za 
imenovanje Informacijskega pooblaščenca ni dolžan obja-
viti javnega poziva. Kljub temu sem se odločil, da z objavo 
javnega poziva omogočim čim širšemu krogu posameznikov 
in organizacij kandidirati oziroma podati predloge možnih 
kandidatov za Informacijskega pooblaščenca. Ob oblikova-
nju predloga za imenovanje Informacijskega pooblaščenca 
v Državnem zboru Republike Slovenije se bom odločal v 
prvi vrsti med prijavljenimi oziroma predlaganimi kandidati 
po tem javnem pozivu, lahko pa bom predlagal tudi drugega 
kandidata.

Za Informacijskega pooblaščenca je lahko imenovana 
oseba, ki je državljan Republike Slovenije, ima univerzitetno 
izobrazbo, ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter ni bila 
pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora. Informa-
cijski pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat 
ponovno imenovan.

V kolikor drug predlagatelj vlaga predlog možnega kandi-
data, mora biti predlogu priložena tudi pisna izjava predlagane-

ga kandidata, da je pripravljen sprejeti kandidaturo. Kandidaturi 
oziroma predlogu možnega kandidata priložite vsa dokazila o 
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa Zakon o Informacijskem 
pooblaščencu.

Kandidature oziroma predloge za možne kandidate za 
Informacijskega pooblaščenca pošljite na Urad predsedni-
ka Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana do četrtka, 
25. aprila 2019.

Št. 003-03-1/2019-2
Ljubljana, dne 20. marca 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik 

Republike Slovenije

699. Ponovni Javni poziv za zbiranje kandidatur 
za namestnico oziroma namestnika 
predsednika Komisije za preprečevanje 
korupcije

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Usta-
ve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 
69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 
– UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 9. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2) objavljam

P O N O V N I   J A V N I   P O Z I V
za zbiranje kandidatur za namestnico  

oziroma namestnika predsednika  
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije objavljam ponovni poziv za zbiranje kandidatur za 
namestnico oziroma namestnika (v nadaljevanju: namestnik) 
predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Namestni-
ka predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje 
predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih posreduje 
izbirna komisija.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korup-
cije mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, 
ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko 
šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj 
deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je 
zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen 
na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti 
dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih 
določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in prepre-
čevanju korupcije.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korup-
cije mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, 
ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo 
v Komisiji za preprečevanje korupcije opravljal zakonito in v 
skladu s pravili stroke. Zaželeno je, da kandidati predložijo tudi 
vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije v man-
datnem obdobju (do dve A4 strani) ter življenjepis v Europass 
obliki v slovenskem jeziku.

Namestnik predsednika Komisije za preprečevanje ko-
rupcije je imenovan za dobo petih let. Na funkcijo je lahko 
imenovan dvakrat zapored.

Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za 
namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korup-
cije, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na 
naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 
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1000 Ljubljana, najkasneje do četrtka, 11. aprila 2019, do 
15.00 ure.

Št. 003-03-7/2018-40
Ljubljana, dne 22. marca 2019

Borut Pahor l.r.
predsednik 

Republike Slovenije

VLADA
700. Uredba o samooskrbi z električno energijo 

iz obnovljivih virov energije

Za izvrševanje prvega odstavka 314. člena in prvega 
odstavka 315. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 
št. 17/14 in 81/15) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih 

virov energije

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa ukrep spodbujanja rabe električne ener-
gije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za sa-
mooskrbo, pogoje za samooskrbo in način obračuna električne 
energije ter dajatev za odjemalce s samooskrbo.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »ključ delitve proizvodnje« je način izračuna količin-

skih deležev proizvodnje, ki pripadajo vsakemu posameznemu 
merilnemu mestu iste samooskrbe večstanovanjske stavbe 
oziroma iste skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov 
(v nadaljnjem besedilu: skupnost OVE) in so navedeni na peto 
decimalko natančno, pri čemer mora biti vsota vseh deležev 
iste skupnostne samooskrbe enaka 1;

2. »količinski delež proizvodnje« je tisti del celotne neto 
proizvedene električne energije (v kWh) z napravo za samoo-
skrbo, ki pripada posameznemu merilnemu mestu iste skupno-
stne samooskrbe;

3. »merilno mesto naprave za samooskrbo« je samo-
stojno merilno mesto, prek katerega je naprava za samoo-
skrbo večstanovanjske stavbe ali skupnosti OVE priključena 
na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo objekta ali na 
nizkonapetostno distribucijsko omrežje;

4. »naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja ele-
ktrično energijo z izrabo sončne, vetrne, vodne ali geotermalne 
energije, in naprava za soproizvodnjo toplote in električne 
energije, ki kot primarni vir uporablja obnovljive vire energije, 
razen proizvodnih naprav, ki so ali so bile vključene v podporno 
shemo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom na podlagi 
372. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 
81/15; v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon);

5. »obračunsko obdobje za samooskrbo« je koledarsko 
leto oziroma obdobje od dneva vključitve merilnega mesta v 
bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do 
konca koledarskega leta ali obdobje od začetka koledarske-
ga leta do izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine 
dobavitelja v tekočem koledarskem letu ali obdobje od dneva 
vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v 
tekočem koledarskem letu do dneva izključitve merilnega me-

sta iz bilančne skupine dobavitelja v istem koledarskem letu (v 
nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje);

6. »oddana električna energija« je količina električne 
energije, oddana v distribucijsko omrežje, odčitana na meril-
nem mestu ob koncu obračunskega obdobja (v primeru indi-
vidualne samooskrbe), ali količinski delež proizvodnje, odči-
tane na merilnem mestu naprave za samooskrbo ob koncu 
obračunskega obdobja, ki pripada posameznemu merilnemu 
mestu, pri čemer se ta delež izračuna na podlagi ključa delitve 
proizvodnje (v primeru skupnostne samooskrbe);

7. »odjemalec s samooskrbo« je gospodinjski ali mali 
poslovni odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev na me-
rilnem mestu, ali druga oseba, ki ima soglasje imetnika soglasja 
za priključitev za odjem električne energije prek merilnega 
mesta (v nadaljnjem besedilu: odjemalec);

8. »pogodba o samooskrbi« je pogodba med dobaviteljem 
in odjemalcem, s katero se dogovorita o kompenzaciji odda-
ne električne energije (v kWh) s prevzeto električno energijo 
(v kWh) v obračunskem obdobju ter o predaji presežka ele-
ktrične energije dobavitelju, kadar je v obračunskem obdobju 
količina oddane električne energije večja od količine prevzete 
električne energije;

9. »prevzeta električna energija« je količina električne 
energije, ki je prevzeta iz distribucijskega omrežja in odčitana 
na merilnem mestu ob koncu obračunskega obdobja;

10. »samooskrba« pomeni individualno in skupnostno 
samooskrbo;

11. »skupnostna samooskrba« pomeni samooskrbo več-
stanovanjske stavbe in skupnost OVE;

12. »večstanovanjska stavba« pomeni večstanovanjsko 
stavbo, poslovno-stanovanjsko stavbo, stanovanjsko-poslovno 
stavbo ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna 
merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi me-
sti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo 
te stavbe.

(2) Drugi izrazi pomenijo enako kakor v Energetskem 
zakonu in aktu, ki določa sistemska obratovalna navodila, pred-
pisana za distribucijsko omrežje električne energije.

3. člen
(samooskrba z električno energijo iz obnovljivih  

virov energije)
Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov ener-

gije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov ener-
gije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne 
energije z napravo za samooskrbo (v primeru individualne 
samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji med se-
boj povezanih končnih odjemalcev z napravo za samooskrbo 
(v primeru skupnostne samooskrbe).

4. člen
(individualna samooskrba)

(1) V primeru individualne samooskrbe je naprava za 
samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno 
inštalacijo stavbe.

(2) Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme 
presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, 
na notranjo napeljavo katerega je ta naprava priključena.

(3) Kot priključna moč naprave iz prejšnjega odstavka se 
za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne 
energije, upošteva:

– nazivna moč razsmernika v kW pri cos fi = 1 (kadar je 
nazivna moč razsmernika manjša ali enaka vsoti nazivnih moči 
fotonapetostnih modulov) ali

– vsota nazivnih moči fotonapetostnih modulov (kadar je 
nazivna moč razsmernika večja od vsote nazivnih moči foto-
napetostnih modulov).

(4) Priklop naprave za individualno samooskrbo mora biti 
omogočen tudi v priključno merilno omarico.

(5) Lastnik naprave za samooskrbo je lahko tudi tretja 
oseba.
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5. člen
(samooskrba večstanovanjske stavbe)

(1) V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko po-
vežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne 
potrebe preko dveh ali več merilnih mest iste večstanovanjske 
stavbe in ki v samooskrbo lahko vključijo tudi eno ali več meril-
nih mest, prek katerega oziroma katerih se z električno energijo 
oskrbujejo skupni prostori ali skupne naprave večstanovanjske 
stavbe (v nadaljnjem besedilu: merilna mesta skupne rabe) 
ali ki v samooskrbo vključijo dve ali več merilnih mest skupne 
rabe.

(2) V primeru samooskrbe večstanovanjske stavbe je 
naprava za samooskrbo preko merilnega mesta naprave za 
samooskrbo priključena na točki prehoda v razdelilni omarici 
iz distribucijskega omrežja v skupno notranjo nizkonapetostno 
inštalacijo večstanovanjske stavbe, na katero so priključena 
merilna mesta, ki so vključena v samooskrbo te večstanovanj-
ske stavbe.

(3) Ne glede prejšnji odstavek se priključitev naprave za 
samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo za meril-
nim mestom šteje za individualno samooskrbo.

6. člen
(skupnost OVE)

(1) V skupnost OVE se lahko povežejo odjemalci, ki 
odjemajo električno energijo prek dveh ali več merilnih mest, 
ki sta oziroma so priključena na nizkonapetostno omrežje iste 
transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: TP) kot na-
prava za samooskrbo.

(2) V primeru skupnosti OVE je naprava za samooskrbo 
prek merilnega mesta naprave za samooskrbo priključena na 
nizkonapetostno distribucijsko omrežje.

(3) Morebitna naknadna razdelitev omrežja TP, na kate-
rem je že registrirana OVE skupnost, ne vpliva na pravice že 
povezanih odjemalcev v OVE skupnost.

7. člen
(skupne določbe za skupnostno samooskrbo)

(1) Merilno mesto ne more biti vključeno v dve ali več 
skupnostnih samooskrb.

(2) Naprava za samooskrbo se ne more uporabljati za dve 
ali več skupnostnih samooskrb.

(3) Na omrežju iste TP je lahko več skupnostnih samo-
oskrb.

(4) Največja priključna moč naprave za skupnostno sa-
mooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika vsote priključnih moči 
odjema merilnih mest, vključenih v posamezno skupnostno sa-
mooskrbo. Če posamezna skupnostna samooskrba uporablja 
več naprav za samooskrbo, vsota njihovih priključnih moči ne 
sme presegati pogoja iz prejšnjega stavka.

(5) Odjemalci se v skupnostno samooskrbo povežejo na 
podlagi pogodbe.

(6) Lastnik naprave za samooskrbo so lahko odjemalci ali 
tretja oseba. Če je lastnik naprave tretja oseba, je električna 
energija, proizvedena v napravi za samooskrbo, namenjena 
za potrebe odjemalcev, združenih v skupnostno samooskrbo.

(7) V primeru odklopa merilnega mesta na zahtevo od-
jemalca, ki je vključen v skupnostno samooskrbo, odjemalec 
distribucijskemu operaterju sporoči spremenjen ključ delitve 
proizvodnje, po postopku v skladu z 8. členom te uredbe.

(8) Odjemalci se v pogodbi dogovorijo o ureditvi medse-
bojnih razmerij in ključu delitve proizvodnje. Če je lastnik napra-
ve tretja oseba, mora biti stranka te pogodbe. Za obveznosti na 
podlagi te pogodbe ne velja solidarna odgovornost.

8. člen
(skupne določbe za individualno in skupnostno samooskrbo)

(1) Odjemalec z dobaviteljem sklene pogodbo o samo-
oskrbi.

(2) Distribucijski operater registrira individualno samoo-
skrbo na podlagi pogodbe o samooskrbi.

(3) Distribucijski operater registrira skupnostno samooskr-
bo na podlagi pogodb o samooskrbi odjemalcev, vključenih v 
skupnostno samooskrbo, in obrazca, ki je dostopen na spletni 
strani distribucijskega operaterja. Obvezna vsebina obrazca je: 
ime skupnostne samooskrbe, navedba merilnih mest in meril-
nega mesta naprave za samooskrbo, ključ delitve proizvodnje 
ter določitev osebe, pooblaščene za komunikacijo z distribucij-
skim operaterjem v zvezi z izvajanjem skupnostne samooskrbe 
in za spremembe podatkov iz obrazca. Obrazec podpišejo vsi 
odjemalci in lastnik naprave za samooskrbo, če odjemalci niso 
lastniki naprave, ali pa po njihovem pooblastilu tretja oseba.

(4) Za izvedbo registracije samooskrbe iz drugega in prej-
šnjega odstavka tega člena se uporabljajo roki, predpisani za 
zamenjavo dobavitelja, skladno z drugim odstavkom 40. člena 
Energetskega zakona. Distribucijski operater o registraciji sa-
mooskrbe obvesti dobavitelja na merilnem mestu nemudoma 
po registraciji.

(5) Distribucijski operater brezplačno registrira morebitne 
spremembe podatkov posamezne skupnostne samooskrbe, ki 
so obvezna vsebina obrazca iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Lastnik naprave za samooskrbo ne sme tržiti oziroma 
prodajati električne energije, proizvedene v tej napravi. Kadar 
je v obračunskem obdobju količina oddane električne energije 
večja od količine prevzete električne energije, odjemalec pre-
sežke preda svojemu dobavitelju.

(7) Naprava za samooskrbo mora izpolnjevati tehnične 
zahteve, kot jih določa pravilnik, ki ureja tehnične zahteve za 
varno in pravilno delovanje naprav za samooskrbo.

(8) Na inštalacijo oziroma na omrežje, na katero je priklju-
čena naprava za samooskrbo, je lahko za namen samooskrbe 
priključen tudi hranilnik energije.

9. člen
(način obračuna pri individualni samooskrbi, samooskrbi 

večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE)
(1) Pri obračunu električne energije ter omrežnine, pri-

spevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino 
električne energije, se upošteva količina električne energije 
(v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno 
energijo (v kWh) ob koncu obračunskega obdobja.

(2) Ne glede na določbo 5. točke prvega odstavka 2. čle-
na te uredbe se obračunsko obdobje za posamezno merilno 
mesto zaključi tudi v primeru sprememb na merilnem mestu, 
zaradi katerih je to neizogibno potrebno (npr. sprememba la-
stnika oziroma plačnika, odklop iz omrežja, sprememba ključa 
delitve proizvodnje za to merilno mesto).

(3) Za ugotovitev obračunskih podatkov posameznega 
odjemalca skupnostne samooskrbe distribucijski operater pri 
določitvi količine, od katere se obračunajo omrežnina ter pri-
spevki in dajatve iz prvega odstavka tega člena, upošteva ključ 
delitve proizvodnje.

(4) V primeru, da na merilnem mestu pride do odklopa 
po predhodnem obvestilu ali brez predhodnega obvestila skla-
dno z določbami 151. ali 152. člena Energetskega zakona, 
distribucijski operater količinski delež proizvodnje električne 
energije, proizvedene v času od odklopa do ponovnega priklo-
pa, za to merilno mesto upošteva pri obračunu v naslednjem 
obračunskem obdobju po ponovni priključitvi, znotraj istega 
koledarskega leta.

(5) Distribucijski operater dobavitelju v šestih delovnih 
dneh po poteku koledarskega meseca preko enotnega portala 
brezplačno posreduje obračunske podatke za koledarski me-
sec ter podatke, ki jih dobavitelj potrebuje za izvrševanje pravic 
in obveznosti iz naslova članstva v bilančni shemi (obratovalne 
napovedi, bilančni obračun itd.).

(6) Distribucijski operater dobavitelju v šestih delovnih 
dneh po poteku obračunskega obdobja preko enotnega portala 
brezplačno posreduje naslednje podatke: obračunske podatke 
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za dotično obračunsko obdobje, v primeru individualne samo-
oskrbe tudi količino oddane in prevzete električne energije, v 
primeru skupnostne samooskrbe pa tudi količino električne 
energije, izmerjene na merilnih mestih in merilnem mestu na-
prave za samooskrbo.

(7) Če je ob koncu obračunskega obdobja količina oddane 
električne energije (v kWh) odjemalca večja od količine pre-
vzete električne energije (v kWh), odjemalec presežno količino 
električne energije preda svojemu dobavitelju.

(8) Za potrebe obračuna se uporablja enotarifno merjenje 
električne energije.

(9) Za izravnavo odstopanj med prevzeto in oddano ele-
ktrično energijo je odgovoren dobavitelj.

10. člen
(priključitev naprave za samooskrbo)

(1) Pred priključitvijo naprave za samooskrbo uporabnik 
sistema ali tretja oseba, ki je lastnik naprave za samooskrbo, 
pri distribucijskem operaterju pridobi soglasje za priključitev v 
primeru novega merilnega mesta oziroma novega merilnega 
mesta naprave za samooskrbo ali spremembo soglasja za 
priključitev v primeru obstoječega merilnega mesta oziroma 
obstoječega merilnega mesta proizvodnje. V postopku spre-
membe statusa merilnega mesta iz merilnega mesta proizvo-
dnje v merilno mesto naprave za skupnostno samooskrbo se 
izda sprememba soglasja za priključitev.

(2) Distribucijski operater v postopku izdaje spremembe 
soglasja za priključitev ne sme zahtevati tehničnih in drugih 
pogojev, ki se ne nanašajo na priključitev naprave za samo-
oskrbo.

(3) Sprememba soglasja za priključitev je potrebna tudi 
v primeru povečanja priključne moči naprave za samooskrbo.

(4) Za priključevanje naprave za skupnostno samooskrbo 
se uporabljajo določbe akta, ki določa sistemska obratovalna 
navodila, predpisana za distribucijsko omrežje električne ener-
gije o priključevanju proizvodne naprave na omrežje.

11. člen
(poročanje distribucijskega operaterja)

(1) Distribucijski operater do 31. januarja tekočega leta 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za energijo, operaterju trga in 
Agenciji za energijo letno poročilo o izvajanju ukrepa samo-
oskrbe za obdobje od 1. januarja do 31. decembra pretekle-
ga koledarskega leta. Poročilo vsebuje najmanj podatke o 
identifikacijski številki merilnega mesta v primeru individualne 
samooskrbe, v primeru skupnostne samooskrbe pa merilnega 
mesta naprave za samooskrbo, dnevu priklopa naprave za 
samooskrbo, o priključni moči naprave za samooskrbo, o vrsti 
energenta, poštni številki lokacije naprave za samooskrbo, o 
skupini odjemalca, številu prejetih vlog za izdajo soglasja ozi-
roma spremembo soglasja za priključitev ter o priključni moči 
in vrsti energenta za naprave za samooskrbo, ki še niso pri-
ključene. Distribucijski operater v istem roku pošlje operaterju 
trga tudi podatke o proizvedenih količinah električne energije 
v predhodnem koledarskem letu v napravah za skupnostno 
samooskrbo.

(2) Do 1. marca tekočega koledarskega leta pošlje distri-
bucijski operater ministrstvu, pristojnemu za energijo, in Agen-
ciji za energijo tudi poročilo o številu in razlogih zavrnitve vlog 
za izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja za priključitev, 
o ugotovljenih vplivih na stabilnost distribucijskega omrežja in 
višino omrežnine za preteklo koledarsko leto.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena distribucij-
ski operater sporoči ministrstvu, pristojnemu za energijo, 
podatke o številu priklopov novih in obstoječih naprav za 
samooskrbo, o številu vlog in izdanih soglasjih za priključi-
tev, ločeno po tehnologijah in vrsti odjemalca, najpozneje v  
14 dneh po prejemu takšne zahteve ministrstva, pristojnega 
za energijo.

12. člen
(izračun proizvedene količine električne energije  

iz naprav za samooskrbo)
Operater trga naredi izračun proizvedene količine elek-

trične energije priključenih naprav za samooskrbo za preteklo 
koledarsko leto in ga do 1. aprila tekočega koledarskega leta 
posreduje ministrstvu, pristojnemu za energijo.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(prenehanje veljavnosti, začasna uporaba in uskladitev 

predpisov)
(1) Minister, pristojen za energijo, uskladi Pravilnik o teh-

ničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18) s to 
uredbo v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 97/15 in 32/18), ki se uporablja do začetka 
uporabe te uredbe.

14. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2019.

Št. 00710-10/2019
Ljubljana, dne 21. marca 2019
EVA 2018-2430-0110

Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bertoncelj l.r.

podpredsednik

701. Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja 
zrakoplova

Na podlagi prvega odstavka 135. člena Zakona o letal-
stvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 
46/16) in četrtega odstavka 3. člena Zakona o zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C in 18/11 
– ZUKN-A) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju službe iskanja  
in reševanja zrakoplova

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določajo pogoji in način izvajanja 
iskanja in reševanja zrakoplova, ko je ta pogrešan, je v nevar-
nosti, ali se je zgodila nesreča ali ko letalskemu prometu grozi 
nevarnost, ter naloge in odgovornosti med organizacijami in 
službami, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju zrakoplova.

(2) Pri izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova 
se upoštevajo mednarodni standardi in priporočena praksa iz 
Priloge 11 in Priloge 12 h Konvenciji o mednarodnem civilnem 
letalstvu (Uradni list FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/54, 
Uradni list RS, št. 24/92 – akt o notifikaciji nasledstva in Uradni 
list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/00), ki je objavljena na 
spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo, v vsakokratnem 
veljavnem besedilu.

(3) Ta uredba se ne uporablja za vojaške in brezpilotne 
zrakoplove.
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2. člen
(pomen izrazov in kratic)

(1) Izrazi in kratice, uporabljeni v tej uredbi, imajo nasle-
dnji pomen:

– center za koordinacijo (v nadaljnjem besedilu: RCC) je 
enota, odgovorna za spodbujanje učinkovite organizacije služ-
be iskanja in reševanja zrakoplova in za koordinacijo izvedbe 
te akcije na območju iskanja in reševanja zrakoplova;

– območje iskanja in reševanja zrakoplova je določeno 
območje, v katerem deluje RCC in se zagotavlja služba iskanja 
in reševanja zrakoplova;

– služba iskanja in reševanja zrakoplova pomeni izvaja-
nje nalog spremljanja stanja v sili, komunikacije, koordinacije 
iskanja in reševanja zrakoplova, prvo pomoč in evakuacijo 
ponesrečencev z uporabo javnih in zasebnih virov in sred-
stev, vključno s sodelujočimi zrakoplovi, plovili, drugimi vozili 
in opremo;

– COSPAS-SARSAT je vesoljski sistem za iskanje plovil v 
nevarnosti – sledenje s pomočjo satelita za iskanje in reševanje 
(Space System for Search of Vessels in Distress – Search and 
Rescue Satellite – Aided Tracking);

– IMO je Mednarodna pomorska organizacija (Internatio-
nal Maritime Organization);

– WGS-84 je svetovni geodetski sistem 1984 (World Ge-
odetic System 1984).

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak po-
men, kot je določeno v predpisih, ki urejajo civilno letalstvo in 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. člen
(pristojni organ)

Organ, pristojen za izvajanje te uredbe, je Javna agencija 
za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
agencija).

4. člen
(obveščanje in alarmiranje)

(1) Vsakdo, ki opazi izginotje ali nesrečo zrakoplova, izve 
o tem ali povzroči njegovo izginotje ali nesrečo, takoj obvesti 
najbližji center za obveščanje ali Policijo.

(2) Vključeni v sistem opazovanja, obveščanja in alarmi-
ranja v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami brezplačno in brez odlašanja sporočajo podatke, 
ki so pomembni za uspešno in učinkovito izvedbo iskanja in 
reševanja zrakoplova.

5. člen
(območje iskanja in reševanja zrakoplova)

Služba iskanja in reševanja zrakoplova se izvaja na ob-
močju z informacijami za letenje (FIR) Ljubljana.

6. člen
(izvajanje službe iskanja in reševanja zrakoplova)

(1) Služba iskanja in reševanja zrakoplova se izvaja, ko 
nastopi nevarnost za zrakoplov in ljudi na krovu. To stanje se 
deli na faze nevarnosti:

– faza negotovosti (INCERFA), ki je stanje, ko obstaja 
negotovost glede varnosti zrakoplova in ljudi na krovu;

– faza alarmiranja (ALERFA), ki je stanje, v katerem ob-
staja skrb za varnost zrakoplova in ljudi na krovu, in

– faza stiske (DETRESFA), ki je stanje, v katerem je goto-
vo, da zrakoplovu in njegovim potnikom grozi resna in grozeča 
nevarnost in se zahteva takojšnja pomoč.

(2) Služba iskanja in reševanja zrakoplova se deli na 
upravljanje službe iskanja in reševanja zrakoplova (v nadalj-
njem besedilu: raven upravljanja) in operativno izvajanje službe 
iskanja in reševanja zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: opera-
tivna raven).

7. člen
(raven upravljanja)

(1) Raven upravljanja izvaja agencija, ki se posvetuje z 
Medresorskim odborom za upravljanje službe iskanja in reše-
vanja zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: odbor) in ga tudi vodi.

(2) Odbor sestavljajo predstavniki agencije, ministrstva, 
pristojnega za promet, Uprave Republike Slovenije za pomor-
stvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava RS za pomorstvo), mini-
strstva, pristojnega za obrambo, Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: Uprava RS za 
zaščito in reševanje), ministrstva, pristojnega za notranje za-
deve, Policije, ministrstva, pristojnega za zdravje, in Javnega 
podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. Člane 
odbora iz agencije imenuje direktor agencije, člane odbora iz 
ministrstev in organov v sestavi imenujejo pristojni ministri in 
člane odbora iz Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o., direktor javnega podjetja.

(3) Agencija se glede formalne ureditve in izmenjave 
informacij, ki so potrebne za uspešno izvajanje službe iskanja 
in reševanja zrakoplova na morju, usklajuje z Upravo RS za 
pomorstvo.

8. člen
(operativna raven)

(1) Operativno raven izvajajo Javno podjetje Kontrola 
zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Policija, Uprava RS za po-
morstvo in Uprava RS za zaščito in reševanje s centri za obve-
ščanje in silami za zaščito, reševanje in pomoč, ki zagotavljajo 
izvajanje nalog 24 ur na dan, sedem dni v tednu. V izvajanje 
nalog se lahko vključijo tudi drugi subjekti, v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(2) Operativna raven zajema naloge RCC, iskanja zrako-
plova in reševanja zrakoplova.

(3) Naloge RCC izvaja Javno podjetje Kontrola zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o, razen nalog, ki so v pristojnosti 
Policije, Uprave RS za zaščito in reševanje in Uprave RS za 
pomorstvo. K izvedbi posamezne naloge koordinacije iskanja 
in reševanja zrakoplova Javno podjetje Kontrola zračnega pro-
meta Slovenije, d. o. o., lahko vključi tudi predstavnike Policije, 
Uprave RS za zaščito in reševanje, Uprave RS za pomorstvo 
in agencije.

(4) Iskanje zrakoplova izvaja Policija, v iskanje pa se lah-
ko vključijo tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč.

(5) Reševanje zrakoplova se izvaja v skladu s predpisi s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(6) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena iskanje 
in reševanje zrakoplova na morju izvaja Uprava RS za pomor-
stvo. V izvajanje nalog se lahko vključijo tudi Uprava RS za 
zaščito in reševanje s centri za obveščanje in silami za zaščito, 
reševanje in pomoč ter enote Policije.

(7) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena reše-
vanje zrakoplova na območju letališča, na katerem je zagoto-
vljena služba zračnega prometa, in v njegovi neposredni bližini 
med obratovalnim časom letališča načrtuje, usklajuje in izvaja 
obratovalec letališča. V reševanje zrakoplova se lahko vključijo 
Uprava RS za zaščito in reševanje s centri za obveščanje in 
silami za zaščito, reševanje in pomoč ter enote Policije.

(8) Podatke o zaznanem oddajanju signala v sili na obmo-
čju Republike Slovenije iz sistema COSPAS-SARSAT sprejme 
Uprava RS za pomorstvo.

(9) Informacije o letu zrakoplova zagotavlja Javno podjetje 
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.

9. člen
(sodelovanje Slovenske vojske)

Slovenska vojska pri izvajanju operativne ravni sodeluje v 
skladu s predpisi, ki urejajo obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v skladu z njeno organiziranostjo, opre-
mljenostjo, usposobljenostjo in razpoložljivostjo.
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10. člen
(mednarodno sodelovanje)

(1) Subjekti, ki so vključeni v iskanje in reševanje zra-
koplova, v skladu s svojimi pristojnostmi in glede na naloge, 
ki jih opravljajo, sodelujejo s pristojnimi službami sosednjih in 
drugih držav.

(2) Vsebina in način sodelovanja iz prejšnjega odstavka 
se uredita z dogovorom, v katerem se določi, v katerih prime-
rih, kako in v kakšnem obsegu se sprejme pomoč tujih sil pri 
iskanju in reševanju zrakoplova na ozemlju Republike Slovenije 
ali nudi pomoč sil Republike Slovenije pri iskanju in reševanju 
zrakoplova na tujem ozemlju.

11. člen
(izmenjava informacij)

(1) Subjekti iz 8. člena te uredbe, ki izvajajo operativno 
raven, sproti obveščajo in izmenjujejo informacije, pomembne 
za učinkovito iskanje in reševanje zrakoplova.

(2) Pri nudenju pomoči ali ko ni znano, na ozemlju katere 
države je pogrešan zrakoplov, RCC obvešča in izmenjuje infor-
macije z RCC sosednje države.

(3) Obveščanje domačih in tujih subjektov, ki izvajajo 
operativno raven, in izmenjava informacij z njimi se izvajata v 
skladu s pristojnostmi posameznega subjekta.

(4) Pri izmenjavi podatkov o lokaciji iskanja in reševanja 
zrakoplova se za določanje horizontalnega položaja uporablja 
stopinjski zapis v geografskem koordinatnem sistemu WGS-84.

12. člen
(sredstva komuniciranja)

(1) Subjekti iz 8. člena te uredbe, ki izvajajo operativ-
no raven, zagotovijo potrebna sredstva za komunikacijo, ki 
omogočajo medsebojno povezljivo, zanesljivo in neprekinjeno 
komunikacijo na območju iskanja in reševanja.

(2) Za koordinacijo zrakoplovov, ki izvajajo iskanje in 
reševanje zrakoplova, se uporablja frekvenca 119,550 MHz.

13. člen
(osebje, sredstva in oprema)

(1) Subjekti iz 8. člena te uredbe, ki izvajajo operativno 
raven, zagotovijo osebje, sredstva in opremo za iskanje in 
reševanje zrakoplova in o tem na zahtevo poročajo agenciji.

(2) Izvajalci nalog RCC iz tretjega odstavka 8. člena te 
uredbe morajo imeti na voljo podatke o razpoložljivosti osebja, 
sredstvih in opremi iz prejšnjega odstavka ter druge informaci-
je, potrebne za učinkovito izvajanje nalog iz njihove pristojnosti.

14. člen
(usposobljenost osebja)

(1) Subjekti iz 7. in 8. člena te uredbe zagotavljajo stalno 
usposobljeno osebje.

(2) Zahteve glede usposabljanja osebja, vključenega v 
iskanje in reševanje zrakoplova, se določijo v programih uspo-
sabljanja. Programi usposabljanja za subjekte iz 7. in 8. člena 
te uredbe se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo civilno letal-
stvo, pomorstvo, naloge in pooblastila Policije ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Programi usposabljanja vsebujejo vsebine o ureditvi 
službe iskanja in reševanja zrakoplova, postopkih in uporabi 
tehnik, sredstev in opreme pri izvajanju iskanja in reševanja 
zrakoplova. Usposabljanje lahko vključuje tudi udeležbo pri iz-
vajanju iskanja in reševanja zrakoplova ali na vajah s področja 
iskanja in reševanja zrakoplova.

(4) Subjekti iz 7. in 8. člena te uredbe o izvajanju progra-
ma usposabljanja na zahtevo poročajo agenciji.

(5) Vaje s področja iskanja in reševanja zrakoplova se 
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami.

15. člen
(načrt iskanja in reševanja zrakoplova)

Naloge subjektov iz 8. in 9. člena te uredbe se podrobneje 
opredelijo v državnem načrtu v skladu z ureditvijo s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

16. člen
(spremljanje aktivnosti)

(1) Agencija za namen stalnega izboljševanja izvajanja 
nalog zbira podatke, spremlja učinkovitost izvedenih aktivnosti 
iskanja in reševanja zrakoplova ter predlaga spremembe in 
izboljšave službe iskanja in reševanja zrakoplova na nacionalni 
in mednarodni ravni.

(2) Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje, Uprava 
RS za pomorstvo in Javno podjetje Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o., za namen iz prejšnjega odstavka agenciji 
v sedmih dneh po končani posamezni aktivnosti poročajo o 
izvedbi iskanja in reševanja zrakoplova.

(3) Agencija spremlja izvedene aktivnosti iskanja in reše-
vanja zrakoplova na ozemlju Republike Slovenije. V skladu s 
predpisi Evropske unije in mednarodnimi pogodbami, ki zave-
zujejo Republiko Slovenijo, poroča o izvajanju službe iskanja 
in reševanja zrakoplova.

17. člen
(zahteve za operatorja in zrakoplov)

(1) Operator zrakoplova, ki izvaja iskanje in reševanje 
zrakoplova, zagotavlja usposobljenost posadke in opremljenost 
zrakoplova.

(2) Iskanje in reševanje pogrešanega zrakoplova predno-
stno izvaja zrakoplov, ki je opremljen z radiokompasom (Direc-
tion Finding) in z dvema radijskima napravama, od katerih ena 
deluje na frekvenci za pomoč v sili (121,5 MHz).

18. člen
(poročanje ICAO in IMO)

Ministrstvo, pristojno za promet, poroča ICAO in IMO o 
sredstvih in območju iskanja in reševanja zrakoplova.

KONČNA DOLOČBA

19. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne eno leto od 
uveljavitve te uredbe.

Št. 00710-4/2019
Ljubljana, dne 21. marca 2019
EVA 2018-2430-0031

Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bertoncelj l.r.

podpredsednik

702. Uredba o državnem prostorskem načrtu 
za 110 kV kablovod v MO Koper

Na podlagi drugega odstavka 270. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) v zvezi s prvim odstav-
kom 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 57/12) v zvezi z drugim odstavkom 11. člena 
Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena 
v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 
61/17 – ZUreP-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
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U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za 110 kV 

kablovod v MO Koper

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 
– ZPNačrt, 57/12 – ZPNačrt-B in 61/17 – ZUreP-2) in Uredbo 
o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 
– ZPNačrt, 57/12 – ZPNačrt-B in 61/17 – ZUreP-2) sprejme 
državni prostorski načrt za 110 kV kablovod v MO Koper (v 
nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je januarja 2019 pod števil-
ko projekta 2016/DPN-037 izdelalo podjetje URBIS d. o. o. 
Maribor.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, 
območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede na-
membnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in obliko-
vanja, pogoje glede križanj ali prestavitev gospodarske javne 
infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja pro-
storskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje 
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja 
zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge 
pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, 
dopustna odstopanja in nadzor.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza-
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi 
prilogami v tiskani obliki na vpogled pri ministrstvu, pristojnem 
za prostor, in službi, pristojni za urejanje prostora v Mestni 
občini Koper.

(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izve-
den, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani 
taki posegi v okolje, za katere je tak postopek v skladu s pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, treba izvesti.

(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s 
tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi 
v okolje, za katere je tak postopek v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo okolja, treba izvesti.

(5) Oznake, navedene v 3., 6., 7., 8. in 12. členu te ured-
be, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo nasle-
dnje prostorske ureditve:

– kablovod 110 kV od razdelilne transformatorske postaje 
110/20 kV Koper do kabelskega jaška EKJ-V1 (v nadaljnjem 
besedilu: kablovod 110 kV) s podzemnimi jaški in ozemljitvenim 
vodnikom;

– optična kanalizacija za potrebe povezave med razdelil-
nima transformatorskima postajama v Kopru in Izoli. Namesti 
se dvojček PEHD premera 2 x 50 mm, v katerega se vpihne 
zemeljski optični kabel;

– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe energet-
ske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture ter vseh 
drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno 
delovanje načrtovanih ureditev.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z 
geodetskim načrtom obsega območje kablovoda, delovni pas 
in območje začasne rabe v naslednjih katastrskih občinah:

– k. o. 2604 Bertoki na zemljišču parc. št. 5583/0;
– k. o. 2605 Koper na zemljiščih parc. št. 1551/12, 

1524/1, 1508/21, 1508/13, 1524/6, 1523, 1564/12, 1508/1, 
1553, 1564/3, 1564/4, 1564/5, 1564/6, 1564/7, 1540/8, 1540/9, 
1540/10, 1540/11;

– k. o. 2606 Semedela na zemljiščih parc. št. 4638/11, 
452/2, 451/3, 451/4, 457/4, 1847, 1846/1, 4602/30, 4602/31, 
4602/8, 4602/32, 4602/53, 1857/44, 4638/12, 4638/13, 
1857/40, 1857/38, 1857/39, 4638/14, 4638/15, 157/37, 
1857/36, 4638/16, 4602/37, 4602/49, 4602/40, 1877/2, 1877/1, 
4638/7.

(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno 
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja 
v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz gra-
fičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja 
načrta z načrtom parcel – list št. 3.

5. člen
(raba zemljišč)

Na območju državnega prostorskega načrta so glede na 
zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe 
zemljišč:

– zemljišča omejene rabe so zemljišča na območju 3 m 
od osi kablovoda 110 kV obojestransko;

– zemljišča začasne rabe so zemljišča na območju grad-
bišč zunaj območij omejene rabe.

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

6. člen
(potek trase)

(1) Trasa 110 kV kablovoda poteka od RTP Koper, po 
levi bermi znotraj visokovodnega profila Badaševice do mosta, 
ki povezuje Ulico 15. maja in Tomšičevo ulico, kjer prečka 
Badaševico. Od desnega brega Badaševice se kabelska tra-
sa nadaljuje po Ulici 15. maja in preko parkirišča proti jašku 
EKJ-V1, ki se nahaja ob hitri cesti znotraj ograjenega območja 
hitre ceste Koper–Izola.

(2) Dolžina kablovoda znaša približno 1300 m.

7. člen
(kablovod in z njim povezane ureditve)

(1) Kablovod 110 kV obsega tri enofazne kable z izola-
cijo iz zamreženega polietilena in vodnika s presekom največ 
1000 mm2. Ob kablovodu 110 kV se izvede optična kanalizacija 
za vpihovanje optičnega vlakna. Kablovod 110 kV se priklopi 
v RTP 110/20 kV Koper z vsemi potrebnimi povezavami in 
predelavami.

(2) Predvidena višina nadkritja med končno urejenim tere-
nom in temenom cevi znaša najmanj 1,5 m. Predvidena globina 
dna jarka pri vkopu kablovoda 110 kV znaša 2,1 m od zgornje 
kote končnega terena.

(3) Podvrtavanje kablovoda 110 kV z uvlačenjem v za-
ščitni cevi je predvideno na območju prečkanja Badaševice.
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(4) Lega kablovoda 110 kV v zemlji se posebej označi, da 
je nad kablovodom 110 kV mogoč nadzor. Najmanj 50 cm nad 
vkopanim kablovodom 110 kV se položi opozorilni trak značilne 
barve. Približno 15 cm nad cevmi optične kanalizacije se po-
ložijo še predfabricirane armiranobetonske plošče, ki kablovod 
110 kV dodatno varujejo pred tretjimi osebami.

(5) Na območju predvidenega mostu v OPPN za trgovsko 
poslovno cono pri Badaševici ob Šmarski cesti se v fazi izdela-
ve projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja predvidi izved-
ba kablovoda na način, ki bo omogočal gradnjo načrtovanega 
mostu (ustrezna zaščita, morebitna prilagoditev trase ipd.).

8. člen
(optična kanalizacija)

Vzdolž kablovoda 110 kV je v skupnem jarku predvide-
na optična kanalizacija za vpihovanje zemeljskega optičnega 
kabla. Optično kanalizacijo sestavljajo zaščitne PEHD cevi 
nazivnega premera 2 x 50 mm za vpihovanje zemeljskega 
optičnega kabla.

9. člen
(območje gradbišča)

(1) Za prehod gradbenih strojev in polaganje kablovoda 
110 kV v jarek je območje gradbišča določeno z mejo območja 
državnega prostorskega načrta.

(2) Območje državnega prostorskega načrta se po konča-
ni gradnji povrne v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred 
gradbenim posegom.

(3) Območje državnega prostorskega načrta je razvidno iz 
grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz obmo-
čja načrta in prostorske ureditve v širšem prostoru – ureditvena 
situacija načrtovanih ureditev – list št. 2.1.

10. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti)

(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostor-
skim načrtom, so v območju omejene in začasne rabe, če ne 
onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu 
in prevoznosti dostopnih poti, dopustni tudi naslednji posegi:

– rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih linijskih infra-
strukturnih objektov in prometne infrastrukture;

– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim 
delovanjem voda;

– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami;

– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih 
objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja;

– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, če so 
njihovi podzemni nosilni elementi (temelji ipd.) najmanj 5 m 
oddaljeni od osi kablovoda 110 kV.

(2) Za vse posege v prostor v varovalnem pasu, ki sega 
3 m na obe strani od osi kablovoda 110 kV, je treba pridobiti 
soglasje sistemskega operaterja; navedeno ne velja za upra-
vljavca vodnega zemljišča v primeru rednih vzdrževalnih del ter 
košnje brežin in berme struge.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ ALI PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA IN PRIKLJUČEVANJA 
PROSTORSKIH UREDITEV NANJE

11. člen
(skupne določbe)

(1) Pred izvedbo vseh posegov je treba določiti lego vseh 
komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti 
in ustrezno zaščititi.

(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in te-
lekomunikacijske infrastrukture potekata v skladu s projektnimi 
pogoji posameznih upravljavcev.

(3) Detajli križanj, morebitne prestavitve in drugi posegi, 
potrebni na infrastrukturnem omrežju, se natančno obdelajo v 
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ali izvedbo.

(4) Infrastruktura se ne prestavlja v območja kulturne 
dediščine, križanja infrastrukture pa se izvedejo tako, da ne 
prizadenejo kulturne dediščine.

(5) Prestavitve obstoječe gospodarske javne infrastruk-
ture zaradi potrebe gradnje kablovoda 110 kV se izvedejo na 
stroške investitorja.

(6) Vsa križanja in vzporedni poteki kablovoda 110 kV z 
objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra, prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in 
grajenega javnega dobra in priključki nanjo so razvidni iz gra-
fičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz umestitve 
prostorske ureditve v prostor – ureditvena situacija grajene 
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra – list št. 2.2.

12. člen
(državne in lokalne ceste)

(1) Kablovod se križa z državnimi in lokalnimi cestami pod 
njihovimi mostnimi konstrukcijami. Posegov v telesa cest na 
mestnih križanj ni. Ceste, ki jih kablovod križa in se nahajajo 
nad traso kablovoda, so:

– Lokalna cesta Veluščkova ulica;
– Lokalna cesta (brv za pešce) med Veluščkovo ulico in 

Ulico 15. maja;
– Lokalna cesta Cesta na Markovec;
– Državna cesta – glavna cesta G1-11/1062 Koper–Dra-

gonja.
(2) Zaradi gradnje kablovoda 110 kV na območju državnih 

cest ne smejo biti ogroženi varnost prometa, stabilnost ceste 
in objektov in odvodnjavanje ceste. Upravljavcu državnih cest 
se omogoči izvajanje rednih vzdrževalnih del na državni cesti 
in njenih spremljajočih objektih.

(3) Kabelski jašek EKJ-V1 se nahaja v varovalnem pasu 
hitre ceste HC H6 Koper (Škocjan)–Koper (Žusterna). Vse 
posege v varovalni pas hitre ceste Koper–Izola se izvede le po 
predhodnem soglasju DARS d. d.

(4) Posegi v varovalni pas hitre ceste ne smejo biti v 
nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varo-
vanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega 
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(5) Z načrtovano gradnjo se ne sme onemogočati ali ovi-
rati izvajanja rednih vzdrževalnih del na hitri cesti in na njenih 
spremljajočih objektih. V primeru poškodb na hitri cesti in njenih 
pripadajočih ureditvah zaradi gradnje kablovoda mora investitor 
kablovoda le-te takoj sanirati in vzpostaviti prvotno stanje na 
lastne stroške.

13. člen
(vodovodno omrežje)

Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in vodovodnega 
voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem 
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se 
položi najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih, 
pri katerih ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo 
izvedeta sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.

14. člen
(kanalizacijsko omrežje)

Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in kanalizacijskega 
voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem 
pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se 
položi najmanj 0,5 m nad ali pod kanalizacijo. Pri vzporednem 
poteku kablovoda 110 kV in kanalizacije je svetli odmik 1,5 m.

15. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Križanja kablovoda 110 kV in omrežja visokonapeto-
stnih nadzemnih in podzemnih vodov se izvedejo s prekopom 
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pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v bližini temeljev obsto-
ječih stojnih mest daljnovodov se izvedejo tako, da ni ogrožena 
statična stabilnost stojnega mesta. Med gradnjo se deli teles, 
ročice gradbenih strojev in drugi predmeti ne smejo približati 
faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m.

(2) Križanja kablovoda 110 kV ter omrežja srednjenape-
tostnih in nizkonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se 
izvedejo s prekopom pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v 
bližini temeljev obstoječih stojnih mest se izvedejo tako, da ni 
ogrožena statična stabilnost stojnega mesta. Pred začetkom 
gradnje izvajalec naroči zakoličenje elektroenergetskih vodov.

16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in telekomunika-
cijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V 
višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 
110 kV se položi najmanj 0,5 m nad ali pod telekomunikacijskim 
vodom. Na mestu križanja se telekomunikacijski vod zaščiti s 
cevjo.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

17. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafične-
ga dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta 
z načrtom parcel – list št. 3, v katerem so s tehničnimi elementi, 
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi 
lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, se lahko po izvedenih posegih delijo v skladu z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja in se po namemb-
nosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA  

IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA 
ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA  

PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

18. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz prikaza stanja prostora. Na širšem obravnavanem območju 
ni evidentiranih enot kulturne dediščine. Investitor zagotovi 
splošne ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo kulturne dediščine. Ob odkritju dediščine je tre-
ba najdbo zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

19. člen
(ohranjanje narave)

(1) Pri poseganju v območja linearnih krajinskih struktur 
(drevored) je delovni pas čim ožji.

(2) Za preprečitev naselitve ter razvoja tujerodnih inva-
zivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih 
populacij se izvedeta naslednja ukrepa:

– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi 
kablovoda 110 kV;

– košnja se izvaja najmanj dvakrat letno (v prvi polovici 
junija in prvi polovici avgusta), površine, ki se zaraščajo s tuje-
rodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski dresnik in kanad-

ska zlata rozga), pa se kosijo še pogosteje, praviloma enkrat 
na mesec v vegetacijski sezoni.

(3) Posegi v vodotoku se lahko izvajajo od začetka julija 
do konca marca. Sedem dni pred pričetkom del se o tem ob-
vesti ribiška družina.

(4) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz 
obvezne priloge k državnemu prostorskemu načrtu: Prikaz 
stanja prostora. Na obravnavanem območju ni evidentiranih 
območij ohranjanja narave.

20. člen
(površinske in podzemne vode)

(1) Prehod iz leve berme na desni breg Badaševice se 
izvede s podvrtavanjem. Teme zaščitne cevi kablovoda je na 
globini najmanj 1,5 m pod dnom struge. Ustji zaščitne cevi 
kablovoda sta od zgornjih robov brežin prve terase odmaknjeni 
vsaj 1,5 m na vsako stran.

(2) V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega 
materiala v pretočni profil vodotoka ali na poplavna območja.

(3) Izkop v strugi se izvede na način, ki bo zagotavljal 
stabilnost brežin osnovnega korita Badaševice. Preprečiti je 
potrebno posedanje brežin in poškodbe obloge.

(4) Pri izvajanju gradbenih del, gradnji in vzdrževanju ka-
blovoda se preprečijo posredni vplivi gradnje na površinske in 
podzemne vode. Upoštevajo se vsi omilitveni ukrepi, določeni 
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
in projekta za izvedbo.

(5) Prečkanje kablovoda 110 kV je razvidno iz grafičnega 
dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta 
in prostorske ureditve v širšem prostoru – ureditvena situacija 
načrtovanih ureditev – list št. 2.1.

21. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvajajo 
tako, da prizadenejo čim manjšo površino tal.

(2) Plasti tal se pri zasipanju vračajo v obratnem vrstnem 
redu, kot so bile odkopane. Ob izkopu se zgornja plast humusa 
deponira tako, da je po končani gradnji s tem slojem mogoče 
pokriti površine, prizadete med gradnjo.

(3) Dovažanje zgornje plasti rodovitne zemlje od drugod 
ni dopustno zaradi vnosa tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno 
gensko zasnovo od lokalnih populacij.

(4) Za čas gradnje se v fazi projekta za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja izdela načrt o ravnanju in uporabi rodovitnega 
dela prsti.

22. člen
(varstvo zraka)

Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesna-
ževati okolja. Tovor se na vozila naloži tako, da ne onesnažuje 
okolja, sipki tovor se prekriva. V sušnem in vetrovnem vremenu 
se prevozne in gradbene površine vlažijo. Sipki materiali se 
skladiščijo proč od stanovanjskih območij ter se v sušnem in 
vetrovnem vremenu vlažijo in prekrivajo. Prometne površine 
na gradbišču, javne prometne površine in vozila pri vožnji z 
gradbišča na javne prometne površine se redno čistijo.

23. člen
(varstvo pred hrupom)

V bližini stanovanjskih objektov se med gradnjo postavijo 
začasne protihrupne ograje. Vrsta in način postavitve protihru-
pne ograje se določita v fazi projekta za izvedbo. Prevozne poti 
naj se kar najbolj izogibajo stanovanjskim stavbam in drugim 
stavbam z varovanimi prostori.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Investitor mora na celotnem območju gradbišča ter 
na prevoznih in manipulativnih površinah zagotoviti zbiranje in 
odstranjevanje odpadne embalaže.
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(2) Investitor za predvidene izkope pripravi načrt uporabe 
zemljine in oceno kakovosti zemljine.

(3) Po končani gradnji se vsi odpadki, nastali med gra-
dnjo, odstranijo in odložijo na odlagališčih.

25. člen
(varstvo pred požarom)

Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen
(etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, 
se izvedejo v eni etapi.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

27. člen
(monitoring)

Monitoring se izvede v skladu z usmeritvami, določenimi 
v programu monitoringa, ki ga investitor izdela v naslednji fazi 
priprave projektne dokumentacije.

28. člen
(organizacija gradbišča)

(1) Organizacija gradbišča je omejena na območje držav-
nega prostorskega načrta.

(2) Za dostop do gradbišča se uporabijo obstoječe držav-
ne ceste ter obstoječe občinske ceste in poti.

(3) Gradnja na javnih cestah se izvaja z zaporo enega 
voznega pasu, zato je treba pridobiti soglasje upravljavca javne 
ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

(4) Izvajalec del mora gradnjo organizirati na način, da se 
bo material sproti dovažal na gradbišče in odvažal z gradbišča. 
Odvečni material se odpelje na ustrezno deponijo.

(5) Začasni plato za tehnologijo podvrtavanja je namenjen 
za namestitev mehanizacije za izvedbo kabelske kanalizacije 
pod strugo Badaševice. Po končani gradnji se na območju 
začasnega platoja vzpostavi prvotno stanje.

29. člen
(obveznosti investitorja in izvajalca)

(1) Investitor in izvajalec imata naslednje obveznosti:
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morda služile obvozu 

ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji 
pa sanacija vseh poškodb;

– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in 
drugih objektov in sanacija poškodb;

– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja 
ustrezno usposobljenih delavcev.

(2) Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjem odstavku, pa 
ima investitor tudi naslednje obveznosti:

– pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce go-
spodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da 
se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo 
vsi posegi v območje objektov in naprav ter tudi v njihove va-
rovalne pasove;

– pravočasno seznani prebivalstvo z začetkom in nači-
nom izvajanja gradbenih del ter morebitnimi omejitvami pro-
meta in oskrbe s komunalno infrastrukturo;

– seznani prebivalstvo ob kablovodu 110 kV s pravili in 
postopki, ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem;

– ustrezno zaščiti objekte in naprave med gradnjo, po njej 
pa odpravi morebitne poškodbe na njih;

– omogoči nemoteno komunalno, energetsko in teleko-
munikacijsko oskrbo objektov;

– zagotovi ali nadomesti dostope in dovoze do obstoječih 
objektov in zemljišč;

– naredi posnetek ničelnega stanja cest, ki se prekopljejo 
in med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, po-
škodbe pa po gradnji odpravi in ceste povrne v prvotno stanje;

– pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumen-
tacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo gospo-
darske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki ju v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, inve-
stitor kablovoda 110 kV ne prevzame v upravljanje, upravljavci 
pa so ju v upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti;

– v primeru urejanja vodotoka Badaševica in izvajanja 
ukrepov pred škodljivim delovanjem voda, kjer bi ureditve stru-
ge ali ukrepi za izboljšanje stanja voda zahtevali poglabljanje 
ali spreminjanje lokacije kablovoda znotraj struge, krije nastale 
stroške v zvezi z ureditvijo kablovoda zaradi izvedbe nave-
denega posega v prostor investitor kablovoda oziroma vsa-
kokratni upravljavec kablovoda. Pri tem se mora upravljavec 
vodotoka zaradi skladnosti z varnostnimi in tehničnimi predpisi 
ter zaradi načina tehnične izvedbe za vsak zgoraj naveden na-
meravan poseg predhodno uskladiti z upravljavcem vodotoka.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

30. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih 
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki 
so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika ter upoštevajo zadnje stanje tehnike 
in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.

(2) Dopustna so odstopanja pri trasi kablovoda 110 kV in 
širini delovnega pasu znotraj območja državnega prostorskega 
načrta iz 4. člena te uredbe.

(3) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtova-
nega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih 
razmer na območju državnega prostorskega načrta ali na sose-
dnjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. 
Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasoda-
jalci, v pristojnosti katerih posegajo.

XI. NADZOR

31. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, 
pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje  

prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te 

uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. čle-
na te uredbe dopustni gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje 
objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega 
dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda, 
izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami in vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih 
objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, 
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zunanja ureditev dvorišč in dostopnih poti do obstoječih ali 
novih stavb zunaj območja državnega prostorskega načrta ter 
vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili 
in pogoji te uredbe.

(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se 
zaradi njih ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, ki so 
predmet državnega prostorskega načrta, in če z njimi soglaša 
sistemski operater.

33. člen
(občinski prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 
4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da 
so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Dolgoročni plan Občine Koper za obdobje 1986–2000 
(Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95 
in 11/98),

– Družbeni (srednjeročni) plan Občine Koper za obdobje 
1986–1990 (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 
14/95 in 11/98),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine 
Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01, ter Uradni list RS, 
št. 96/04, 97/04 – popravek, 23/05, 66/05, 90/05, 97/05, 112/05, 
22/09, 79/09, 65/10, 8/11 in 6/14),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper 
(Uradne objave, št. 19/88, 7/01 in 24/01, ter Uradni list RS, 
št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09, 65/10, 29/12 – obvezna razla-
ga, 50/12 in 47/16),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela, Za 
Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/99 ter Uradni 
list RS, št. 41/15 in 49/15),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»Zazidava Ulice 15. Maja« v Kopru (Uradni list RS, št. 79/09).

(2) Z dnem uveljavitve te uredbe se šteje, da sta na 
območju iz 4. člena te uredbe in za ureditve na tem obmo-
čju spremenjena in dopolnjena Odlok o zazidalnem načrtu 
»ob Šmarski« v Kopru (Uradne objave, št. 2/97 in 10/04, ter 
Uradni list RS, št. 9/06, 70/07 in 93/07) in Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona 
pri Badaševici ob Šmarski cesti« (Uradni list RS, št. 60/17), 
pri čemer se na območju delov zemljišč parcelnih št. 1564/7, 
1540/8 in 1564/6, vse k. o. Koper, in delov zemljišč parcelnih 
št. 4602/37, 4638/16, 1857/36, 4638/14, 1857/39, 1857/38, 
1857/40, 4638/12, 1857/44, 4602/53, 4602/32 in 4602/8, vse 
k. o. Semedela, poleg s to uredbo načrtovanih ureditev lahko 
izvede nova prometna ureditev območja z gradnjo novega 
mostu in ureditev krožišč na severni in južni strani Badaševice.

34. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00719-8/2019
Ljubljana, dne 21. marca 2019
EVA 2018-2550-0115

Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bertoncelj l.r.

podpredsednik
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MINISTRSTVA
703. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem 

načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija 
(2019)

Na podlagi drugega odstavka 94. člena Zakona o goz-
dovih (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, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o letnem gozdnogospodarskem načrtu 

gozdnogospodarske enote Čičarija (2019)

1. člen
S tem pravilnikom se sprejme letni gozdnogospodarski 

načrt gozdnogospodarske enote Čičarija (2019) št. 14 – 8/19 
z dne 3. 12. 2018, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019 do 
31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Sežana.

2. člen
Letni gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske eno-

te Čičarija (2019) je izdelan v treh izvodih za 11.401,56 ha 
gozdov, ki ležijo na Kraškem gozdnogospodarskem območju, 
v občinah Hrpelje - Kozina in Koper, oziroma v katastrskih 
občinah Gročana, Draga, Ocizla, Prešnica, Materija, Hrpelje, 
Podgorje, Zazid, Rakitovec, Ritomeče, Markovščina, Gradišče, 
Obrov, Poljane in Golac.

3. člen
Na podlagi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospo-

darske enote Čičarija z obdobjem veljavnosti od 1. 1. 2009 do 
31. 12. 2018, sprejetega s Pravilnikom o gozdnogospodar-
skem načrtu gozdnogospodarske enote Čičarija (2009–2018) 
(Uradni list RS, št. 101/09), so za leto 2019 določeni naslednji 
ukrepi:

1. najvišji možni posek v višini 25.109 m3, od tega 
8.859 m3 iglavcev in 16.250 m3 listavcev;

2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, 
na površini 3,23 ha;

3. nega drogovnjaka na površini 25,87 ha;
4. zaščita s 710 m ograje;
5. vzdrževanje 250 m ograj;
6. graditev 3 km in vzdrževanje 23,5 km protipožarnih 

presek;
7. postavitev ene in vzdrževanje treh protipožarnih tabel 

ter
8. 1,8 dni varstva pred žuželkami.

4. člen
V letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospo-

darske enote Čičarija (2019) so določeni ukrepi in načini 
njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov 
in odsekov.

5. člen
Po en izvod letnega gozdnogospodarskega načrta goz-

dnogospodarske enote Čičarija (2019) je na vpogled na se-
dežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, 
Partizanska 49, 6210 Sežana, na Krajevni enoti Kozina, Reška 
cesta 14, 6240 Kozina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani 
tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega 
gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Či-
čarija (2019).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-370/2018
Ljubljana, dne 15. marca 2019
EVA 2019-2330-0026

Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o programu sodniškega 
pripravništva in pravniškem državnem izpitu

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena, tretje alineje pr-
vega odstavka 19.a člena in 27.a člena Zakona o pravniškem 
državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 111/07 in 40/12 – ZUJF) ministrica za pravosodje 
izdaja

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

o programu sodniškega pripravništva  
in pravniškem državnem izpitu

1. člen
V Pravilniku o programu sodniškega pripravništva in 

pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08, 40/09 
in 40/11) se v 16. členu prvi odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»(1) Izpiti se opravljajo v terminih, ki se objavijo na spletni 
strani Centra za izobraževanje v pravosodju.«.

2. člen
V 30. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat mora v primeru iz drugega odstavka tega 

člena ustni del izpita opravljati v enem letu od uspešno opra-
vljenega pisnega dela, sicer se mu že opravljen pisni del izpita 
ne prizna in mora opravljati izpit v celoti. Tako opravljanje izpita 
ne šteje za ponovitev izpita.«.

3. člen
V 32. členu se črtata besedi »z odredbo«.

4. člen
V Prilogi se v 6.2.3. točki besedilo »organizacija držav-

nega pravobranilstva« nadomesti z besedilom »organizacija 
državnega odvetništva«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(dokončanje že začetih opravljanj izpitov)

Kandidati, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika uspe-
šno opravili pisni del izpita in iz opravičenih razlogov niso 
pristopili k opravljanju ustnega dela izpita ali so iz opravičenih 
razlogov od opravljanja ustnega dela izpita odstopili, morajo 
opravljati ustni del izpita v enem letu od uveljavitve tega pra-
vilnika, sicer se jim že opravljen pisni del izpita ne prizna in 
morajo opravljati izpit v celoti. Tako opravljanje izpita ne šteje 
za ponovitev izpita.
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6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-215/2018
Ljubljana, dne 18. marca 2019
EVA 2018-2030-0034

Andreja Katič l.r.
ministrica

za pravosodje

705. Odredba o višini prispevkov za osebno 
dopolnilno delo

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o prepre-
čevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 
in 47/15 – ZZSDT) ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti izdaja

O D R E D B O
o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo

1. člen
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na po-

samezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
7,62 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,18 eura.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2019.

Št. 0071-1/2019
Ljubljana, dne 27. februarja 2019
EVA 2019-2611-0017

Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica  

za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

706. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne 
postavke za opravljeno uro začasnih 
in občasnih del

Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – 
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 
– ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1) ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja

O D R E D B O
o uskladitvi najnižje bruto urne postavke  

za opravljeno uro začasnih in občasnih del

1. člen
Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena 

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno-

sti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10 – odl. US, 80/10 – ZUTD 
in 95/14 – ZUJF-C) za opravljeno uro začasnih in občasnih del 
ne sme biti nižja od 4,89 eura.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2019.

Št. 007-20/2019
Ljubljana, dne 4. marca 2019
EVA 2019-2611-0018

Mag. Ksenija Klampfer l.r.
ministrica 

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

707. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih 
oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah 
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 
denarnimi sredstvi

Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih de-
narnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list 
RS, št. 62/14), minister za finance izdaja

O D R E D B O
o določitvi roka za vključitev pravnih oseb  

iz 110.a člena Zakona o javnih financah  
v sistem enotnega upravljanja s prostimi 

denarnimi sredstvi

1. člen
V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sred-

stvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega 
računa, se, v skladu z 68. členom Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), z 
dnem začetka veljavnosti te odredbe, vključi Zavod za gozdove 
Slovenije.

2. člen
Pogodbe, ki jih je pravna oseba iz prejšnjega člena že 

sklenila za vezavo prostih denarnih sredstev, ostanejo v veljavi 
do izteka roka, za katerega so bile sklenjene.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-148/2019/8
Ljubljana, dne 15. marca 2019
EVA 2019-1611-0020

Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister

za finance
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708. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, 
ki se obračunavajo in plačujejo od plač 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 
– ZPIZ-2, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 
– ZUPPJS15, 97/14 – ZMEPIZ-1A, 31/15 – ZISDU-3, 90/15 
– ZIUPTD, 90/15 – ZUPPJS16, 96/15 – ZIPRS1617, 102/15, 
80/16 – ZIPRS1718, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17, 40/17, 65/17 
in 71/17 – ZIPRS1819) minister za finance objavlja

P O V P R E Č N O   L E T N O   S T O P N J O
davka in prispevkov, ki se obračunavajo  
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračuna-
vajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 
2018 35,02 %.

Št. 007-17/2019
Ljubljana, dne 15. marca 2019
EVA 2019-1611-0009

Dr. Andrej Bertoncelj l.r.
minister 

za finance

USTAVNO SODIŠČE
709. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča 

v Kopru

Številka: Up-619/17-22
Datum: 14. 2. 2019

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Ane Komljenović, Piran, na seji 14. februarja 2019

o d l o č i l o :

Sodba Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 144/2017 z dne 
15. 3. 2017 se razveljavi in zadeva se vrne Višjemu sodišču v 
Kopru v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku zavrnilo 

tožbeni zahtevek Občine Piran (v nadaljevanju Občina) za 
odpoved najemne pogodbe za neprofitno najemno stanovanje 
pritožnici zaradi obstoja krivdnega odpovednega razloga nepla-
čila najemnine v različnih obdobjih obstoja najemnega razmerja 
vse do decembra 2015. Ocenilo je, da ni mogoča odpoved 
najemne pogodbe zaradi obstoja izjemnih okoliščin iz prvega 
odstavka 104. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 
št. 69/03 in nasl. – v nadaljevanju SZ-1) glede na to, da je pri-
tožnica tudi sprožila zahtevane postopke za uveljavljanje raznih 
oblik denarnih pomoči in je s svojim položajem tudi seznanjala 
Občino. Po presoji sodišča tožeča stranka tudi sicer ne more 

zahtevati odpovedi najemne pogodbe iz krivdnega razloga ne-
plačila najemnine po 4. točki prvega odstavka 103. člena SZ-1 
glede na to: (i) da zaradi pravnomočnega sklepa o odpustu 
vseh (do 28. 12. 2015 zapadlih) denarnih obveznosti pritožnice 
nasproti njej nima več pravice sodno uveljavljati plačila nepla-
čanih najemnin in (ii) da je pritožnica kasneje zapadle obroke 
najemnine plačala.

2. Višje sodišče je ugodilo pritožbi tožeče stranke in 
spremenilo sodbo sodišča prve stopnje tako, da je ugodilo zah-
tevku tožeče stranke za odpoved najemne pogodbe in naložilo 
pritožnici dolžnost izpraznitve stanovanja v roku šestdesetih 
dni od pravnomočnosti sodbe. Po oceni Višjega sodišča so 
lahko izjemne okoliščine v smislu 104. člena SZ-1 le take, ki 
odstopajo od običajnega (vsakdanjega) življenja pritožnice. 
Tej opredelitvi naj večletna socialna stiska pritožnice ne bi 
ustrezala. To potrjuje po presoji Višjega sodišča tudi dejstvo, 
da zgolj s sklicevanjem na socialno stisko ni bila zatrjevana in 
ugotavljana nobena okoliščina, od katere bi lahko tekel tride-
setdnevni rok iz prvega odstavka 104. člena SZ-1. Napačno je 
po presoji Višjega sodišča tudi stališče sodišča prve stopnje, 
da zaradi pravnomočnega odpusta obveznosti pritožnice v 
okviru postopka osebnega stečaja ni več pogojev za odpoved 
najemne pogodbe iz razloga neplačila najemnine. Ključno naj 
bi bilo, da so bili pogoji za odpoved najemne pogodbe izpolnjeni 
na dan vložitve tožbe.

3. Pritožnica nasprotuje nosilnima stališčema izpodbijane 
sodbe, da dolgotrajne slabe socialne razmere ne pomenijo iz-
jemne okoliščine iz prvega odstavka 104. člena SZ-1 in da se 
lahko neplačilo najemnin šteje za krivdni odpovedni razlog kljub 
temu, da je bil izdan pravnomočni sklep o odpustu teh obve-
znosti. Zatrjuje kršitev 22. člena Ustave v zvezi s 104. členom 
SZ-1. Zatrjuje tudi kršitev pravice iz 25. člena Ustave, ker ji zo-
per spremembo sodbe na pritožbeni stopnji ni bilo zagotovljeno 
pravno sredstvo. Pritožnica predlaga izjemno obravnavo prepo-
zne ustavne pritožbe. V dopolnitvi ustavne pritožbe pritožnica 
podrobneje pojasnjuje okoliščine svojega primera. Zatrjuje, da 
nima kam, da živi v težkih socialnih razmerah in da ima resne 
zdravstvene težave.

4. Ustavno sodišče je s sklepom senata št. Up-619/17 z 
dne 8. 9. 2017 prepozno ustavno pritožbo izjemoma sprejelo 
v obravnavo. O tem je skladno s prvim odstavkom 56. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) obve-
stilo Višje sodišče v Kopru, skladno z drugim odstavkom istega 
člena ZUstS pa je ustavno pritožbo poslalo v odgovor nasprotni 
stranki iz pravdnega postopka (tožeči stranki).

5. Nasprotna stranka iz pravdnega postopka v odgovoru 
na ustavno pritožbo poudarja, da poskuša dejavno pomagati 
svojim najemnikom neprofitnih stanovanj, ki zaradi osebnih 
okoliščin ne morejo plačati najemnine (denimo s sklenitvijo 
sporazuma o obročnem odplačevanju, z vključitvijo centra 
za socialno delo, z izrednimi pomočmi itd.). Ker gre za tako 
občutljivo skupino prebivalstva, naj bi jim tudi dopuščala dalj-
ša obdobja neplačevanja najemnine. Tako naj bi nasprotna 
stranka ravnala tudi v pritožničinem primeru. Zahtevke za 
izpraznitev stanovanja naj bi nasprotna stranka uporabljala 
le kot skrajno možnost – ko so izčrpane druge možnosti in 
ko ni izgledov, da bo najemnik resno jemal plačevanje svoje 
obveznosti. Z javnofinančnega vidika naj bi bilo pravno ne-
dopustno, da bi Občina na dolgi rok dovolila, da najemnik 
neprofitnega stanovanja ne plačuje najemnine. S tem naj bi 
Občina omogočila de facto brezplačni najem neprofitnih sta-
novanj. Nasprotna stranka poudarja, da je večina najemnikov 
neprofitnih stanovanj v nezavidljivem položaju, zato posame-
znim od njih ne more spregledati neplačila najemnine. Po nje-
nem mnenju izpodbijana odločitev ni obremenjena s kršitvijo 
pravice iz 22. člena Ustave, saj niti ne odstopa od ustaljene 
sodne prakse niti ni arbitrarna. Nasprotna stranka se strinja s 
stališčem Višjega sodišča, da prvi odstavek 104. člena SZ-1 
ne dopušča tako široke razlage izjemnih okoliščin, za kakršno 
se zavzema pritožnica. Šlo naj bi za izjemo, ki naj bi jo bilo 
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treba razlagati ozko. Nasprotna stranka pritrjuje tudi stališču 
Višjega sodišča, da odpusta obveznosti pritožnici ni mogoče 
upoštevati, ker da je ključno, ali so bili zakonski pogoji za 
odpoved najemne pogodbe izpolnjeni na dan vložitve tožbe. 
Drugačna razlaga bi po mnenju nasprotne stranke pripeljala 
do pravno in življenjsko nevzdržnih situacij, saj bi v pravni 
sistem vnesla preveliko negotovost pri sodnem uveljavljanju 
zahtevkov za izpraznitev stanovanja v primerih, ko bi obe-
nem prišlo do odpusta obveznosti tožene stranke v postopku 
osebnega stečaja. Po prepričanju nasprotne stranke pritožnici 
zaradi spremembe sodbe na pritožbeni stopnji tudi ni bila 
kršena pravica do pravnega sredstva. Glede na navedeno 
nasprotna stranka Ustavnemu sodišču predlaga, naj ustavno 
pritožbo zavrne.

6. Pritožnica zavrača stališča nasprotne stranke iz od-
govora na ustavno pritožbo. Poudarja, da je zanjo zaradi 
bolezni in nezmožnosti za delo življenjskega pomena, da je 
deležna zakonitega in pravičnega sojenja. Pritožnica drugače 
od nasprotne stranke meni, da je treba izpolnjenost pogojev 
iz prvega odstavka 104. člena SZ-1 razlagati široko, kot jih je 
razlagalo sodišče prve stopnje, ker naj bi bila pravica do ne-
profitnega stanovanja socialna pravica. Po mnenju pritožnice 
občina v primerih dolgotrajne nezmožnosti plačevanja naje-
mnine najemniku najemne pogodbe ne more odpovedati, če 
ne izkoristi možnosti po četrtem odstavku 104. člena SZ-1 in 
najemnika ne preseli v drugo, manjše neprofitno stanovanje. 
Pritožnica meni, da je odpust obveznosti v okviru stečajnega 
postopka le črka na papirju, če ji ni omogočeno, da se nanj 
sklicuje v postopku za odpoved najemne pogodbe in za izse-
litev zaradi neplačila teh obveznosti. Formalistično ter pravno 
in življenjsko nevzdržno je po mnenju pritožnice stališče, da 
je za ugoditev tožbenemu zahtevku za izselitev ključno, da 
pritožnici ob vložitvi tožbe obveznost plačila najemnin še ni 
bila odpuščena.

B.
7. Pritožnica nasprotuje nosilnima stališčema izpodbijane 

sodbe: (1) da v tej zadevi niso podane utemeljene okoliščine, ki 
skladno s prvim odstavkom 104. člena SZ-1 preprečujejo odpo-
ved najemne pogodbe najemniku neprofitnega stanovanja; in 
(2) da se lahko neplačilo najemnin šteje za krivdni odpovedni 
razlog po 3. točki prvega odstavka 103. člena SZ-1 ne glede 
na to, da so bile pritožnici te obveznosti odpuščene s pravno-
močnim sklepom, izdanim v okviru postopka osebnega stečaja 
še pred zaključkom postopka na prvi stopnji. Pritožnica izrecno 
uveljavlja kršitev pravic iz 25. člena Ustave (zaradi spremembe 
odločitve na pritožbeni stopnji) in iz 22. člena Ustave (zaradi 
zmotnosti oziroma nesprejemljivosti nosilnih stališč izpodbijane 
sodbe). Vendar odpira ta zadeva po presoji Ustavnega sodišča 
drugo pomembno, s strani pritožnice smiselno uveljavljano 
ustavnopravno vprašanje, in sicer, ali je bilo z odločitvijo o 
njeni dolžnosti izselitve iz spornega neprofitnega najemnega 
stanovanja morebiti nedopustno poseženo v njeno pravico do 
spoštovanja doma, varovano v okviru pravice do nedotakljivosti 
stanovanja iz prvega odstavka 36. člena Ustave2 in v okviru 
pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja iz 
8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadalje-
vanju EKČP).

8. Niti 8. člen EKČP niti prvi odstavek 36. člena Ustave 
posameznikom sicer ne dajeta pravice do zagotovitve do-
ma.3 Pozitivne obveznosti države, zagotoviti dom brezdom-

2 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-64/14 z dne 12. 10. 
2017 (Uradni list RS, št. 66/17), 11. do 13. točka obrazložitve. 

3 Prim. denimo sodbi Evropskega sodišča za človekove pra-
vice (v nadaljevanju ESČP) v zadevah Chapman proti Združenemu 
kraljestvu z dne 18. 1. 2001, 99. točka obrazložitve, Yordanova in 
drugi proti Bolgariji z dne 24. 4. 2012, 130. točka obrazložitve, ter 
odločitev v zadevi Milan Makuc in drugi proti Sloveniji z dne 31. 5. 
2007, 171. točka obrazložitve. Prim. tudi odločbo Ustavnega sodi-
šča št. U-I-64/14, 14. točka obrazložitve. 

cem, so omejene.4 Vendar pa pravica do spoštovanja doma 
posamezniku v določenih primerih zagotavlja, da bo pred 
pretečo izgubo doma deležen sodne presoje sorazmernosti 
posega.5

9. Ali nastanitev posameznika na določenem prostoru 
že pomeni dom v smislu 8. člena EKČP, je odvisno od de-
janskih okoliščin konkretnega primera.6 Po presoji ESČP se 
lahko na pravico do spoštovanja doma sklicuje tudi oseba, 
ki ni lastnik stanovanja, če le izkaže obstoj zadostne in 
kontinuirane vezi z določenim prostorom.7 Tako stališče 
je že sprejelo tudi Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-64/14 
(11. do 13. točka obrazložitve). Kot izhaja iz sodbe sodišča 
prve stopnje, je pritožnica v spornem stanovanju nesporno 
bivala vse od sklenitve najemne pogodbe z dne 27. 12. 2001, 
torej v času odločanja sodišča prve stopnje že petnajst let. 
Zato to stanovanje nedvomno pomeni njen dom. Z odločitvijo 
Višjega sodišča, ki pritožnici nalaga dolžnost izselitve iz tega 
stanovanja, je bilo tako poseženo v pritožničino pravico do 
spoštovanja doma.8

10. Ustavno sodišče ugotavlja, da je bila pritožnici naje-
mna pogodba glede na ugotovitve sodišč in razumno presojo 
Višjega sodišča v izpodbijani sodbi sicer odpovedana skladno 
z zakonom. Vendar to v okoliščinah obravnavanega primera – 
upoštevaje pri tem presojo ESČP v podobnih primerih sodno 
naložene dolžnosti izselitve iz državnega oziroma »socialnega« 
stanovanja – ne zadošča za sklep o ustavni dopustnosti posega 
v pravico do spoštovanja doma. Izguba doma pomeni najbolj 
skrajno obliko posega v pravico do spoštovanja doma.9 Zato 
ESČP v primerih sodno naložene dolžnosti izselitve iz držav-
nega oziroma »socialnega« stanovanja ocenjuje ne le, ali je za 
izselitev obstajala podlaga v nacionalnem pravu, ampak tudi, ali 
je bil poseg v pravico do spoštovanja doma (zaradi obstoja ka-
terega od legitimnih ciljev iz drugega odstavka 8. člena EKČP10) 
nujen v demokratični družbi.11 Oceniti je torej treba, ali je teža 
posega sorazmerna zasledovanemu cilju, upoštevaje pri tem 
vse okoliščine konkretnega primera.12 V primeru, ko se pravica 
posameznika do spoštovanja doma znajde v koliziji z interesi 
oziroma upravičenji države (oziroma občine ali neprofitne stano-
vanjske organizacije), je torej potrebno še posebej skrbno teh-

4 Le v izjemnih primerih bi iz 8. člena EKČP lahko izhaja-
la zahteva po zagotavljanju varnega zatočišča posebej ranljivim 
(denimo hudo bolnim) posameznikom (odločitev ESČP v zadevi 
Marzari proti Italiji z dne 4. 5. 1999). člen 78 Ustave državi sicer 
nalaga dolžnost, da z ustreznimi ukrepi ustvarja možnosti za pri-
dobitev primernega stanovanja.

5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-64/14, 15. točka 
obrazložitve, in sodbo ESČP v zadevi Ćošić proti Hrvaški z dne 
15. 1. 2009, 21. do 23. točka obrazložitve. 

6 Prim. sodbo ESČP v zadevi Brežec proti Hrvaški z dne 
18. 7. 2013, 35. točka obrazložitve. Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi 
Yordanova in drugi proti Bolgariji, 103. točka obrazložitve.

7 Prav tam.
8 Po presoji ESČP gre za poseg v to pravico že s samo 

odločitvijo o dolžnosti izselitve, ne glede na to, ali je tej (že) sledil 
postopek izvršbe (prim. sodbi ESČP v zadevah Ćosić proti Hrvaški, 
18. točka obrazložitve, ter Popov in drugi proti Rusiji z dne 27. 11. 
2018, 42. točka obrazložitve). V obravnavani zadevi je bil postopek 
izvršbe v fazi preizkusa ustavne pritožbe že v teku, zato je Ustavno 
sodišče s sklepom o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo hkrati 
zadržalo nadaljnji tek izvršilnega postopka.

9 Prim. sodbo ESČP v zadevi Ćosić proti Hrvaški, 22. točka 
obrazložitve.

10 To je: državne varnosti, javne varnosti, ekonomske blaginje 
države, preprečevanja nereda ali zločina, varovanja zdravja ali 
morale ali zavarovanja pravic in svoboščin drugih ljudi.

11 Prim. denimo sodbo ESČP v zadevi Paulić proti Hrvaški z 
dne 22. 10. 2009, 42. točka obrazložitve. 

12 Prim. sodbo ESČP v zadevi Bjedov proti Hrvaški z dne 
29. 5. 2012, 65. točka obrazložitve. Pri tem ni zadosti, da se soraz-
mernost ukrepa presoja šele v morebitnem izvršilnem postopku, 
ampak mora biti ta presojana že v okviru pravdnega postopka (prav 
tam, 71. točka obrazložitve).
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tanje sorazmernosti posega.13 Posameznik mora imeti v takem 
primeru možnost, da pri presoji sorazmernosti posega v pravico 
do spoštovanja doma uveljavlja tudi svoje osebne okoliščine.14 
Če sodišča v takem primeru ne utemeljijo, zakaj je bila izselitev 
posameznika nujna, je po presoji ESČP legitimen interes države, 
da nadzira svojo lastnino, sekundarnega pomena v primerjavi 
s pravico posameznika do spoštovanja doma.15 ESČP daje pri 
tem pomemben poudarek dejstvu, da se tu ne zastavlja vpraša-
nje varstva pravic drugih posameznikov.16 Vendar obstaja taka 
poudarjena zahteva po presoji sorazmernosti posega v posame-
znikovo pravico do spoštovanja doma le, če se je ta v postopku 
skliceval na to pravico.17

11. Ustavno sodišče po vpogledu v pravdni spis zadeve 
ugotavlja, da se je pritožnica že v postopku pred sodišči smisel-
no sklicevala na nesorazmernost posega v pravico do spošto-
vanja doma v primeru naložene ji dolžnosti izselitve s tem, ko je 
že v laičnem odgovoru na tožbo navedla, da živi v stanovanju 
od leta 2001, da že vrsto let prejema socialno pomoč, s katero 
se komaj prebija skozi življenje, da je brezposelna in zaradi 
bolezni težje zaposljiva, da je Občino novembra 2015 prosila 
za obročno plačilo, a ni prejela odgovora, in da je od decembra 
2015 v postopku osebnega stečaja, ter se spraševala, kam 
naj gre, če jo Občina izseli. Upoštevaje zgoraj predstavljena 
izhodišča je to terjalo od sodišč posebej skrbno tehtanje soraz-
mernosti posega v pritožničino pravico do spoštovanja doma.

12. Obe sodišči sta sicer presojali, ali so morda na strani 
pritožnice podane okoliščine iz prvega odstavka 104. člena 
SZ-1, zaradi katerih najemne pogodbe kljub obstoju krivdne-
ga odpovednega razloga (neplačila najemnine) ni mogoče 
odpovedati.18 Višjemu sodišču tako ni mogoče očitati, da ni 

13 Prim. sodbo ESČP v zadevi Vrzić proti Hrvaški z dne 12. 7. 
2016, 66. in 67. točka obrazložitve. Medtem ko take poudarjene 
zahteve po presoji sorazmernosti posega ni v primeru pogodbene-
ga najemnega razmerja med dvema subjektoma zasebnega prava, 
še posebej, če je tehtanje že vgrajeno v samo zakonsko določbo 
(prav tam). Prim. tudi odločitev ESČP v zadevi F. J. M. proti Združe-
nemu kraljestvu z dne 6. 11. 2018, 41. točka obrazložitve. ESČP je 
sicer enako stroga merila uporabilo v zadevi Brežec proti Hrvaški, 
čeprav je bil lastnik stanovanja oseba zasebnega prava. Vendar je 
upoštevalo, da je bilo pritožnici stanovanje dodeljeno v posebnih 
okoliščinah, ki so obstajale v bivši Jugoslaviji (stanovanje je bilo 
v času dodelitve socialno stanovanje; pritožnica je kot zaposlena 
v državnem podjetju plačevala obvezne prispevke v stanovanjski 
sklad, nakar ji je bilo stanovanje oddano v najem, kasneje pa je bilo 
privatizirano – glej 48. točko obrazložitve sodbe).

14 Sodba ESČP v zadevi Ćošić proti Hrvaški, 21. točka ob-
razložitve.

15 Prim. sodbi ESČP v zadevah Yordanova in drugi proti Bol-
gariji, 118.(v) točka obrazložitve, in Orlić proti Hrvaški z dne 21. 6. 
2011, 69. točka obrazložitve. 

16 Po presoji ESČP ni mogoče pripisati posebne teže upra-
vičenjem domnevnih upravičencev iz čakalne liste za državno 
stanovanje, če ti niso dovolj individualizirani, kar bi šele omogočilo 
uravnoteženje oziroma primerjavo njihovih in pritožničinih osebnih 
okoliščin. V vsakem primeru pa po presoji ESČP kdorkoli iz čakalne 
liste ni tako povezan s konkretnim stanovanjem kot oseba, ki že 
vrsto let biva v njem (glej sodbo v zadevi Gladysheva proti Rusiji z 
dne 6. 12. 2011, 95. točka obrazložitve, kjer je ESČP sicer obrav-
navalo drugačen primer tožbe na vrnitev stanovanja v državno last, 
ki ga je pritožnica pridobila v last kot zadnja kupovalka v verigi več 
prodajnih pogodb, pri čemer je bila prva pogodba za ugoden nakup 
po določbah »privatizacijskega zakona« sklenjena z zvijačo).

17 Prim. sodbi ESČP v zadevah Brežec proti Hrvaški, 46. in 
47. točka obrazložitve, in Orlić proti Hrvaški, 66. in 67. točka obra-
zložitve.

18 Prvi odstavek 104. člena SZ-1 se glasi: »Najemniku nepro-
fitnega stanovanja ni mogoče odpovedati najemne pogodbe, če za-
radi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg 
njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma 
nanje ni mogel in ne more vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, 
težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), ni zmogel porav-
nati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine 
v celoti, ter je najkasneje v 30 dneh po nastanku okoliščin sprožil 
postopek za uveljavljanje subvencionirane najemnine in postopek 
za uveljavljanje izredne pomoči pri uporabi stanovanja in v tem roku 
o tem obvestil lastnika stanovanja.«

opravilo prav nobenega tehtanja, saj je to vgrajeno že v sam 
prvi odstavek 104. člena SZ-1. Vendar je Višje sodišče dru-
gače od sodišča prve stopnje ocenilo, da pritožnica zgolj s 
sklicevanjem na dolgotrajno socialno stisko ni izkazala obstoja 
posebej izjemnih okoliščin, zaradi katerih najemne pogodbe ne 
bi bilo mogoče odpovedati. Višje sodišče je ugodilo zahtevku 
Občine za pritožničino izselitev na podlagi stališča, da je treba 
zakonski pogoj »izjemnih okoliščin«, ki lahko preprečijo odpo-
ved najemne pogodbe kljub obstoju krivdnega odpovednega 
razloga, razlagati omejujoče. Pri tem pa ni presojalo, ali po-
meni pritožnici naložena dolžnost izselitve, upoštevaje pri tem 
vse okoliščine konkretnega primera, sorazmeren ukrep. Da je 
socialno stisko, čeprav traja dlje časa, mogoče šteti za izjemno 
okoliščino iz prvega odstavka 104. člena SZ-1, sicer potrjujejo 
primeri iz sodne prakse.19 Prav dolgotrajna socialna stiska 
praviloma kaže na to, da najemnik neprofitnega stanovanja 
najemnine dejansko ni zmogel plačevati (da torej praviloma ne 
bo šlo za to, da je ni plačal, čeprav bi jo lahko). Ker je pritožnica 
po ugotovitvah sodišča prve stopnje druga dva kumulativno 
zahtevana zakonska pogoja izpolnila,20 bi moralo Višje sodišče 
ob upoštevanju vseh okoliščin primera skrbno pretehtati, ali gre 
v obravnavani zadevi res za primer, ko pritožnica kljub prejetim 
finančnim pomočem ni dovolj resno jemala svoje obveznosti 
plačila najemnine, ali pa gre morda za drugačen primer, ko 
pritožnica plačila najemnine dejansko ni zmogla.21 Šele na 
podlagi takšne skrbne presoje okoliščin primera bi moralo Viš-
je sodišče nato oceniti, ali izselitev pritožnice iz neprofitnega 
najemnega stanovanja pomeni sorazmeren ukrep, ki ga terja 
varstvo interesov Občine oziroma širših javnih interesov. Ker 
Višje sodišče presoje ni opravilo na ta način, s tem ni zadostilo 
zahtevi po posebej skrbnem tehtanju sorazmernosti posega v 
pravico do spoštovanja doma v takih primerih.

13. Ustavno sodišče sicer pritrjuje Občini, da je lahko z 
vidika njenih interesov nesprejemljivo, če bi morala na dolgi 
rok trpeti neplačevanje najemnin. Vendar je lahko tak sklep 
le rezultat skrbnega tehtanja pravice do spoštovanja doma 
najemnika stanovanja na eni strani in interesov Občine na 
drugi strani, upoštevaje pri tem vse okoliščine konkretnega 
primera. Višje sodišče bo moralo v tem okviru v ponovljenem 
postopku določeno težo pripisati tudi okoliščini, da je Občina 
dolgo časa trpela pritožničino plačilno nesposobnost in da zato 
trpi izgube.22 Vendar pa bo moralo v ponovljenem postopku 
(poleg drugih okoliščin) prav tako ustrezno ovrednotiti okoli-
ščino, ki izhaja iz sodbe sodišča prve stopnje, da je pritožnica 
Občino večkrat brez uspeha prosila za zamenjavo neprofitnega 
stanovanja, lahko tudi za manjšega. V zvezi s tem bo moralo 
Višje sodišče oceniti tudi pomen četrtega odstavka 104. člena 
SZ-1, ki daje Občini prav v primerih dolgotrajne socialne stiske 
najemnika možnost, da najemnika preseli v drugo neprofitno 
stanovanje, ki je lahko po površini tudi manjše od primernega, 
ali pa v stanovanjsko stavbo, namenjeno začasnemu reševanju 
stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

14. Višje sodišče tudi pri preizkusu drugega nosilnega sta-
lišča sodbe sodišča prve stopnje, ki je samo zase zadoščalo 
za zavrnitev tožbenega zahtevka, ni upoštevalo zahtev, ki iz-
hajajo iz pritožnici zagotovljene pravice do spoštovanja doma. 
Sodišče prve stopnje je utemeljilo, da tožeča stranka ne more 
zahtevati odpovedi najemne pogodbe iz krivdnega razloga ne-

19 Prim. denimo sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 504/2008 
z dne 5. 11. 2009 in sodne odločbe Višjega sodišča v Ljubljani 
št. I Cp 2062/2011 z dne 25. 1. 2012, št. II Cp 2296/2014 z dne 24. 9. 
2014, št. I Cp 1639/2015 z dne 5. 11. 2015, št. I Cp 993/2016 z dne 
8. 6. 2016 ter sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1080/2016 
z dne 4. 11. 2016.

20 Prim. opombo 17 te odločbe.
21 Pritožnica je v vlogah trdila, kar je sodišče prve stopnje 

tudi upoštevalo, da pritožnica plačila najemnine ni zmogla zaradi 
visokih računov za električno energijo.   

22 V tej okoliščini se ta zadeva bistveno razlikuje od zadev 
proti Hrvaški, omenjenih v opombah te odločbe, v katerih je ESČP 
ugotovilo kršitev pravice do spoštovanja doma.
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plačila najemnine glede na to, da zaradi pravnomočnega sklepa 
o odpustu vseh (do 28. 12. 2015 zapadlih) denarnih obveznosti 
pritožnice nasproti njej nima več pravice sodno uveljavljati plačila 
neplačanih najemnin, medtem ko je pritožnica kasneje zapadle 
obroke najemnine plačala. Višje sodišče je sprejelo drugačno 
stališče, da pravnomočen odpust obveznosti ni upošteven, ker 
je za presojo izpolnjenosti pogojev za izselitev ključen trenutek 
vložitve tožbe. Tega stališča Višje sodišče ni podrobneje obrazlo-
žilo. Sklicevalo se je sicer na judikat Višjega sodišča v Ljubljani 
št. II Cp 3478/2013, v katerem pa je bilo sprejeto drugačno sta-
lišče, namreč, da delno plačilo najemnine po vložitvi tožbe nima 
vpliva na obstoj krivdnega odpovednega razloga.23 Glede na 
drugačno stališče sodišča prve stopnje, ki je skladno s splošno 
sprejetim stališčem pravne teorije in sodne prakse, da lahko prav-
dno sodišče pri odločanju upošteva stanje do trenutka zaključka 
glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje,24 bi moralo Višje 
sodišče podrobneje utemeljiti, zakaj kljub takšnim procesnim pra-
vilom v tej zadevi ter ob tehtanju pritožničine pravice do spoštova-
nja doma na eni strani in interesov Občine na drugi strani stališče 
sodišča prve stopnje ni sprejemljivo. Ustavno sodišče sicer spre-
jema pomisleke Občine glede pravne negotovosti najemodajalca. 
V primeru obstoja najemnega razmerja med dvema subjektoma 
zasebnega prava bi bilo za najemodajalčevo pravico do zasebne 
lastnine verjetno – do tega se Ustavnemu sodišču v tej zadevi 
ni treba dokončno opredeliti – preveč omejujoče stališče, da ni 
mogoče doseči izselitve najemnika, ki kljub predhodno prejetemu 
opominu ne izpolni svojih obveznosti, ker bi bilo treba upošte-
vati, da so te obveznosti najemnika prenehale po vložitvi tožbe. 
Vendar je lahko po oceni Ustavnega sodišča rezultat tehtanja v 
primeru obstoja neprofitnega najemnega razmerja, v katerem je 
izrazito poudarjeno načelo socialne države in v katerem je treba 
interesom Občine praviloma priznati manjšo težo, tudi drugačen. 
Višje sodišče takega tehtanja v tej zadevi ni opravilo. Ker torej 
ni podrobneje utemeljilo, zakaj naj bi zdaj, po pravnomočnem 
odpustu preteklih obveznosti (kar je sodišče prve stopnje glede 
na splošno sprejeta procesna pravila smelo upoštevati), izselitev 
zaradi neplačila odpuščenih obveznosti (teh Občina v nobenem 
primeru več ne more terjati od pritožnice) pomenila nujen ukrep 
za varovanje interesov Občine (še posebej upoštevaje dejstvo, 
da pritožnica novo nastale obveznosti iz najemne pogodbe po 
ugotovitvah sodišča prve stopnje redno izpolnjuje), je s tem kršilo 
pritožničino pravico do spoštovanja doma.

15. Ker je torej Višje sodišče spremenilo sodbo sodišča 
prve stopnje tako, da je ugodilo zahtevku Občine za pritožni-
čino izselitev iz neprofitnega najemnega stanovanja, ne da bi 
pred tem posebej skrbno presojalo sorazmernost posega v 
pritožničino pravico do spoštovanja doma, upoštevaje pri tem 
vse okoliščine obravnavanega primera, je s tem nedopustno 
poseglo v pritožničino pravico do spoštovanja doma iz prvega 
odstavka 36. člena Ustave. Ustavno sodišče je zato sodbo 
Višjega sodišča razveljavilo in zadevo vrnilo temu sodišču v 
novo odločanje. V ponovljenem postopku bo moralo Višje so-
dišče med drugim oceniti, kakšno je tveganje, da bo pritožnica 
v primeru ugoditve zahtevku ostala brez doma,25 ter presoditi, 
kakšno težo ima ta okoliščina pri presoji sorazmernosti posega 
v pritožničino pravico do spoštovanja doma.

C.
16. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi pr-

vega dostavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Rajko 

23 Očitno je, da delna izpolnitev neplačanih najemnin sama 
po sebi ne more preprečiti izselitve. V obravnavani zadevi ne gre 
za tak primer.  

24 Prim. A. Galič v: L. Ude in A. Galič (ur.), Pravdni postopek, 
zakon s komentarjem, 3. knjiga, Uradni list Republike Slovenije in 
GV Založba, Ljubljana 2009, str. 168.

25 Prim. sodbe ESČP v zadevah Yordanova in drugi proti 
Bolgariji, 133. točka obrazložitve, Gladysheva proti Rusiji, 96. točka 
obrazložitve, in Tuleshov in drugi proti Rusiji z dne 24. 5. 2007, 
53. točka obrazložitve.  

Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek 
Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špel-
ca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman 
Stubbs. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnica Mežnar je dala 
pritrdilno ločeno mnenje.

Dr. Rajko Knez l.r.
predsednik

BANKA SLOVENIJE
710. Sklep o uporabi Smernic o pogojih 

za upravičenost do izvzetja nadomestnega 
mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 
2018/389 (regulativni tehnični standardi 
za močno avtentikacijo strank ter skupni 
in varni odprti standardi komunikacije)

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančni-
štvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 
41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2), enajstega 
odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah 
izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni 
list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED) in 
13. člena ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slo-
venije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o uporabi Smernic o pogojih za upravičenost  

do izvzetja nadomestnega mehanizma  
iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 (regulativni 

tehnični standardi za močno avtentikacijo  
strank ter skupni in varni odprti  

standardi komunikacije)

1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)

(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 
16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremem-
bi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; 
v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 4. decembra 
2018 izdal Smernice o pogojih za upravičenost do izvzetja na-
domestnega mehanizma iz člena 33(6) Uredbe (EU) 2018/389 
(regulativni tehnični standardi za močno avtentikacijo strank ter 
skupni in varni odprti standardi komunikacije) (v nadaljevanju: 
smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo po-
goje iz člena 33(6) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 
z dne 27. novembra 2017 o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/2366 
Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih 
standardov za močno avtentikacijo strank ter skupnih in varnih 
odprtih standardov komunikacije (UL L št. 69 z dne 13. marca 
2018, str. 23; v nadaljevanju: regulativni tehnični standardi) za 
izvzetje ponudnikov plačilnih storitev, ki vodijo račune in ki so 
se odločili za namenski vmesnik, iz obveznosti vzpostavitve na-
domestnega mehanizma, opisanega v členu 33(4) regulativnih 
tehničnih standardov. Smernice nadalje zagotavljajo navodila 
o tem, kako naj bi se pristojni organi posvetovali z organom 
EBA z namenom izvzetja v skladu s členom 33(6) regulativnih 
tehničnih standardov.

(3) Smernice so namenjene:
– pristojnim organom, kot so opredeljeni v točki (i) člena 

4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
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– ponudnikom plačilnih storitev, kot so opredeljeni v členu 
4(11) Direktive (EU) št. 2015/2366 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na no-
tranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES 
ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi 
Direktive 2007/64/ES (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, 
str. 36; v nadaljevanju: Direktiva (EU) 2015/2366).

2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Banka Slovenije določa uporabo smer-
nic za:

1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile 
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v Republiki Sloveniji,

2. plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo, ki 
so v skladu z ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje 
plačilnih storitev kot plačilna institucija ali plačilna institucija z 
opustitvijo v Republiki Sloveniji,

3. družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za 
izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki so v skladu z 
ZPlaSSIED pridobile dovoljenje za opravljanje storitev izdajanja 
elektronskega denarja v Republiki Sloveniji, in

4. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-
2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne 
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe 
(EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; 
v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013) v vlogi pristojnega 
organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 
2. točke tega odstavka.

(2) Subjekti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so 
naslovljene na ponudnike plačilnih storitev.

(3) Banka Slovenije pri opravljanju nalog in pristojnosti nad-
zora v skladu z ZPlaSSIED, ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 
v celoti upošteva določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo 
na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

3. člen
(Uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 18. marca 2019

Mag. Boštjan Vasle l.r.
predsednik

Sveta Banke Slovenije

SODNI SVET
711. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom 

k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih 
(ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopol-
nitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trdinova ulica 4, 
Ljubljana, na 16. seji 14. marca 2019 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandi-
datur na vodstveno mesto:

– predsednika Višjega sodišča v Ljubljani
– podpredsednika Višjega delovnega in socialnega so-

dišča
– predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življe-
njepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški 
program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega 
strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za 
podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh 
od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo 
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trdinova ulica 4, 
1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

712. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

Sodni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. točke pr-
vega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu in 18. člena 
Zakona o sodniški službi na 10. seji 20. 12. 2018 sprejel

O D L O Č B O
o imenovanju na sodniško mesto

Mojca Medved Ladinek se z dnem 20. 12. 2018 imenuje 
na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Repu-
blike Slovenije, zunanjem oddelku v Mariboru.

Predsednica Sodnega sveta RS
dr. Barbara Nerat l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

713. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četr-
tim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 
– ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 
85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 
23/17, 40/17 in 65/17) je Svet Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije na seji 28. februarja 2019 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov  

za posebne primere zavarovanja

1. člen
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zava-

rovanja (Uradni list RS, št. 14/17, 64/17 in 19/18) se v 3. členu 
znesek »6,80 eura« nadomesti z zneskom »7,03 eura«.

2. člen
V 4. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku znesek 

»10,16 eura« nadomesti z zneskom »10,51 eura«.

3. člen
V 5. členu se znesek »13,54 eura« nadomesti z zneskom 

» 14,00 eura«.

4. člen
V 6. členu se znesek »33,90 eura« nadomesti z zneskom 

»35,05 eura«.
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5. člen
V 7. členu se znesek »169,50 eura« nadomesti z zne-

skom »175,26 eura« ter znesek »14,12 eura« se nadomesti z 
zneskom »14,60 eura«.

6. člen
V 8. členu se znesek »3,37 eura« nadomesti z zneskom 

»3,48 eura«.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2019.

Št. 9000-4/2019/9-3
Ljubljana, dne 28. februarja 2019
EVA 2019-2611-0024

Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Dušan Bavec l.r.
predsednik



Stran 1524 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
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)

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 finan-
ciranja.

S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna 
struktura proračuna po namenih porabe.

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

v eurih
Skupina/ 
Podskupina  
Kontov

 BESEDILO
Proračun 
leta 2019

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.983.914
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.718.882

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.800.915
700 Davki na dohodek  
in dobiček 3.298.245
703 Davki na premoženje 400.010
704 Domači davki na blago  
in storitve 102.660
706 Drugi davki 0

71  NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 917.967
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 451.967
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Denarne kazni 7.000
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 10.000
714 Drugi nedavčni prihodki 443.000

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

073 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 0
730 Prejete donacije  
iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74  TRANSFERNI PRIHODKI 
(740) 265.032

BOROVNICA

714. Sklep o spremembi poteka mej med Občino 
Borovnica in Občino Brezovica

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski 
svet Občine Borovnica na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o spremembi poteka mej med Občino Borovnica 

in Občino Brezovica

I.
Meje med Občino Borovnica in Občino Brezovica se spre-

meni tako, da se:
1. Prenese iz območja Občine Brezovica in vključi v ob-

močje Občine Borovnica:
– parc. št. 253/3 k.o. 2005 Breg.

II.
Sprememba meje navedena v točki I. tega sklepa se 

potrdi v vsebini kot je navedena v obrazcu 1 – Sprememba 
občinske meje, številka 8_5-1 z dne 30. 11. 2018.

III.
Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o 

spremembi poteka meje kot to izhaja iz obrazca 1 – Spremem-
ba občinske meje, številka 8_5-1 z dne 30. 11. 2018.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 353-0021/2018-4
Borovnica, dne 7. marca 2019

Župan
Občine Borovnica
Bojan Čebela l.r.

BRASLOVČE

715. Odlok o proračunu Občine Braslovče 
za leto 2019

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta 
Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski 
svet Občine Braslovče na 4. redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Braslovče za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
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740 Transferni prihodki  
iz drugih javnofinančnih 
institucij 194.536
741 Prejeta sredstva  
iz državne. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 70.496

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 5.020.557

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.633.670
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 418.330
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 66.955
402 Izdatki za blago in storitve 1.097.855
403 Plačila domačih obresti  20.530
409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.782.435
410 Subvencije 115.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.194.080
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam 164.735
413 Drugi tekoči domači 
transferi 308.120
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 1.492.552
420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 1.492.552

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 111.900
431 Investicijski transferi 
pravnim in fizičnim osebam,  
ki niso proračunski upor. 71.700
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 40.200

III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –36.643

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB
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+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih 
deležev
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih  
in drugih osebah j. p.

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 51.109

500 Domače zadolževanje 51.109
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 209.175

550 Odplačila domačega 
dolga 209.175

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) –194.709

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –158.066

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 36.643

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 198.568
9009 Splošni sklad za drugo 

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 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 Braslovče: 
http://www.braslovce.si/.

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, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki 
od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih 
objektov in stanovanj), prihodki od koncesijskih dajatev za goz-
dove, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, 
prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, prihodki 
od koncesijskih dajatev za tajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda in druge predpisane namenske dajatve, prejeta 
sredstva za sofinanciranje projektov.
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Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun, ali pa je bil izdan sklep ali odločba pristojnega organa 
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Med izvrševanjem proračuna Občine Braslovče 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 načina izvedbe projektov. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in 
v okviru sredstev posameznega uporabnika.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja prora-
čunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v 
okviru iste proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli-
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2019 in o 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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2020 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % 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 drugega in tretjega 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 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, 
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se 
nanašajo.

7. člen
(spreminjanje 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 
vred nosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti od-
loča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni 
načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov 
nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov. Novi projekti se v 
utemeljenih primerih lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov 
med proračunskim letom, o čemer s sklepom odloči župan. 
O uvrstitvi novih programov župan poroča občinskemu svetu v 
okviru polletnega oziroma letnega poročila.

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.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede na 
določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem od-
stavku se izvede v primeru potrebne uskladitve Načrta razvojnih 
programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2019 izloči 

10.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5 % prejemkov proraču-
na. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnim poro-
čilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu 
leta z zaključnim računom.

Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splo-
šno proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali 
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagoto-
vljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi pro-
računa ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu.

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 2019 na prošnjo dolžnika odpiše dolgove, ki 
jih ima dolžnik do občine, in sicer do višine 500,00 EUR.

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.

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 pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 
51.109,00 eurov.

Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Braslovče 
(javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanovite-
ljica je občina), se v letu 2019 ne smejo zadolževati, prav tako 
Občina Braslovče v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v 
letu 2020, 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.

Št. 410-6/2018-18
Braslovče, dne 20. marca 2019

Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.

716. Odlok o proračunu Občine Braslovče 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRA1617) in 16. člena Statu-
ta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občin-
ski svet Občine Braslovče na 4. redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Braslovče za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2020 
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)

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 finan-
ciranja.

S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna 
struktura proračuna po namenih porabe.

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

v eurih
Skupina/ 
Podskupina 
Kontov

BESEDILO
Proračun 
leta 2020

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 6.293.527
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.524.882

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 3.764.915
700 Davki na dohodek in 
dobiček 3.298.245
703 Davki na premoženje 364.010
704 Domači davki na blago 
in storitve 102.660
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 759.967
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 451.967
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Denarne kazni 7.000
713 Prihodki od prodaje 
blaga in storitev 10.000
714 Drugi nedavčni prihodki 285.000

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

073 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 0
730 Prejete donacije iz 
domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740) 1.768.645
740 Transferni prihodki  
iz drugih javnofinančnih 
institucij 424.455
741 Prejeta sredstva  
iz državne. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 1.344.190

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 6.828.619

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.551.068
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 400.788
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 66.955
402 Izdatki za blago  
in storitve 1.033.075
403 Plačila domačih obresti  20.250
409 Rezerve 30.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.776.255
410 Subvencije 110.260
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.194.210
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412 Transferi neprofitnim 
org. in ustanovam 162.735

413 Drugi tekoči domači 
transferi 309.050

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 3.389.396

420 Nakup in gradnja 
osnovnih sredstev 3.389.396

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 111.900

431 Investicijski transferi 
pravnim in fizičnim osebam, 
ki niso proračunski upor. 71.700

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 40.200

III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –535.092

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

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+442+443)

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih 
deležev

442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah j. p.

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 623.251

500 Domače zadolževanje 623.251

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 206.695

550 Odplačila domačega 
dolga 206.695

IX. POVEČANJE 
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV 
NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) –118.536

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 416.556

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 535.092

XII. STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH DNE 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 120.000
9009 Splošni sklad za drugo 
(ocena)

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 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 Braslovče: 
http://www.braslovce.si/.

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, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

donacije, prihodki stanovanjskega gospodarstva (prihodki 
od najemnin za stanovanja, prihodki od prodaje stanovanjskih 
objektov in stanovanj), prihodki od koncesijskih dajatev za goz-
dove, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, 
prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem, prihodki 
od koncesijskih dajatev za tajnostno gospodarjenje z divjadjo, 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda in druge predpisane namenske dajatve, prejeta 
sredstva za sofinanciranje projektov.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje-
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun, ali pa je bil izdan sklep ali odločba pristojnega organa 
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

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

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja prora-
čunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v 
okviru iste proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juli-
ju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2020 in o 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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2021 70 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % 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 drugega in tretjega 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 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, 
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se 
nanašajo.

7. člen
(spreminjanje 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 vre-
dnosti 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. Novi projekti se v 
utemeljenih primerih lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov 
med proračunskim letom, o čemer s sklepom odloči župan. O 
uvrstitvi novih programov župan poroča občinskemu svetu v 
okviru polletnega oziroma letnega poročila.

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.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni Načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede 
na določilo drugega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve Načrta ra-
zvojnih programov zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2020 izloči 

10.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5 % prejemkov proraču-
na. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnim poro-
čilom obvešča občinski svet ob polletnem poročilu in na koncu 
leta z zaključnim računom.

Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splo-
šno proračunsko rezervacijo v višini 20.000,00 EUR. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali 
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagoto-
vljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi pro-
računa ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu.

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 2020 na prošnjo dolžnika odpiše dolgove, ki 
jih ima dolžnik do občine, in sicer do višine 500,00 EUR.

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.

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 pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 
623.251,00 eurov.

Pravne osebe javnega sektorja na ravni Občine Braslovče 
(javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanovite-
ljica je občina), se v letu 2020 ne smejo zadolževati, prav tako 
Občina Braslovče v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v 
letu 2021, 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.

Št. 410-6/2018-19
Braslovče, dne 20. marca 2019

Župan
Občine Braslovče
Tomaž Žohar l.r.
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CANKOVA

717. Odlok o proračunu Občine Cankova 
za leto 2019

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, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Sta-
tuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet 
Občine Cankova na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Cankova za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Cankova za leto 2019 
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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun  
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,822.327
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,611.916

70 DAVČNI PRIHODKI 1,258.556
700 Davki na dohodek in dobiček 1,138.480
703 Davki na premoženje 97.226
704 Domači davki na blago in storitve 22.850
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 353.360
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 138.387
711 Takse in pristojbine 522
712 Denarne kazni 863
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 141.298
714 Drugi nedavčni prihodki 72.290

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 20.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 189.411
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 189.411
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,813.824
40 TEKOČI ODHODKI 721.825

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 213.872
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 35.543
402 Izdatki za blago in storitve  448.464
403 Plačila domačih obresti 17.446
409 Rezerve 6.500

41 TEKOČI TRANSFERI 722.239
410 Subvencije 45.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 468.112
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 68.810
413 Drugi tekoči domači transferi 140.317
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 351.279
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 351.279

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.481
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 8.481

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 8.503

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) 1.250

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.250
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 1.250
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.) –1.250

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 230.899
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50 ZADOLŽEVANJE  230.899
500 Domače zadolževanje 230.899

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 62.042
55 ODPLAČILO DOLGA 62.042

550 Odplačilo domačega dolga 62.042
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 168.857
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –8.503

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA –176.110

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

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

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 – konta.
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, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Požarna taksa,
2. Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi od-

laganja odpadkov,
3. Prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.

5. 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 pro-
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med pro-
računskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 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 uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 

odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 
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 uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih 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)

Občina Cankova ima na osnovi določil Zakona o javnih 
financah oblikovan proračunski sklad: Proračunska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
6.500,00 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.500,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 400,00 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-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se Občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do 
višine 230.898,76 evrov.

Občina Cankova se lahko na podlagi 23. člena Zakona o 
financiranju občin zadolži v letu 2019 do višine 62.470,00 evrov 
in se nameni za financiranje investicijskega projekta.

11. člen
(obseg zadolževanja 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 uporabnik občinskega proračuna, javna pod-

jetja, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati le 
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s soglasjem občine. Župan odloča tudi o dajanju poroštev za 
izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2019 zadolži do višine 442.603,24 evrov.

13. člen
(kratkoročno zadolževanje občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanja proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna.

Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna 
in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev pro-
računa izdatek proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Cankova v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-01/2019
Cankova, dne 7. marca 2019

Župan
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.

718. Odlok o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Cankova

Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Canko-
va (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova 
na 3. seji dne 7. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske 

uprave Občine Cankova

1 SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok določa:
– organizacijo in delovno področje občinske uprave (v 

nadaljevanju: občinska uprava) Občine Cankova (v nadalje-
vanju: občina),

– organe in notranje organizacijske enote, njihova delov-
na področja in njihova medsebojna razmerja,

– način vodenja občinske uprave, organov občinske upra-
ve in notranjih organizacijskih enot,

– naloge, pooblastila in odgovornosti direktorice oziroma 
direktorja občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: direktor ob-
činske uprave), vodij organov občinske uprave in vodij notranjih 
organizacijskih enot,

– način sodelovanja med organi občinske uprave, notra-
njimi organizacijskimi enotami in zunanjimi institucijami.

(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne, strokov-
ne, pospeševalne in razvojne naloge občine ter naloge v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občine.

2. člen
(notranja organizacija občinske uprave)

(1) Notranjo organizacijo občinske uprave sestavljajo or-
gani občinske uprave in notranje organizacijske enote organov 
občinske uprave.

(2) Organi občinske uprave so:
– oddelki,
– sekretariat občine za splošne zadeve (v nadaljevanju: 

sekretariat),
– občinska inšpekcija.
(3) Za opravljanje občinskih javnih služb v občini se v 

okviru občinske uprave ustanovijo:
– režijski obrat: za opravljanje občinskih gospodarskih 

javnih služb se ustanovi režijski obrat;
– javni zavodi: za opravljanje občinskih negospodarskih 

javnih služb se z aktom o ustanovitvi ustanovijo javni zavodi 
brez statusa pravne osebe javnega prava.

(4) Za zastopanje občine ter po pooblastilu tudi drugih 
pravnih oseb, ki jih je ustanovila občina, pred sodišči in drugimi 
državnimi organi se ustanovi občinsko odvetništvo.

(5) Notranje organizacijske enote, ki se ustanovijo z ak-
tom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest znotraj 
organa občinske uprave za učinkovitejše izvajanje upravnih in 
drugih nalog z delovnega področja organa občinske uprave so:

– referati: referat se oblikuje v oddelku za izvajanje po-
sameznih funkcij, če so za to področje sistemizirana najmanj 
3 delovna mesta, v oddelku pa najmanj 10 delovnih mest.

– glavna pisarna: glavna pisarna se oblikuje v sekretariatu 
za opravljanje nalog poslovanja z dokumentarnim gradivom, 
nalog vložišča ter nalog sprejemne in informacijske pisarne.

– službe: služba se oblikuje znotraj sekretariata za oprav-
ljanje posameznih vrst strokovno-tehničnih, organizacijskih in 
drugih spremljajočih nalog ne glede na število sistemiziranih 
delovnih mest.

3. člen
(usmerjanje in nadzor nad delom občinske uprave)
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je 

predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor ob-

činske uprave.
(3) Organ občinske uprave vodi predstojnik organa ob-

činske uprave.
(4) Direktor občinske uprave za posamezne naloge v zve-

zi z vodenjem organov občinske uprave pooblasti predstojnike 
organov občinske uprave in vodje notranjih organizacijskih 
enot.

2 ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

4. člen
(način vodenja dela)

Način vodenja posameznih notranjih organizacijskih enot 
se določi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest.
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5. člen
(izvrševanje predpisov)

(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata 
občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in 
druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih 
stvareh iz državne pristojnosti.

(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na po-
dročju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in 
razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, 
ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje 
pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih 
in opravlja druge strokovne zadeve.

6. člen
(odločanje o upravnih stvareh)

(1) O upravnih stvareh iz pristojnosti občine odloča na 
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z 
zakonom drugače določeno.

(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah 
iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, 
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.

(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov 
občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.

7. člen
(projektne skupine)

(1) Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih 
uslužbencev različnih organov občinske uprave oziroma no-
tranjih organizacijskih enot, lahko oblikujejo projektne skupine. 
Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.

(2) Projektno skupino določi župan ali direktor občinske 
uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi se-
stavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo 
nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.

(3) Za vodenje in izvedbo projektnih nalog lahko župan 
z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovi 
službo za projekte.

8. člen
(zunanji izvajalci)

Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali 
posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave 
ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni 
smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene 
posebno pogodbo za čas trajanja naloge.

9. člen
(kolegij)

(1) Kot posvetovalno telo se ustanovi kolegij župana, 
ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja 
občinske uprave in skrbi za usklajevanje dela občinske uprave 
in drugih organov občine.

(2) Kolegij župana poleg župana sestavljajo podžupani 
(poklicni in nepoklicni), direktor občinske uprave in predstojniki 
organov občinske uprave. Župan lahko v delo kolegija po po-
trebi vključi tudi druge osebe.

3 JAVNI USLUŽBENCI

10. člen
(javni uslužbenci)

(1) V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske upra-
ve, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni 
uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih.

(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo ob-
činski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo 
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru.

11. člen
(položajna delovna mesta)

Položaji, na katerih se opravljajo naloge vodenja organov 
občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, so direktor 
občinske uprave, predstojniki organov občinske uprave in vodje 
notranjih organizacijskih enot, če so izpolnjeni pogoji, določeni 
z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

12. člen
(odločanje o zaposlitvi javnega uslužbenca)

(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih 
uslužbencev v naziv odloča župan.

(2) Direktorja občinske uprave, predstojnike organov ob-
činske uprave in vodje notranjih organizacijskih enot imenuje 
na položaj in razrešuje s položaja župan.

13. člen
(odgovornost direktorja občinske uprave)

(1) Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost 
poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na 
izvajanje nalog občine.

(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi 
za odgovornost predstojnikov organov občinske uprave, vodij 
notranjih organizacijskih enot ter drugih javnih uslužbencev, 
imenovanih na položaje.

14. člen
(naloge direktorja občinske uprave)

(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo ob-
činske uprave odgovoren županu.

(2) Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno 

opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali 

za to pooblasti predstojnike posameznih organov občinske 
uprave,

– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in so-
deluje v projektnih skupinah v občini,

– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova-
njem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,

– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi 
za izvajanje notranje kontrole,

– predlaga županu sprejem določenih odločitev na podla-
gi predloga predstojnika organa občinske uprave,

– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter 
po odredbah župana.

(3) Mandat direktorja občinske uprave traja pet (5) let. 
Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki 
ureja položaj javnih uslužbencev.

15. člen
(naloge predstojnikov organov občinske uprave)

(1) Predstojniki organov občinske uprave so za svoje delo 
in delo organa občinske uprave odgovorni direktorju občinske 
uprave in županu.

(2) Predstojnik organa občinske uprave organizira delo 
organa, skrbi za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje 
predpisov, v skladu s pooblastili direktorja občinske uprave 
odloča v upravnih, strokovnih in drugih zadevah ter opravlja 
druge naloge v okviru svojih pravic, dolžnosti odgovornosti, 
kakor to določajo zakoni, statut občine in drugi veljavni pred-
pisi.

(3) Predstojnik organa občinske uprave pri svojem delu 
sodeluje tudi z drugimi organi občinske uprave in notranjimi 
organizacijskimi enotami pri reševanju skupnih zadev. V okviru 
svojih pristojnosti sodeluje tudi z drugimi organi občinskih uprav 
drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, 
podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami.
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(4) Predstojniki organov občinske uprave so odgovorni 
kot skrbniki proračunskih področij za zakonito in namensko 
porabo proračunskih sredstev v okviru organa občinske uprave, 
ki ga vodijo.

(5) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za vodje notranjih organizacijskih enot, s tem 
da vodja notranje organizacijske enote za svoje delo in delo 
enote odgovarja tudi predstojniku organa občinske uprave, ka-
teremu je podrejen. Prav tako so vodje notranjih organizacijskih 
enot kot skrbniki proračunskih področij ali postavk odgovorni za 
zakonito in namensko porabo.

16. člen
(naloge javnih uslužbencev)

(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, 
določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, 
navodili in pooblastili, ki jih imajo.

(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skla-
du z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo 
ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično 
nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja 
ravnanje javnih uslužbencev občinske uprave.

(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela 
vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postop-
kih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in 
učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno 
morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedli in biti morajo 
lojalni do občine kot delodajalca. Pri svojem delu morajo rav-
nati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter 
izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in 
usposabljanje zagotavlja delodajalec.

(4) Javni uslužbenec mora ravnati politično nevtralno in 
nepristransko. Pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati sa-
movoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega 
prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice 
in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odlo-
čanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob 
upoštevanju meril, določenih v predpisih.

(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito upo-
rabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov 
ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stro-
ških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih 
postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračun-
skih sredstev.

(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do ura-
dnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso 
potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, 
ki jih je pridobil med zaposlitvijo.

(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov 
se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega 
zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.

(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni tako 
predstojniku organa občinske uprave oziroma vodji notranje 
organizacijske enote kot direktorju občinske uprave, disciplin-
sko in odškodninsko pa županu.

4 NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE 
POSAMEZNIH ORGANOV OBČINSKE UPRAVE

17. člen
(notranja organizacija občinske uprave)

(1) Za izvajanje upravnih nalog se kot temeljne notranje 
organizacijske enote lahko ustanovijo naslednji organi občinske 
uprave:

– Oddelek za finance,
– Oddelek za gospodarske dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor,
– Oddelek za negospodarske dejavnosti,
– Občinska inšpekcija,
– Sekretariat občine za splošne zadeve.

(2) V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo 
notranje organizacijske enote, kot so določene v tretji točki 
3. člena tega odloka.

18. člen
(naloge občinske uprave)

(1) Občinska uprava opravlja upravne in strokovno teh-
nične naloge. Tako zlasti:

– pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in 
načrtov iz svojega področja dela in jih izvršuje,

– pripravlja predloge programov in finančnih načrtov za 
proračun,

– izvršuje proračun,
– opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih 

dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter 
pripravlja poročila in predloge iz svojega delovnega področja ter

– upravlja s premoženjem občine in opravlja nadzor nad 
upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje 
posameznim drugim upravljavcem.

(2) Občinska uprava je pristojna za vodenje zbirke infor-
macij javnega značaja.

(3) Delovno področje občinske uprave in notranjih orga-
nizacijskih enot organov občinske uprave se določi z aktom o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

5 OBČINSKO ODVETNIŠTVO

19. člen
(občinsko odvetništvo)

(1) Občinsko odvetništvo zastopa občino pred sodišči in 
drugimi državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinsko odvetni-
štvo zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.

(2) Naloge občinskega odvetništva opravljajo vodja ob-
činskega odvetništva in občinske odvetnice oziroma občinski 
odvetniki (v nadaljnjem besedilu: občinski odvetnik).

(3) Za vodjo občinskega odvetništva je lahko imenovan, 
kdor izpolnjuje pogoje za občinskega odvetnika.

(4) Za občinskega odvetnika je lahko imenovan, kdor poleg 
pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence, izpolnjuje 
tudi pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja lokalno samoupravo.

6 OPRAVLJANJE OBČINSKIH JAVNIH SLUŽB V OKVIRU 
OBČINSKE UPRAVE

6.1 Režijski obrat

20. člen
(organizacija režijskega obrata)

(1) Režijski obrat je nesamostojna organizacijska enota 
občinske uprave.

(2) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki ga 
imenuje župan.

21. člen
(dejavnost režijskega obrata)

V okviru režijskega obrata se opravljajo občinske gospo-
darske javne službe, za katere je tako določeno z odloki, s 
katerimi občina določi način opravljanja posamezne občinske 
gospodarske javne službe.

22. člen
(financiranje režijskega obrata)

(1) Režijski obrat se financira iz:
– plačil uporabnikov storitev javne službe,
– proračuna občine,
– drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
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(2) Režijski obrat vodi ločeno računovodsko evidenco po 
načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.

6.2 Javni zavodi

23. člen
(javni zavodi)

Za opravljanje občinskih negospodarskih javnih služb se 
kot samostojne organizacijske enote občinske uprave z aktom 
o ustanovitvi ustanovijo naslednji javni zavodi brez statusa 
pravne osebe javnega prava, in sicer:

– Osnovna šola Cankova
– Vrtec pri OŠ Cankova
– in drugi.

7 IZVAJANJE NALOG OBČINSKE UPRAVE IZVEN 
ORGANOV OBČINSKE UPRAVE

24. člen
(izvajanje nalog občinske uprave izven organov  

občinske uprave)
(1) Naloge notranje revizije, zaščite in reševanja se izva-

jajo izven organov občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci, ki izvajajo naloge iz prvega odstavka 

tega člena, so za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorni 
neposredno županu.

(3) Za izvajanje nalog vezanih na župana se lahko ustanovi 
Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:

– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za po-
trebe župana,

– delovanje občinskega sveta in drugih organov občine,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prire-

ditev, ki so občinskega značaja,

– zagotavljanje celostne podobe občine ter načrtovanje in 
koordiniranje promocijske politike občine,

– medobčinsko, medmestno in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi ter
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve s 

svojega delovnega področja.
(6) V kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna me-

sta za določen čas vezana na mandat župana.

8 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest)

Župan v skladu s tem odlokom sprejema akt o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

26. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine 
Cankova (Uradni list RS, št. 27/99).

27. člen
(objava in začetek veljavnosti)

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

Št. 020-01/2019
Cankova, dne 7. marca 2019

Župan
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.

719. Odlok o spremembi Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Cankova

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena 
Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski 
svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o spremembah  

in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Cankova

1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o spremembah in do-

polnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Can-
kova (Uradni list RS, št. 61/10 in 30/13), v nadaljevanju: Odlok.

2. člen
V 4. členu Odloka se spremeni:

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ v (m) NAMEN  
UPORABE

DOLŽINA  
V SOS. OBČINAH

5. 197010 Domajinci – Ropoča – 
Kuzma C R2-440 C R3-716 4.363 Rogaš. 1.074 m, 

Grad 5.623 m,

197011 Domajinci – Ropoča – 
Kuzma C R2-440 C R3-716 4.363 vsa vozila Kuzma 2.872 m
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3. člen
V 5. členu Odloka se spremeni:

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ v (m) NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA  
V SOS. OBČINAH

39. 854020 Domajinski vrh – Do-
majnci C 833160 C 333030 2.224 Puconci 244 m

854021 Domajinski vrh – Do-
majnci C 833160 C 333030 2.224 vsa vozila Rogaševci 264 m

Spremeni se tudi skupna dolžina javnih poti na 25.541 m.

4. člen
V 5. členu Odloka se izbriše:

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ v (m) NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA  
V SOS. OBČINAH

32. 530320 Cankova OŠ – cerkev C R2-440 C R3-717 498

530321 Cankova OŠ – cerkev C R2-440 Z HŠ 29J 384 vsa vozila

530322 Cankova OŠ – cerkev O 530321 C R3-717 114 vsa vozila

35. 530350 Skakovci do HŠ.53/a C R3-715 Z HŠ 53A 149

530351 Skakovci do HŠ.53/a C R3-715 Z HŠ 53A 149 vsa vozila

40. 531000 Krašči – gasilski dom C R2-440 C 354050 728

531001 Krašči – gasilski dom C R2-440 C 354050 728 vsa vozila

5. člen
V 5. členu Odloka se doda:

ZP. ŠT. CESTA ODSEK POTEK ZAČETEK KONEC DOLŽ v (m) NAMEN 
UPORABE

DOLŽINA  
V SOS. OBČINAH

32. 530320 Cankova OŠ – cerkev C R2-440 C R3-717 692

530321 Cankova OŠ – cerkev C R2-440 Z HŠ 29J 384 vsa vozila

530322 Cankova OŠ – cerkev O 530321 C R3-717 114 vsa vozila

530323 Cankova ZD – župniš. O 530321 C R3-717 99 vsa vozila

530324 Cankova nogomet. ig. C R3-717 Z igrišče 95 vsa vozila

35. 530350 Skakovci do HŠ.53/a C R3-715 Z HŠ 53A 242

530351 Skakovci do HŠ.53/a C R3-715 Z HŠ 53A 149 vsa vozila

530352 Skakovci do HŠ 50 O 530351 Z HŠ 50 93 vsa vozila

40. 531000 Krašči – gasilski dom C R2-440 C 354050 799

531001 Krašči – gasilski dom C R2-440 C 354050 728 vsa vozila

531002 Krašči Romi Les C 354050 Z HŠ 81 71 vsa vozila

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno po-
zitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
št. 37162-3/2019 z dne 13. 3. 2019.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 371-10/2019
Cankova, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.
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720. Pravilnik o nagradah dijakom in študentom 
Občine Cankova

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 
7. 3. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o nagradah dijakom in študentom  

Občine Cankova

1. člen
Ta pravilnik ureja merila, višino in postopek za dodeljeva-

nje nagrad dijakom in študentom.

2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v proračunu Občine 

Cankova.

3. člen
Pogoj za dodelitev nagrade je končano srednješolsko 

izobraževanje za enega od deficitarnih poklicev, opravljena 
diploma, strokovni magisterij ali doktorska disertacija.

4. člen
Nagrade se dodeljujejo dijakom in študentom, ki so dr-

žavljani Republike Slovenije in imajo v času srednješolskega 
izobraževanja oziroma študija stalno bivališče na območju 
Občine Cankova.

5. člen
Nagrade se dodelijo dijakom, ki so zaključili srednje po-

klicno izobraževanje in si pridobili enega od sledečih defici-
tarnih poklicev: kamnosek, računalnikar, mehatronik operater, 
izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, 
inštalater strojnih inštalacij, elektrikar, avtokaroserist, avtoser-
viser, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, strojni mehanik, 
pek, slaščičar, mesar, mlekar, živilec, mizar, zidar, tesar, upra-
vljavec težke gradbene mehanizacije, klepar-krovec, izvajalec 
suhomontažne gradnje, tapetnik, slikopleskar-črkoslikar, pe-
čar–polagalec keramičnih oblog, polagalec talnih oblog, goz-
dar, dimnikar, steklar, gastronomske in hotelske storitve ali drug 
uradno opredeljen deficitarni poklic.

Višina nagrade znaša 250,00 € za uspešno končano 
srednje poklicno izobraževanje.

6. člen
Nagrade se dodelijo dijakom, ki so zaključili srednje stro-

kovno izobraževanje in si pridobili enega od sledečih (deficitar-
nih) poklicev: tehnik računalništva, tehnik mehatronike, strojni 
tehnik, elektrotehnik, kemijski tehnik, lesarski tehnik, tehnik 
steklarstva, gradbeni tehnik, gozdarski tehnik, gastronomsko-
-turistični tehnik, naravovarstveni tehnik ali drug uradno opre-
deljen deficitarni poklic.

Višina nagrade znaša 350,00 € za uspešno končano 
srednje strokovno izobraževanje.

7. člen
Višina nagrade ob zaključku študija je različna glede na 

stopnjo študija in znaša:

Ravni izobrazbe
po študijskih programih Raven Višina 

nagrade
Višješolski strokovni program 6/1 300,00 €
Visokošolski strokovni program  
(1. bolonjska stopnja) 

6/2 500,00 €

Univerzitetni program  
(1. bolonjska stopnja)

6/2 500,00 €

Magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) 7 500,00 €
Doktorat znanosti (3. bolonjska 
stopnja) 

8/2 1.500,00 €

Posebna nagrada se dodeli študentom, ki opravlja jo di-
plomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki obravna-
va tematiko vezano na območje Občine Cankova. Višina poseb-
ne stimulacije se poveča za 50 % nagrade ob diplomi, magisteriju 
ali doktoratu. V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske 
ali doktorske disertacije izroči v arhiv Občine Cankova.

Nagrada ob zaključku študija se študentu lahko za dose-
ženo stopnjo izobrazbe dodeli le enkrat.

8. člen
Nagrada ob zaključku srednješolskega izobraževanja ozi-

roma študija se izplača na podlagi vloge, ki vsebuje osebne 
podatke, davčno številko in številko osebnega računa. K vlogi 
je potrebno priložiti potrdilo o uspešno zaključenem srednje-
šolskem izobraževanju oziroma študiju tj. spričevalo, potrdilo o 
diplomi, magisteriju ali doktoratu.

9. člen
Nagrado dijak oziroma študent vrne, če navaja neresnične 

podatke ali predloži lažno potrdilo o zaključku izobraževanja.
Neupravičeno dobljena nagrada skupaj z zamudnimi 

obrestmi se vrne v roku 90 dni od ugotovitve, da je študent 
prejel nagrado neupravičeno.

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

vilnik o nagradah študentov in diplomantov Občine Cankova 
(Uradni list RS, št. 17/05) in Pravilnik o spremembah in dopol-
nitvah Pravilnika o nagradah študentov in diplomantov Občine 
Cankova (Uradni list RS, št. 30/13).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-02/2019
Cankova, dne 7. marca 2019

Župan
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.

721. Sklep o priključitvi obstoječih objektov 
na vodovodno in kanalizacijsko omrežje 
na območju Občine Cankova

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 3. redni seji dne 
7. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno 

in kanalizacijsko omrežje na območju  
Občine Cankova

1. člen
S tem sklepom se določa višina in način plačila komunal-

nega prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje in 
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javno kanalizacijsko omrežje za tiste stanovanjske objekte v 
Občini Cankova, ki so že bili zgrajeni v času izgradnje vodovo-
dnega in kanalizacijskega omrežja.

2. člen
Lastnikom obstoječih objektov iz 1. člena tega sklepa, ki 

se priključujejo na navedeno omrežje v času izgradnje vodo-
vodnega in kanalizacijskega omrežja, se komunalni prispevek 
odmeri za priključitev na vodovod v višini 1.300,00 EUR, na 
kanalizacijo pa v višini 1.500,00 EUR.

3. člen
Plačilo komunalnega prispevka iz 2. člena tega sklepa 

je na podlagi vloge za obročno odplačevanje komunalnega 
prispevka, možno plačati v 24 mesečnih obrokih.

O možnostih plačila na več obrokov odloča župan Občine 
Cankova, Danilo Kacijan.

4. člen
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep št. 354-

57/2013, z dne 23. 10. 2013, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 91/13.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-05/2019
Cankova, dne 7. marca 2019

Župan 
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.

722. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Skakovci – Lončar

Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem 
besedilu: ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) (v nadaljnjem besedilu: ZKZ) 
in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je 
Občinski svet Občine Cankova na 3. seji dne 7. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta Skakovci – Lončar

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta)
S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občin-

skega podrobnega prostorskega načrta Skakovci – Lončar (v na-
daljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za 
gradnjo perutninske farme na kmetijskem zemljišču s parcelno 
številko 137 v k.o. Skakovci, površine 6.633,64 m2.

(2) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave 
OPPN spremeni.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2 
in ZKZ.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave 
in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za 
postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

5. člen
(rok za pripravo OPPN)

Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek 
priprave OPPN predviden v 12 mesecih po začetku postopka 
priprave.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo  

smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direk-

torat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 
Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Javnost se v postopek vključi v času javne razgrnitve in 
javne obravnave.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 
zagotavljanja)

(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafič-
ni in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in 
zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne 
podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

(2) OPPN v celoti financira investitor Geza Lončar, Ska-
kovci 66, 9261 Cankova.

9. člen
(objava in uveljavitev)

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

Št. 3505-01a/2019
Cankova, dne 7. marca 2019

Župan
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.
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723. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč 
družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. in tretjega odstavka 101. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – 
popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 
– ZPPreb-1), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine 
Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine 
Cankova na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

S O G L A S J E
k določitvi cene storitve pomoč družini  

na domu in določitvi subvencioniranja cene 
storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoč družini na domu od 1. 2. 2019 od pone-
deljka do sobote znaša 17,84 EUR na uro. V ekonomsko ceno 
so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika sto-
ritve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,80 EUR na 
efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 2,25 EUR 
na efektivno uro

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, 
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 10,05 EUR, 
znaša za uporabnika 7,79 EUR na efektivno uro.

2. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoč družini na domu za nedeljo in za dan z 
zakonom določenim kot dela prost dan znaša 19,64 EUR na 
uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na 
domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskr-
be) v višini 8,70 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega 
vodenja v višini 2,25 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, 
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 10,95 EUR, 
znaša za uporabnika 8,69 EUR.

3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje sto-

ritve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi 
posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati Soglasje 

k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu št. 162-
02/2018, z dne 18. 1. 2018, objavljeno v Uradnem listu RS, 
št. 16/18, z dne 9. 3. 2018.

5. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019.

Št. 162-01/2019
Cankova, dne 7. marca 2019

Župan 
Občine Cankova

Danilo Kacijan l.r.

CELJE

724. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje Bežigrad-Bukovžlak 
in Vrhe

Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena Statuta Me-
stne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je 
župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih  
za območje Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe

1. člen
(potrditev izhodišč za spremembe  
in dopolnitve prostorskega akta)

(1) Prostorsko urejanje območja Bukovžlak je opredelje-
no z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Bežigrad-Bukovžlak in Vrhe (proj. št. 65/87, RC Celje, TOZD 
Planiranje, Uradni list SRS, št. 10/89, Uradni list RS, št. 31/93, 
131/03, 32/09, 39/09, 80/09, 109/10, 34/12 in 81/13; v nada-
ljevanju PUP). Po Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana 
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list 
SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 
59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) in prostorskih se-
stavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 
in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna 
razlaga) so zemljišča, ki so predmet sprememb in dopolnitev 
PUP opredeljena kot stavbna zemljišča, pod pogojem sprejetja 
ustreznega prostorskega akta, ki bo podal pogoje gradnje.

(2) Znotraj ureditvenega območja se širita dve prostorski 
enoti, in sicer 37a in 39a, kjer je dopustna stanovanjska gradnja 
ter obrtne in druge dejavnosti. Prostorski enoti se bosta s spre-
membami in dopolnitvami povečali in spremenili v 37b in 39b.

(3) Opisana izhodišča so skladna ter potrjena z določili 
Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in 
Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 
79/13 – obvezna razlaga) in prostorskih sestavin srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 
59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga).

(4) Pobudniki in investitorji sprememb in dopolnitev PUP 
so: Tadeja Pungartnik, Bukovžlak 92a, 3221 Teharje, Predrag 
Starčević, Opekarniška cesta 12b, 3000 Celje, Zvone Marić 
s.p., Milčinskega ulica 13, 3000 Celje in Mestna občina Celje, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Predvideni širitvi območij obsegata zemljišče s parc. 
št. 1249/1 in 1249/4, obe k.o. Bukovžlak ter zemljišče s parc. 
št. 97/2 in 98, obe k.o. Teharje.

(2) Območje širitev je določeno glede na pobude investi-
torjev in se na podlagi rešitev in ugotovitev v okviru načrtovanja 
prostorske ureditve ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja 
prostora lahko tudi spremeni oziroma razširi na druga sosednja 
zemljišča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne, okoljske in prometne ureditve.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi upoštevanja do-
ločil Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za 
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obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 
in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 
in 79/13 – obvezna razlaga) in prostorskih sestavin srednje-
ročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, 
št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13 – obvezna razlaga) ter namer 
pobudnikov, skladno z veljavnimi predpisi glede postopkov in 
vsebine priprave prostorske dokumentacije.

4. člen
(vrsta in roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)

(1) Ker po uveljavitvi Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) ostanejo v veljavi prostorski ureditveni pogoji, 
sprejeti na podlagi ZUN, se po začetku uporabe ZUreP-2 spre-
minjajo po postopku, kot je s tem zakonom predpisan za pripra-
vo OPPN, razen če zakon določa drugače, veljati pa prenehajo 
z dnem uveljavitve OPN, najpozneje pa 31. decembra 2021.

(2) Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP in nje-
govih posameznih faz so naslednji:

(1) Župan sprejme sklep o začetku 
priprave spremembe in dopolnitve PUP, 
objava sklepa na spletnih straneh MOC marec 2019

(2) Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora (NUP) o verjetnosti 
pomembnejših vplivov sprememb  
in dopolnitev PUP na okolje 30 dni

(3) Pridobivanje odločbe MOP,  
ali je potrebna izvedba celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO) 21 dni

(4) Pridobivanje konkretnih smernic NUP 30 dni, hkrati s 
fazo (2)

(5) Izdelava osnutka sprememb  
in dopolnitev PUP

60 dni  
po prejemu vseh 

smernic iz faze 
(4)

(6) Občina izvede sodelovanje z javnostjo tekom faze (5)

(7) Izdelava okoljskega poročila (OP),  
če je z odločbo potrjena izdelava CPVO 90 dni

(8) Objava osnutka sprememb  
in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo 
potrjena izdelava CPVO) na spletni strani 
občine in pridobivanje mnenj NUP  
na osnutek sprememb in dopolnitev PUP 
in mnenj NUP o ustreznosti OP 

30 dni (+30 dni, 
v kolikor  

to zahteva NUP)

(9) Pridobivanje odločbe MOP,  
ali je OP ustrezno (če je z odločbo potrjena 
izdelava CPVO) 30 dni

(10) Dopolnitev osnutka sprememb  
in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo 
potrjena izdelava CPVO) na podlagi mnenj 
iz faze (8) 30 dni

(11) Objava osnutka sprememb  
in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo 
potrjena izdelava CPVO) na spletni 
strani občine in javna razgrnitev ter javna 
obravnava 30 dni

(12) Občina zavzame stališča do pripomb 
in predlogov javnosti 15 dni

(13) Izdelava predloga sprememb  
in dopolnitev PUP na podlagi stališč  
iz faze (12)

30 dni/ 
po prejemu 

stališč

(14) Objava predloga sprememb  
in dopolnitev PUP in OP (če je z odločbo 
potrjena izdelava CPVO) na spletni strani 
občine in pridobivanje mnenj NUP  
na osnutek sprememb in dopolnitev PUP 
in mnenj NUP o ustreznosti OP  
(če ga niso podali v fazi (8)) 

30 dni (+30 dni, 
v kolikor  

to zahteva NUP)
(15) Izpeljava postopka prevlade javne 
koristi (samo v primeru negativnih mnenj 
NUP iz faze (14))
(16) Pridobivanje odločbe MOP,  
ali so vplivi izvedbe sprememb  
in dopolnitev PUP na okolju sprejemljivi 
(če je z odločbo potrjena izdelava CPVO)
(17) Sprejem sprememb in dopolnitev PUP 
(po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj iz faze 
(14) in ugotovitvi MOP iz faze (16),  
da so vplivi izvedbe predloga akta  
na okolje sprejemljivi na redni seji MS

5. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mne-
nja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega 
področja, so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – 
območna pisarna Celje;

2. Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Ljubljana;

3. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter 
komunalo;

4. Elektro Celje d.d.;
5. Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.;
6. Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.;
7. Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.;

ter nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku CPVO.
(2) Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP 

ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih 
nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

6. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Mestna občina Celje bo dopolnjeni osnutek, v primeru 
izdelave CPVO z okoljskim poročilom, objavila na spletnih 
straneh MOC in javno razgrnila na krajevno običajen način za 
najmanj 30 dni, z možnostjo podajanja pripomb in predlogov 
na razgrnjeno gradivo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financirajo po-
budniki oziroma investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo 
z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko na-
črtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o 
sodelovanju med Mestno občino Celje in investitorjem.

8. člen
(končna določba)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 3505-4/2019
Celje, dne 6. marca 2019

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.
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ČRENŠOVCI

725. Odlok o proračunu Občine Črenšovci 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci 
(Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine 
Črenšovci na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2019

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCO PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v €

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3,124.557,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2,741.153,00

70 DAVČNI PRIHODKI 2,447.103,00

700 Davki na dohodek in dobiček 2,300.694,00

703 Davki na premoženje 133.009,00

704 Domači davki na blago in storitve 13.400,00

706 Drugi davki /

71 NEDAVČNI PRIHODKI 294.050,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 131.000,00

711 Takse in pristojbine 4.500,00

712 Denarne kazni 4.050,00

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev /

714 Drugi nedavčni prihodki 154.500,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 49.500,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 47.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.500,00

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 333.904,00

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 140.516,00

741 Prejeta sredstva državnega 
proračuna iz proračuna EU  193.388,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3,442.869,61

40 TEKOČI ODHODKI 1,101.248,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 221.164,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 37.735,00

402 Izdatki za blago in storitve 783.732,00

403 Plačila domačih obresti 3.000,00

409 Rezerve 55.617,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1,342.603,00

410 Subvencije 73.500,00

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 860.228,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 61.483,00

413 Drugi tekoči domači transferi 347.392,00

414 Tekoči transferi v tujino /

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 906.518,61

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 906.518,61

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 92.500,00

430 Investicijski transferi 92.500,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –318.312,61

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  69.054,00

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje  69.054,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA  52.470,00

550 Odplačila domačega dolga  52.470,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –301.728,61

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII) 16.584,00

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+X.)–IX=-III 318.312,61

XII. Stanje sredstev na računih dne  
31. 12. 2018 301.728,61

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

Posebni del proračuna do ravni proračunski postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Črenšovci.

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v 
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter 
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona 
o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med 
letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, 
v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno 
drugače.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse 
dejavnosti je županja. Za izvrševanje proračuna Občine Čren-
šovci je odgovorna županja.

Županja je pooblaščena, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije za financi-

ranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spreje-
manju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča 
občinski svet,

– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru 
glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, 
ki so usklajeni s porabniki,

– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih 
problemov proračuna,

– uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona 
o financiranju občin,

– kratkoročnem zadolževanju za sofinanciranje investicij 
iz proračuna EU, vendar le do višine odobrenih sredstev in 
največ za obdobje do prejema teh sredstev oziroma najkasneje 
do konca proračunskega leta,

– o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov 
zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejav-
nostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premože-
nja so prihodek občinskega proračuna.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01),

2. okoljska dajatev za odvajanje komunalne odpadne 
vode,

3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
4. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 

katere se pobirajo,
5. prihodki od komunalnega prispevka,
6. prihodki od turistične takse
7. koncesijske dajatve.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, 

se bodo prenesli v naslednje leto, za namene, za katere so 
opredeljeni.

5. 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 
županja.

Županja s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 
2019 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji. 
Skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, županja 
polletno poročilo posreduje občinskemu svetu do 31. 7. 2019, 
predlog zaključnega računa proračuna pa do 15. 4. 2020.

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 upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicij-
ske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 
100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika.

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 75 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

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.

Županja lahko na predlog proračunskega uporabnika 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov ter 
po potrebi med letom odpre tudi nove projekte. Spremembo 
posameznega projekta in vključitev novega projekta, ki prese-
ga 100.000 € mora predhodno potrditi občinski svet. Veljavni 
načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti usklajen z 
veljavnim proračunom.

8. člen
(odpiranje novih proračunskih postavk)

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nova po-
stavka ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh izdatkov 
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ni bilo mogoče predvideti, a je odprtje nove postavke potrebno 
zaradi realizacije projektov, financiranih s strani sredstev EU, 
zaradi izvršitve sodb sodišča ali zaradi drugih utemeljenih 
razlogov. Novo postavko se lahko odpre le v primeru, če se 
sredstva na tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo 
sredstev iz drugih postavk. Županja s polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom po-
roča občinskemu svetu o novo odprtih proračunskih postavkah.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračun-
ska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske rezervacije 
se razporedijo v finančni načrt uporabnika. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije na predlog uslužbenca, pri-
stojnega za finance odloča županja, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu. Splošna proračunska rezervacija se v letu 
2019 oblikuje v višini, kot je določeno s proračunom.

10. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva
– proračunski sklad – Občina Puconci
V sredstva proračunske rezerve se namenja del skupno 

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena 
s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % prejemkov prora-
čuna. V letu 2019 se v ta namen izloči 15.700 €.

Na predlog uslužbenca, pristojnega za finance, odloča o 
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF županja in o tem obvešča občinski svet.

11. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko županja v letu 2019 odpiše v celoti ali delno dolgove, ki 
jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega 
dolžnika do višine 250,00 €. Prav tako lahko županja odpiše 
dolg dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesoraz-
merju z višino terjatve.

12. 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 raču-
nu financiranja, se Občina Črenšovci v letu 2019 dolgoročno 
zadolži za sofinanciranje projektov po 21. in 23. členu ZFO-1 
največ do 72.000 €.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr-
ševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno 
kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se 
lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih 

podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v letu 
2019 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih usta-
noviteljica ali soustanoviteljica je Občina Črenšovci ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2019 dolgoročno ne 
smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev.

14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Črenšovci v 
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 0320-04/2019-35
Črenšovci, dne 7. marca 2019

Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja l.r.

726. Odlok o turistični taksi v Občini Črenšovci

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 13. člena Statuta Občine 
Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet 
Občine Črenšovci na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Črenšovci

I. SPLOČNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini 

Črenšovci, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor 
nad njenim pobiranjem in odvajanjem. Za izvajanja tega odloka 
je pristojna občinska uprava. Turistično območje predstavlja 
celotno območje Občine Črenšovci.

2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero 

se zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo dolo-
čene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju 
ne zaračunavajo posebej.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO

3. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije 

in tujci, ki v turističnem območju izven stalnega prebivališča 
uporabljajo storitve prenočevanje v nastanitvenem objektu.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistič-
no takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so 
jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev 
za prenočevanje, razen, če Zakon o spodbujanju turizma ne 
določa drugače.

III. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE  
TAKSE IN OPROSTITVE

4. člen
(višina turistične takse)

Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se 
določi v znesku 0,80 eurov, na osnovi slednje znaša promocij-
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ska taksa 0,20 eurov, skupna višina obeh znaša 1,00 eura na 
osebo na dan.

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
le-ta znaša 0,40 eurov za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eurov, skupna 
višina obeh taks znaša 0,50 euro na osebo na dan.

Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom 
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek 
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v 
skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo 
občina objavi na svoji spletni strani, kjer opredeli tudi nov 
znesek turistične in promocijske takse.

5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pri-

stojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu 
oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna 
okvara ali na podlagi članske izkaznice invalidske organi-
zacije,

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije 
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s poseb-
nimi potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma 
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov ki jih 
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgoj-
no-izobraževalne ustanove in verske ter druge skupnosti v 
okviru svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih 
domovih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem 
obratu več kot 30 dni,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in 
sporazumih oproščeni plačila turistične takse,

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojan-
kah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki 

prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v med-
narodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

– turisti v kampih.

IV. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

6. člen
Pravne osebe javnega prava in zasebnega prava, sa-

mostojni podjetniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turi-
ste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu 
in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje 
ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odva-
jati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če 
mu ne zaračunavajo storitev za prenočevanje.

V. EVIDENCA OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

7. člen
Pravne osebe javnega prava in zasebnega prava, samo-

stojni podjetniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na 
prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi.

Če je turist oproščen plačila ali dela turistične takse, mora 
biti vpisan razlog oprostitve v evidenci – poročilu.

VI. ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, 
MESEČNO POROČILO

8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka morajo nakazovati pobrano 

turistično takso do 25. v mesecu za pretekli mesec posebej na 
podračun Občine Črenšovci: TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA 
TAKSA – Občina Črenšovci št.: SI56 0121 5845 0000 018.

Osebe iz 6. člena tega odloka so dolžne v roku, ki ga dolo-
ča prejšnji odstavek predložiti Občini Črenšovci in finančnemu 
organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število 
nočitev in znesek turistične in promocijske takse (poročilo je 
priloga tega pravilnika).

VII. NADZOR IN KAZENSKE ODLOČBE

9. člena
Nadzor nad pobiranjem, odvajanjem turistične takse ter 

vodenjem evidenc ter izterjavo opravlja FURS, Finančni urad 
Muska Sobota. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski inšpek-
torski organ v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Z globo 600,00 eurov se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:
– pobira turistične takse po 6. členu tega odloka,
– vodi evidence v skladu s 7. členom tega odloka,
– nakazuje pobrane turistične takse po 8. členu tega odloka.
Z globo 125,00 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300,00 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega 

odstavka tega člena odloka samostojni podjetnik posameznik, 
ki sprejema turiste za prenočevanje.

Z globo 85,00 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena odloka sobodajalec in kmet, ki sprejema 
turiste za prenočevanje.

11. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek Občine Črenšovci in 

se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavno-
sti v Občini Črenšovci.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-04/2019-40
Črenšovci, dne 7. marca 2019

Županja 
Občine Črenšovci
Vera Markoja l.r.
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OBČINA ČRENŠOVCI 
PREKMURSKE ČETE 20 

9232 ČRENŠOVCI 
 

   
MESEČNO POROČILO O ŠTEVILU PRENOČITEV IN  PLAČANI TURISTIČNI IN 

PROMOCIJSKI  TAKSI  ZA MESEC IN LETO   _________________ 
                                                                                   (navesti mesec in leto) 

 
 

I.  PODATKI O ZAVEZANCU 
 

(naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika, ime in priimek sobodajalca, kmeta, društva) 
 

 
II.   NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI 
      (stanje ob koncu meseca poročanja)       
    
      
     Število sob:   _______     Število apartmajev:  _______   Število vseh ležišč: ____________

 
     Število ležišč:  _______      a) stalnih: _______  b) pomožnih ________ 

 
III.  ŠTEVILO PRENOČITEV IN IZRAČUN TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
        
 Število 

nočitev 
Turistična 

taksa 
Promocijska 

taksa 
Turistična in 
promocijska 

taksa 

Izračun 
vrednosti 

takse  
v evrih 

Nočitve domačih in 
turistov  

 
 

0,80 

 
 

0,20 

 
 

1,00 
 

Turisti, ki po 
zakonu plačajo 
50% turistično 
takso 

  
0,40 

 
 

0,10 
 

 
 

0,50 
 

 

Oproščeni plačila 
takse   

0 
 
0 

 
0 

 
0 

SKUPAJ       
 
Rok za oddajo poročila  in nakazilo turistične in promocijske takse je najkasneje do 25. dne v 
mesecu za pretekli mesec, obrazec se pošlje na naslov: Občina Črenšovci, Prekmurske 
čete 20, 9232 Črenšovci, ali e-mail: ksenija@obcina-crensovci.si. Številka 
podračuna: SI56 0121 5845 0000 018, sklic SI 11 75140-7047045-DAVČNA 
ŠTEVILKA ZAVEZANCA, koda namena TAXS . 
 
 
V _______________, dne ___________  Poročilo pripravil:   ____________________ 
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727. Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora 
in opreme Občine Črenšovci

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni 
list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci 
na 4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi večnamenskega šotora in opreme 

Občine Črenšovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do upo-

rabe ter njihove obveznosti, način in pogoje uporabe garnitur 
klopi, večnamenskega šotora in opreme (prikolica za prevoz 
šotora), (v nadaljevanju: šotora).

2. člen
Lastnik in upravljavec šotora in opreme je Občina Čren-

šovci.

3. člen
Šotor se lahko uporablja za naslednje namene:
– za potrebe civilne zaščite,
– prireditve v Občini Črenšovci,
– prireditve društev, ki imajo sedež v Občini Črenšovci,
– ostale prireditve, na podlagi predhodne prijave pri upra-

vljavcu šotora.

4. člen
Organizator prireditve mora poskrbeti za varnost vseh 

udeležencev, sodelujočih in obiskovalcev ter zagotoviti vse 
druge varnostne ukrepe, ki jih določajo predpisi.

Organizator prireditve mora zagotoviti:
– prevoz šotora in klopi,
– moštvo za postavitev in odstranitev šotora.
Organizator prireditve prevzema tudi vso civilno odgo-

vornost za morebitne poškodbe šotora in opreme in nesreče v 
zvezi z uporabo šotora, ko ga uporablja.

Občina Črenšovci kot lastnica šotora ne odgovarja za 
morebitne poškodbe udeležencev prireditve.

II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE V UPORABO

5. člen
Pri oddaji šotora in opreme v uporabo imajo prednostno 

pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
– civilna zaščita za opravljanje nujnih nalog v primeru 

naravne nesreče,
– Občina Črenšovci, lastnik,
– društva s sedežem v Občini Črenšovci,
– drugi zainteresirani.
V kolikor je za isti termin izkazan interes dveh ali več 

uporabnikov iz tretje in četrte alineje tega člena, se šotor ali 
oprema odda po naslednjem vrstnem redu:

1. nadaljuje z že večletno tradicijo izvajanja prireditve,
2. je prvi izkazal interes.
Pisno vlogo mora vlagatelj posredovati vsaj 30 dni pred 

prireditvijo na naslov upravljavca.

6. člen
Upravljavec z organizatorjem sklene pogodbo o uporabi 

šotora in ostale opreme. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih 
pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih upravljav-
ca in organizatorja določi odgovorno osebo organizatorja, ki 
odgovarja za uporabo, prevoz, postavitev in spravilo šotora in 
opreme ter morebitno povzročeno škodo.

Nadzor pri postavitvi in odstranitvi šotora se izvaja s strani 
pooblaščenca lastnika šotora, kar se definira v pogodbi.

7. člen
V osmih dneh po prejemu pogodbe mora organizator pod-

pisani izvod pogodbe vrniti upravljavcu. Če podpisana pogodba 
s strani organizatorja ni vrnjena v osmih dneh od izdaje pisnega 
poziva za podpis, se šteje, da je organizator odstopil od pogodbe.

III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO ŠOTORA  
IN OPREME

8. člen
Društvom s sedežem v Občini Črenšovci se enkrat letno 

dovoli brezplačna uporaba šotora za izvedbo lastnega dogodka 
oziroma prireditve. Župan lahko odobri tudi dodaten brezplačen 
najem šotora v primeru, da je Občina Črenšovci soorganizator 
določene tradicionalne javne prireditve oziroma da gre za pri-
reditev posebnega občinskega pomena.

Cene za najem šotora, nadzor in izposojo garnitur (miza 
in 2 klopi) znašajo:
Velikost Neto 

EUR
Davčna 
stopnja

DDV 
EUR

Bruto 
EUR

1/1 
30 m x 12,5 m – šotor

300,00 22 % 66,00 366,00

1/2 
15 m x 12,5 m – šotor

150,00 22 % 33,00 183,00

Nadzor  
nad postavljanjem  
in odstranitvijo šotora

50,00 22 % 11,00 61,00

1 komplet zajema 
1 mizo in 2 klopi

2,00 22 % 0,44 2,44

oder 50,00 22 % 11,00 61,00
Cena velja za najem šotora do 3 dni in vključuje čas mon-

taže in demontaže. V ceni je vračunan DDV.
V primeru najema šotora v skladu s 8. členom tega pra-

vilnika (brezplačna uporaba šotora) je najemnik šotora kljub 
temu dolžan poravnati nadzor nad postavljanjem in odstrani-
tvijo šotora.

Po opravljeni izposoji se uporabniku izstavi račun za zne-
sek najema z zaračunanim DDV-jem.

IV. DRUGA DOLOČILA

9. člen
Nadzor nad uporabo šotora in ostale opreme zagotavlja 

organizator prireditve.

10. člen
Upravljavec mora voditi evidenco uporabe šotora in ostale 

opreme, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv organizatorja,
– odgovorna oseba organizatorja ter vodja,
– termin uporabe,
– namen uporabe,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma po-

škodbah na šotoru po zaključeni uporabi, ugotovi upravljavec 
šotora.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-04/2019-39
Črenšovci, dne 7. marca 2019

Županja
Občine Črenšovci
Vera Markoja l.r.
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728. Pravilnik o uporabi službenih vozil Občine 
Črenšovci

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list 
RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 
4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o uporabi službenih vozil Občine Črenšovci

SPLOŠNE ODLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa upravičenost do uporabe, 

nadzor nad uporabo in vzdrževanje službenih vozil Občine 
Črenšovci (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Službena vozila so delovna sredstva, ki jih uporabljajo 

funkcionarji, zaposleni v občinski upravi, člani komisij in od-
borov občine ter druge osebe po posebni odobritvi župana (v 
nadaljevanju: uporabniki), za opravljanje svojih nalog. Vozila so 
last občine, zato mora vsak uporabnik z njimi ravnati kot dober 
gospodar v skladu s tehničnimi navodili, da bi zagotovil svojo 
osebno varnost in daljšo uporabnost vozila.

VOZILA ZA SLUŽBENE POTREBE

3. člen
Za uporabnike se vozila določijo po potrebi, glede na 

opravljanje del in nalog. Uporabnikom se vozila dodelijo v 
omejeno rabo oziroma za konkretne naloge.

Vozila, ki so dodeljena v omejeno rabo, se uporabljajo v 
službeni namen, to je za službene poti. V takem vozilu lahko 
uporabnik prevaža osebe, ki nimajo neposredne povezave z 
namenom uporabe vozila, na lastno odgovornost.

Vozila za opravljanje službenih potreb in zadolžitev so 
lahko dodeljena uporabnikom, ki le-ta potrebujejo za izvajanje 
svojih delovnih nalog. Dodeljena so lahko za nekaj ur ali za 
določen dan.

Vozilo se uporabniku dodeli na njegov predlog.
Uporaba vozil je namenjena izključno za službene name-

ne. Po opravljeni poti uporabnik preda ključe vozila in izpolnjeni 
potni nalog službi računovodstva.

4. člen
Javni uslužbenec režijskega obrata skrbi za:
– popravilo vozil,
– servis in vso potrebno opremo vozil,
– menjavo pnevmatik,
– preventivno vzdrževanje vozil.

UPORABNIKI

5. člen
Uporabnik službenega vozila je lahko le funkcionar, dela-

vec zaposlen v občinski upravi, član komisije ali odbora občine 
ter druge osebe po posebni odobritvi župana, ki:

– imajo veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije,
– so psihofizično sposobni upravljati z vozilom in
– imajo ustrezen potni nalog.

GORIVO IN DOKUMENTI

6. člen
Službeno vozilo ima plačilno kartico prodajalcev goriva. 

Kartica velja le za nabavo goriva za določeno vozilo in se ne 

sme uporabljati v kakršnekoli druge namene, razen po posebni 
odobritvi župana.

V primeru izgube ali odtujitve kartice mora uporabnik 
vozila to takoj sporočiti županu. Pri nabavi goriva je uporab-
nik dolžan z lastnoročnim podpisom potrditi točnost vpisane 
količine goriva oziroma maziva na računu – dobavnici. Kopije 
računov mora uporabnik vozila oddati službi računovodstva.

V kolikor uporabnik vozila nabavi gorivo pri prodajalcu go-
riva, za katerega nima plačilne kartice, se mu po predloženem 
računu ti stroški povrnejo.

7. člen
Vozilo ima knjigo evidence v katero uporabniki vpisujejo 

prevožene kilometre, nabavljeno gorivo in morebitne napake 
na vozilu.

Za službena vozila izdaja župan potni nalog, ki služi kot 
dnevnik, izpolnjujejo pa jih uporabniki vozil.

ZAVAROVANJE, NEZGODE IN PREKRŠKI

8. člen
Vozila so zavarovana z obveznim avtomobilskim zava-

rovanjem in tudi kasko zavarovanjem. V posameznih primerih 
lahko župan odloči, da določeno vozilo, zaradi izrabljenosti in 
majhne vrednosti, ni kasko zavarovano.

9. člen
Uporabnik vozila je dolžan vsako nezgodo ali poškodbo 

vozila, tudi v primeru, ko vozilo poškoduje neznana oseba, 
prijaviti policiji in županu, ki je izdal potni nalog.

10. člen
Za vsak prekršek je odgovoren voznik – uporabnik vozi-

la, ki je prekršek storil. Denarno kazen plača sam, ravno tako 
trpi tudi vse druge oblike sankcij, ki mu jih izreče sodnik za 
prekrške.

UPORABA VOZILA

11. člen
Uporabniki vozil uporabljajo le-te v službene namene, to 

pa pomeni, da morajo uporabljati najprimernejše relacije za 
službena potovanja in izvedbo delovnih nalog.

PARKIRANJE IN PRVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL

12. člen
V času, ko se vozila ne uporabljajo, oziroma ne koristijo 

za opravljanje dela, so jih uporabniki dolžni parkirati na dvori-
šču občine.

13. člen
Vsako ugotovljeno tehnično pomanjkljivost, poškodbo, 

primanjkljaj, oziroma izgubo opreme, morajo uporabniki vozil 
takoj sporočiti županu.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-04/2019-38
Črenšovci, dne 7. marca 2019

Županja 
Občine Črenšovci
Vera Markoja l.r.
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729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o stimulaciji študentov Občine 
Črenšovci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list 
RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 
4. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o stimulaciji študentov Občine Črenšovci

1. člen
Črta se drugi odstavek 1. člena.

2. člen
Spremeni se besedilo 7. člena, ki na novo glasi:
»Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija:
– višješolski strokovni program,
– visokošolski strokovni programi 1. bolonjska stopnja (VS), 

visokošolski univerzitetni program 1. bolonjske stopnje (UN),
– magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje, enoviti 

magistrski študijski program.«

3. člen
Spremeni se 8. člen in na novo glasi:
»Stimulacija ob diplomi študijskega programa je enaka 

petkratni vrednosti zneska ob vpisu v višji letnik glede na sto-
pnjo študija.

Stimulacija ob magisteriju znanosti je enaka osemkratni 
vrednosti zneska za najvišjo stopnjo študija.

Stimulacija ob doktoratu znanosti je enaka dvajsetkratni 
vrednosti zneska za najvišjo stopnjo študija.

Študentu, ki v diplomski nalogi, magisteriju znanosti ali 
doktoratu znanosti obravnava tematiko vezano na področje 
občine in se o tematiki predhodno dogovori z županom občine, 
se stimulacija lahko poveča za 50 % stimulacije ob diplomi, 
magisteriju znanosti ali doktoratu znanosti. O tem odloči župan. 
V tem primeru se en izvod diplomske, magistrske ali doktorske 
naloge izroči v arhiv Občine Črenšovci.«

4. člen
Črta se prva alineja 11. člena.

5. člen
Črta se 13. člen pravilnika.

6. člen
Spremeni se besedilo 14. člena in na novo glasi:
»Višina stimulacije za vpis v višji letnik znaša (v neto 

znesku):
– za višješolski strokovni program: 110,00 UER.
– visokošolski strokovni programi 1. bolonjska stopnja 

(VS) in visokošolski univerzitetni program 1. bolonjske stopnje 
(UN): 125,00 EUR.

– magistrski študijski program 2. bolonjske stopnje in 
enoviti magistrski študijski program: 140,00 EUR.«

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

nem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se pri razpisu v 
letu 2019 in dalje.

Št. 0320-04/2019-37
Črenšovci, dne 7. marca 2019

Županja 
Občine Črenšovci
Vera Markoja l.r.

ČRNOMELJ

730. Odlok o proračunu Občine Črnomelj 
za leto 2019

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Sta-
tuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 5. redni seji dne 19. 3. 
2019 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2019 

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
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v eurih
Skupina/podskupina Proračun 

leta 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 14.854.720
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.124.542

70 DAVČNI PRIHODKI 10.124.237
700 Davki na dohodek in dobiček 8.826.237
703 Davki na premoženje 991.000
704 Domači davki na blago in storitve 307.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.000.305
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.491.150
711 Takse in pristojbine 18.000
712 Denarne kazni 36.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 70.000
714 Drugi nedavčni prihodki 385.155

72 KAPITALSKI PRIHODKI 318.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 123.400
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialn. premož. 195.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.411.778
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.913.809
741 Prejeta sredstva iz državn. 
proračuna – iz sred. prorač. EU 497.969
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.346.230
40 TEKOČI ODHODKI 4.070.750

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 896.985
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 145.559
402 Izdatki za blago in storitve 2.997.673
403 Plačila domačih obresti 17.533
409 Rezerve 13.000

41 TEKOČI TRANSFERI 6.757.804
410 Subvencije 230.813
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 3.060.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 965.108
413 Drugi tekoči domači transferi 2.500.983

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.082.285
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.082.285

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 435.391
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 57.891
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 377.500
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.–II.) –3.491.510

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 
naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namensk. premož. v 
javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premož.v svoji lasti 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.960.287

50 ZADOLŽEVANJE 3.960.287
500 Domače zadolževanje 3.960.287
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 489.079

55 ODPLAČILA DOLGA 489.079
550 Odplačila domačega dolga 489.079

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –20.302
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.471.208
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX) 3.491.510
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRET. LETA
9009 Splošni sklad za drugo 20.302

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 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 Črnomelj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
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 proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), ki se uporabijo 
za namene, določene v tem zakonu,

– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri 
gradnji infrastrukture,

– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-

janja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-

ganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se 

uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodar-
sko javno infrastrukturo,

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo v občini Črnomelj,

– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi 
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,

– drugi prihodki, ki jih določi župan.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za 
leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, 
o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov 
»krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik 
sveta KS.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
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6. člen
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 pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 prejemnika in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru 

rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli inve-
sticijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s 
premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja župana.

8. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-

nih 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.

9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.

10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazpore-

jeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvide-
ne namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva 
ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sred-
stva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča župan.

11. člen
Sredstva pokroviteljstva se dodeljujejo na podlagi Pravil-

nika o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, 
ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj 
ter promocijo Občine Črnomelj.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki 
do občine, in sicer največ do višine 200 EUR. Župan lahko na 
prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju 

odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spre-
meni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno 
izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financi-
ranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 
3.960.287 EUR.

Občina v letu 2019 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč polo-
žaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje 
zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda 
soglasje k zadolževanju.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v 

letu 2019 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. 410-345/2018
Črnomelj, dne 19. marca 2019

Župan
Občine Črnomelj

Andrej Kavšek l.r.

DOBREPOLJE

731. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 
2019

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Zakona o fi-
nanciranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.); 28., 29. in 30. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1819 in 13/18); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) in 14. člena Statuta 
Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 5/18) (UPB1) je Občinski 
svet Občine Dobrepolje na 3. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določajo v letu 2019 za Občino Do-
brepolje struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja ter 
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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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

Skupina/Podskupina kontov v EUR  
Proračun 2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.192.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.268.698

70 DAVČNI PRIHODKI 2.781.898
700 Davki na dohodek in dobiček 2.456.928
703 Davki na premoženje 231.960
704 Domači davki na blago in storitve 93.010

71 NEDAVČNI PRIHODKI 486.800
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 271.800
711 Takse in pristojbine 10.000
712 Globe in denarne kazni 11.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.000
714 Drugi nedavčni prihodki 154.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 132.183
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 114.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 18.183
73 PREJETE DONACIJE 100

730 Prejete donacije iz domačih virov 100
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.786.409

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.314.856

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije 471.553
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.805.601

40 TEKOČI ODHODKI 1.189.534
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 232.010
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 40.885
402 Izdatki za blago in storitve 784.592
403 Plačila domačih obresti 24.000
409 Rezerve 108.047

41 TEKOČI TRANSFERI 1.553.558
410 Subvencije 111.500
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 999.450
412 Transferi neprofitnim organizacijam  

in ustanovam 145.699
413 Drugi tekoči domači transferi 296.909

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.958.576
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.958.576

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 103.933
430 Investicijski transferi 0

431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 69.870

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 34.063
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –2.613.211

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.  
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil –  
od posameznikov 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO.  
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 1.606.777

50 ZADOLŽEVANJE 1.606.777
500 Domače zadolževanje 1.606.777

VIII. ODPLAČILA DOLGA 119.600
55 ODPLAČILA DOLGA 119.600

550 Odplačila domačega dolga 119.600
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.126.034
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.487.177
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 2.613.211
XII. PRENOS SREDSTEV NA RAČUNIH 1.126.034

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt nepo-
srednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Program 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 Dobrepolje.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta (PPK4).

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski prejemki 
tudi:
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– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda, ki se uporabi za določene investicije s 
področja odvajanja odpadnih voda,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov, ki se uporabi za določene investicije s podro-
čja odlaganja odpadkov,

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom,

– prihodki od podeljenih koncesij na podlagi Zakona o 
divjadi in lovstvu (ZDLov-1),

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– donacije,
– prihodki iz naslova turistične takse po 20. členu Zakona 

o spodbujanju razvoja turizma,
– koncesijske dajatve od iger na srečo po 74. členu 

Zakona o igrah na srečo se nameni za ureditev prebivalcem 
prijaznejšega okolja.

Neporabljeni namenski prejemki se prenesejo v proračun 
tekočega leta, razen prihodkov iz naslova lastne dejavnosti 
neposrednih proračunskih uporabnikov.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhod-
kov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financi-
ranja ni dovoljeno.

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potreb-
na dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov 
ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo s sredstvi 
drugih postavk posameznega področja proračuna.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe v 
okviru istega podprograma.

Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 
prerazporeja pravice porabe med podprogrami v okviru glav-
nega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega podprograma ne sme presegati 10 odstotkov 
podprograma tega neposrednega uporabnika, in med glavnimi 
programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa-
meznega glavnega programa ne sme presegati 5 odstotkov 
glavnega programa tega neposrednega uporabnika v spreje-
tem proračunu.

Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v 
okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pra-
vilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa določa 
računovodska služba glede na vsebino poslovnega dogodka in 
predpisanega kontnega načrta.

Prerazporeditev pravice porabe iz četrtega odstavka tega 
člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena, 
župan odobri s pisnim sklepom iz katerega je razvidno, na ka-
teri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in 
na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, 
oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.

Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvede-
nih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševa-
nju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega 
računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu 
in njegovi realizaciji.

Med letom prispela proračunska sredstva za določen na-
men, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila prejeta.

6. člen
(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 pro-
računu.

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 2020 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa 10 % navedenih pravic 

porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % obsega pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica 
preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in 
za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(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 vre-
dnosti 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 skladi)

Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana 
po ZJF.

Proračunska rezerva se oblikuje v višini 4.200 EUR.
Na predlog občinske uprave o uporabi sredstev proračun-

ske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena 
Zakona o javnih financah do višine 7.000 EUR za posamezen 
namen, odloča župan in o uporabi sredstev s pisnim poročilom 
obvesti občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
ne razporedi vnaprej, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu 

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno 
porabo na ravni občine in
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– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proraču-
nu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, 
ki jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, 
če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije ob-
činskega proračuna odloča župan.

10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem 

besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega 
proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu 
občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega 
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom 
določena sredstva za posamezne namene.

Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančne 
načrte za naslednje proračunsko obdobje do 30. septembra 
tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za 
preteklo leto do 1. marca.

11. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih 

dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posa-
mezno področje.

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih 
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za po-
samezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno 
nalogo, izstavljenega računa, zahtevka oziroma sklepa župana.

Proračunski uporabniki morajo za nabavo opreme, in-
vesticijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije 
skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v 
skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodo-
stojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za 
izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo 
preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki 
proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja 
izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s skle-
pom določi župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

12. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina lahko za leto 2019 zadolži do višine 1.606.777 
EUR, in sicer:

– 1.500.000 EUR zadolžitev pri poslovni banki za inve-
sticijo Športna dvorana pod proračunsko postavko 0418071 in

– 106.777 EUR zadolžitev pri državnem proračunu – 
povratna sredstva za investicijo ČN Bruhanja vas, voden pod 
proračunsko postavko 0415011.

V proračunu za leto 2019 so predvidena tudi sredstva za 
odplačilo najetega kredita, in sicer

– pri državnem proračunu (povratna sredstva), ki jih je 
Občina Dobrepolje na podlagi Pogodbe št. C2130-16G300371 
prejela od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za 
projekt voden pod proračunsko postavko 0416039 ter

– pri poslovni banki v skladu s Kreditno pogodbo 
št. 07-04371/17 za projekt voden pod proračunsko postavko 
0419027.

14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter izdanih poroštev občine)
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Dobrepolje, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 
do največ 8 % realiziranih prihodkov v letu 2018. O dajanju 
soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov od-
loča župan.

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževa-
nja občine.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v 
letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 410-0002/2019
Videm, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič l.r.

732. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske 
meje med občinama Dobrepolje in Velike 
Lašče

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list 
RS, št. 7/18) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list 
RS, št. 5/18 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 
3. seji dne 14. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o potrditvi predloga sprememb občinske meje 

med občinama Dobrepolje in Velike Lašče

1. člen
Meja med Občino Dobrepolje in Občino Velike Lašče se 

spremeni tako, da se parcele št. *203/1, 2546/219, 2554/1, 
2558/1, 2558/2, 2558/4, 2558/5, 2558/6, 2558/7, 2558/8, 
2558/9, 2558/10, 2558/11, 2558/12, 4011/20 ter parcele 
št. 2546/223, 2546/224, 2546/225, 2559/2, 2561/57, 2561/58, 
2561/59, 2561/60, 4011/22, vse k.o. 1711 – Turjak, ki sedaj 
spadajo v Občino Velike Lašče vključijo v območje Občine 
Dobrepolje, kot je označeno v Obrazcu 1, št. 20_134-1 z dne 
19. 2. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike 
Slovenije.
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2. člen
Meja med Občino Dobrepolje in Občino Velike Lašče se 

spremeni tako, da se parcele št. 1154/7, 1176/26, 1176/27, 
1176/28, 1178, 1181, vse k.o. 1796 – Cesta, ki sedaj spa-
dajo v Občino Dobrepolje vključijo v območje Občine Velike 
Lašče, kot je označeno v Obrazcu 1, št. 20_134-1 z dne 
19. 2. 2019, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike 
Slovenije.

3. člen
Hkrati z občinsko mejo se v registru prostorskih enot 

uskladi tudi meja med naseljem Ponikve in Rašica ter naseljem 
Ponikve in Velike Lašče.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 353-0003/2018-06
Videm, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Dobrepolje
Igor Ahačevčič l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

733. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov 
Gradec za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 
– ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr. in 101/13, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-
-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 
71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Dobro-
va - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet 
Občine Dobrova - Polhov Gradec na 3. redni seji dne 20. marca 
2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec  

za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dobrova - Polhov Gradec za 
leto 2019 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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun  
leta 2019

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 8.849.180
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.677.853

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 5.804.625
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.013.409
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 627.316
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 163.900
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.873.228
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 

OD PREMOŽENJA 430.340
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 6.830
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 82.960
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 214.600
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.138.498
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 194.413
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  

IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 
SREDSTEV 194.413

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 1.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 975.914
740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 879.157
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA 
EU 96.757

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.707.610
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 3.251.571
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 389.643
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 62.123
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.661.805
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.000
409 REZERVE 120.000
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 2.623.753
410 SUBVENCIJE 193.407
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 1.698.379
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 173.000
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 558.967
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.723.746
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 2.723.746
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 108.540

431 INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM  
IN FINANČNIM OSEBAM 79.200

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 29.340

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II) 141.570

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

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
IN FINANČNIH NALOŽB 0,00

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII ZADOLŽEVANJE (50) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 261.570

55 ODPLAČILA DOLGA 261.570

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 261.570

IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –120.000

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) –261.570

XI NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) –141.570

XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 120.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje pro-
gramske dele: področja proračunske porabe, glavne progra-
me in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. 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 skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Dobrova - Polhov Gradec.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:

– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skup-
nosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje 
nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih 
in investicijskih nalog,

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom, ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavlja-
nje požarne varnosti,

– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,

– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in 
opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,

– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana 
s področnimi predpisi.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju oziroma pri naslednji redni seji občinskega sveta in konec 
leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljav-
nem proračunu za leto 2019 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 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 2019 50 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 20 % 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 po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 
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 uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika 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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8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
– podračun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu 

o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

105.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem 
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

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 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine in sicer največ do skupne višine 500 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.

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 pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina v letu 2019 ne bo zadolžila.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca 
proračunskega leta.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-

tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča 
občinski svet.

12. člen
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih  

v Javni Holding Ljubljana d.o.o.)
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega hol-

dinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2019 lahko zadolži do skupne 
višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova 
- Polhov Gradec.

Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finanč-
ne likvidnosti:

– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 
140.400 EUR,

– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 
21.600 EUR,

– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno naj-
več do višine 432.000 EUR,

– kratkoročna posojila Snaga skupno največ do višine 
108.000 EUR in

– kratkoročna posojila VO-KA skupno največ do višine 
108.000 EUR.

Dolgoročno zadolžitev je namenjena financiranju naku-
pa avtobusov, dolgoročna zadolžitev VO-KA je namenjena za 
financiranje večjih investicij, dolgoročna zadolžitev Energetike 
Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje Plinsko parne 
enote PPE-TOL:

– dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 
129.600 EUR,

– dolgoročno posojilo VO-KA skupno največ do višine 
108.000 EUR in

– dolgoročno posojilo Energetike Ljubljana največ do 
višine 2.328.480 EUR.

Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz 
neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet usta-
noviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec v letu 2020, 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, uporablja pa se od 1. januarja 2019. 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita 
na spletnih straneh Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Št. 007-0001/2019-3
Dobrova, dne 20. marca 2019 

Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

DRAVOGRAD

734. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 
2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah 
(ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, 
št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Obči-
ne Dravograd na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Dravograd za leto 2019

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
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Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti 
v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega 
proračuna.

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 kontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.375.941
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.216.729

70 DAVČNI PRIHODKI 6.390.433
700 Davki na dohodek in dobiček 5.120.157
703 Davki na premoženje 1.098.230
704 Domači davki na blago in storitve 172.046
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI  1.826.296
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.538.996
711 Takse in pristojbine 3.000
712 Globe in druge denarne kazni 9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 29.000
714 Drugi nedavčni prihodki 246.300

72 KAPITALSKI PRIHODKI 820.357
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 644.017
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopred. dolgoročnih sredstev 176.340

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.338.855
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.154.503
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 4.184.352

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  15.902.500
40 TEKOČI ODHODKI 3.402.667

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 611.768
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 98.027
402 Izdatki za blago in storitve 2.356.209
403 Plačilo domačih obresti 30.000
409 Rezerve 306.663

41 TEKOČI TRANSFERI 3.562.782
410 Subvencije 258.093
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.684.907
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 337.432
413 Drugi tekoči domači transferi 1.282.353

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.643.499
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.643.499

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 293.548
431 Investicijski transferi 233.656
432 Investicijski transferi 59.892

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.526.559

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

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

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

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v jav. skladih in dr. os. 
javnega prava

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE 1.800.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 555.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –281.559

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.245.000
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.526.559
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 281.559

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.



Stran 1558 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o var-
stvu pred požarom (ZVPoz) (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu 

ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro-
računa.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja prora-
čunske porabe odloča na predlog predlagateljev finančnih 
načrtov neposrednega uporabnika predstojnik neposredne-
ga uporabnika (župan/ja, predsedniki KS).

Župan/ja s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem 
polletju najkasneje v mesecu septembru in konec leta z 
zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za tekoče oziroma preteklo leto in njegovi reali-
zaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik 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 inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2019 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic po-

rabe.
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 
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 pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativ-
no 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
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, pred-
sedniki KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost presega 
300.000,00 EUR in se spremeni za več kot 20 %, mora 
predhodno potrditi občinski svet. Projekte, 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. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na pod-

lagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

77.162,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30 % župan/ja in 
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan/ja dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja se občina lahko za proračun leta 2019 zadolži 
do višine 1.800.000,00 EUR, in sicer za investicije, sprejete s 
proračunom.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Dravograd, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 
100.000,00 evrov.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se 
lahko v letu 2019 zadolžijo skupaj do višine 200.000,00 evrov.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2019 zadolžijo skupaj do višine 
200.000,00 evrov.

O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča 
na predlog župana/je občinski svet.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

zadolži do višine 3.000.000,00 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v 
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0001/2018

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

735. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve in določitvi takse za obravnavanje 
zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Občini Dravograd

Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 
– UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravo-
grad na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

in določitvi takse za obravnavanje zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora  

v Občini Dravograd

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Odlok določa:
– višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina 

Dravograd zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske 
preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina 
Dravograd, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku 
lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje 
na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od pro-
storskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske 
ureditve oziroma posege v prostor, ali pobudnika začasne 
rabe prostora ter

– višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede 
prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Dravograd, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.

II. PLAČILA NADOMESTILA STROŠKOV  
LOKACIJSKE PREVERITVE

2. člen
(višina nadomestila stroškov)

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1.500,00 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2.500,00 eurov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 eurov.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov je vlagatelj 

pobude oziroma elaborata za izvedbo postopka lokacijske 
preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina 
Dravograd.

III. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD  
ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA

3. člen
(višina takse)

Višina takse za obravnavanje pobud spremembe na-
menske rabe v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem 
podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:

– za spremembo osnovne namenske rabe 300,00 evrov;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe 250,00 evrov.
Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, 

kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posame-

zno pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti 
na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja 
prostora.

Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude, razen če 
je investitor oziroma pobudnik Občina Dravograd.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2019
Dravograd, dne 14. marca 2019

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

736. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 
funkcije občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 
in 68/17), sedmega odstavka 32. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) in 16. člena Statuta 
Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 
76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 4. seji 
dne 14. 3. 2019 sprejel

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

o plačah in plačilih za opravljanje funkcije 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov ter o povračilih stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije ob-

činskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
(Uradni list RS, št. 109/08, 75/10 in 99/12; v nadaljevanju: 
Pravilnik) se spremeni prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:

»(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih 
organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in pred-
časne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski 
svet, če v občini niso oblikovane volilne enote, in redne ter 
nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico 
do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi 
sklepa o imenovanju občinske volilne komisije in sklenjenih 
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podjemnih pogodb ter na podlagi odločb o imenovanju volilnih 
odborov.«.

2. člen
Spremeni se četrti odstavek 12. člena Pravilnika tako, 

da se glasi:
»(4) Člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki 

imajo pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak 
20 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije.«.

3. člen
V prvem odstavku 14. člena Pravilnika se doda nov drugi 

stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek tega odstav-
ka se plače in plačila za opravljanje funkcije lahko iz razloga 
nelikvidnosti občine izplačajo tudi kasneje, vendar ne več kot 
45 dni, šteto s prvim naslednjim dnem po prejemu listine, ki je 
podlaga za izplačilo.«.

4. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2019
Dravograd, dne 14. marca 2019

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

737. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18) in 247. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) 
je Občinski svet Občine Dravograd na 27. redni seji dne 11. 10. 
2018 sprejel naslednji

S K L E P

1. Nepremičnini:
– parc. št. 834/4, k.o. 825 Libeliče

se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. Po odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalne-

ga pomena postane nepremičnina iz 1. točke tega sklepa last 
Občine Dravograd.

3. Občinska uprava Občine Dravograd izda odločbo o 
odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
za nepremičnine, navedene v 1. točki tega sklepa.

4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2014-27/13-1
Dravograd, dne 11. oktobra 2018

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

738. Sklep o določitvi elementov za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin na območju 
Občine Dravograd za leto 2019

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni 
list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski 
svet Občine Dravograd na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi elementov za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj  

ter drugih nepremičnin na območju  
Občine Dravograd za leto 2019

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske 

površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega ureja-
nja zemljišč in za vrednost zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 
2018 na območju Občine Dravograd 1001,51 €/m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč 

na 1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremlje-
nosti in gostoto naseljenosti 100–200 preb./ha na dan 31. 12. 
2018 znašajo za komunalne objekte in naprave:

– individualna raba 44,51 €/m2

– kolektivna raba 66,78 €/m2.
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva 

razmerje, in sicer:
– 60 % osnovna vrednost zemljišča,
– 40 % uporabna vrednost zemljišča.

3. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po 

območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine, kot je navedeno v 1. členu tega sklepa.
I. A območje
Center naselja Dravograd
(Trg) 3,0–4,0 %
I. območje
Ožje območje Dravograda in ožje območje 
naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž  
in Trbonje 2,0–3,5 %
II. območje
Širše območje naselja Dravograd (Meža, Ro-
bindvor, Pod gradom, Mariborska cesta) in šir-
še območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž, 
Bukovska Vas, Jedert, Trbonje, Vič, Goriški Vrh, 
Otiški Vrh, Ojstrica 1,5–3,0 %
III. območje
Ostala območja, opredeljena kot stavbna ze-
mljišča 0,5 %–1,5 %
IV. območje
Industrijsko obrtna cona 1,5–4,0 %.

4. člen
Občinski svet lahko na predlog župana določi za zemlji-

šča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, 
drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno 
v 3. členu tega sklepa.

5. člen
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna 

opremljenost se revalorizira s povprečnim indeksom porasta 
cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbor-
nica Slovenije – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega 
materiala.

Vrednost zemljišča se revalorizira z indeksom življenjskih 
stroškov, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Slovenije.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

prične veljati naslednji dan po objavi.

7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanj-
skih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine 
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Dravograd za leto 2018, št. 007-0002/2018, z dne 29. 3. 2018, 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 24/18.

Št. 007-0003/2019
Dravograd, dne 14. marca 2019

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

GROSUPLJE

739. Odlok o proračunu Občine Grosuplje 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, 
št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji 
dne 20. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: 
občina) za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja (v nadaljnjem besedilu: pro-
račun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 21.731.664
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.646.212

70 DAVČNI PRIHODKI 14.186.548
700 Davki na dohodek in dobiček 11.425.658
703 Davki na premoženje 2.242.830
704 Domači davki na blago in storitve 268.060
706 Drugi davki 250.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.459.664
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.944.570
711 Takse in pristojbine 9.000
712 Denarne kazni 216.200

713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 365.500
714 Drugi nedavčni prihodki 924.394

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.330.068
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 348.077
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 981.991

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.578.895
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 787.622
741 Prejeta sred. iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 1.791.273

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU  
IN DRUGIH DRŽAV 176.489
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
iz kohezijskega sklada 174.489
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za izvajanje centraliziranih in drugih 
programov EU 2.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 21.889.001
40 TEKOČI ODHODKI 5.101.842

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.341.800
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 209.335
402 Izdatki za blago in storitve 3.307.307
403 Plačila domačih obresti 90.000
409 Rezerve 153.400

41 TEKOČI TRANSFERI 7.235.742
410 Subvencije 237.400
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.816.200
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 671.054
413 Drugi tekoči domači transferi 1.511.088

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.146.810
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 9.146.810

43 INVESICIJSKI TRANSFERI 404.607
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 214.200
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 190.407

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
ALI PRIMANJKLJAJ (I. -II.) –157.337

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.  

IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POS.  

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSO.  
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 163.154
50 ZADOLŽEVANJE 163.154

500 Domače zadolževanje 163.154
VIII. ODPLAČILA DOLGA 841.300
55 ODPLAČILA DOLGA 841.300

550 Odplačila domačega dolga 841.300
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –835.483

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –678.146
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 157.337
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. 2018 835.483
(9009 Splošni sklad za drugo)

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni 
načrt je razdeljen na naslednje programske dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpi-
sane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, 
te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)

(1) Poleg prejemkov iz 43. člena ZJF so namenski pre-
jemki tudi:

a) vsi lastni prejemki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo 
za financiranje proračunskih postavk, označenih z oznako LS 
(lastna sredstva);

b) požarna taksa, ki se uporablja za financiranje prosto-
voljnih gasilskih društev preko Občinske gasilske zveze Gro-
suplje v okviru posebej za to planirane proračunske postavke.

(2) Namenski prejemki, ki v preteklem letu niso bili pora-
bljeni, se prenesejo v proračun tekočega leta, razen prihodkov 
iz naslova lastne dejavnosti neposrednih proračunskih upo-
rabnikov.

(3) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v teko-
čem letu niso porabljeni, se kot sredstva na računih prenesejo v 

naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna 
skupnost določi v svojem finančnem načrtu za naslednje leto 
na postavkah z oznako LS.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe 
proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: 
proračunska postavka – podkonto.

(2) Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposre-
dnega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazpore-
ditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru 
posebnega dela proračuna razen posebnega dela iz osmega 
odstavka tega člena.

(3) V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračun-
ske postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev 
državnega proračuna, župan prerazporeja pravice porabe med 
proračunskimi postavkami različnih neposrednih proračunskih 
uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno.

(4) V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva 
državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko 
župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice 
porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno v prejšnjem 
odstavku tega člena.

(5) Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta 
v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo 
pravilne knjigovodske evidence. O prerazporejanju pravic porabe 
med šestmestnimi podkonti v okviru istega konta pa na podlagi 
predloga skrbnika proračunske postavke odloča vodja predlaga-
telja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.

(6) Prerazporeditev pravice porabe iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, odprtje nove proračunske postavke iz 
četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz pe-
tega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz 
katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu 
se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako 
da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski 
postavki se odpira nov konto.

(7) Prerazporeditev pravice porabe med podkonti iste-
ga konta v okviru iste proračunske postavke odobri vodja 
predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunske-
ga uporabnika s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na 
katerem podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih 
se zmanjšuje.

(8) O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih 
kontov in podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki 
so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik kra-
jevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe 
med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega 
načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na pod-
lagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na 
enak način, kot je to določeno za župana v šestem odstavku 
tega člena in vodje v sedem odstavku tega člena.

(9) Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izve-
denih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrše-
vanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega 
računa, ko občinskemu svetu poroča o sprejetem proračunu, 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem 

letu odda javno naročilo za celotno vrednost večletnega projek-
ta, če je vključen v veljavni načrt razvojnih programov in če so 
zanj že načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah 
sprejetega proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih jav-
nega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe 
na način iz naslednjega odstavka.
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(2) Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2019 
prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo inve-
sticijskih odhodkov in investicijskih transferov v prihodnjih letih, 
s tem da skupni obseg prevzetih obveznosti vseh neposrednih 
proračunskih uporabnikov ne sme preseči 90 % vsote vseh 
pravic porabe za investicijske odhodke in transfere vseh ne-
posrednih proračunskih uporabnikov, planiranih v sprejetem 
občinskem proračunu tekočega leta, od tega:

– v letu 2020 do višine 80 % navedenih pravic porabe,
– v ostalih prihodnjih letih pa do 20 % navedenih pravic 

porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, prevzetih 
v letu 2019, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme 
presegati 30 % obsega pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu vseh neposrednih proračunskih uporabnikov.

(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
ne veljajo:

– za prevzemanje obveznosti z najemnimi in zakupni-
mi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika,

– za prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih proračunskih 
uporabnikov,

– za prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financi-
rajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih 
mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov krajevnih skupnosti)

(1) Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 
3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa kra-
jevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti 
pisno soglasje župana.

(2) Soglasje župana ni potrebno za sklepanje pravnih 
poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer.

8. člen
(omejitev višine sklepanja pravnih poslov javnih zavodov, 

katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica  
je Občina Grosuplje)

Za sklenitev pravnega posla v zvezi z investicijskim vlaga-
njem vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), 
ki ga sklepa javni zavod, katerega ustanoviteljica ali soustano-
viteljica je občina, mora javni zavod predhodno pridobiti pisno 
soglasje župana.

9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 
so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov.

(2) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti od-
loča predstojnik neposrednega uporabnika (župan, oziroma v 
primeru krajevnih skupnosti predsednik sveta), o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti 
projektov in o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih pro-
gramov pa odloča občinski svet.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko v primeru razpisa 
za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, obja-
vljenega sredi tekočega leta, župan odloča o uvrstitvi projekta 
v veljavni načrt razvojnih programov. Župan lahko odloča tudi 
v primeru spremembe vrednosti veljavnih projektov nad 20 %, 
kadar se ti projekti financirajo iz sredstev evropske unije ali 
sredstev državnega proračuna.

(5) 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.

(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračun-
skih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja 
leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih progra-
mov za posamezno leto.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko spremem-
be proračunskih virov na proračunskih postavkah s podro-
čja evropske kohezijske politike za finančno perspektivo 
2014–2020 v veljavnem NRP za prihodnja leta usklajujejo 
brez omejitev znotraj skupne višine sprejetega NRP na teh 
proračunskih postavkah za posamezno leto.

10. člen
(proračunski skladi)

(1) Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana 
po ZJF.

(2) Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
8.400,00 EUR.

(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000 EUR za 
posamezen primer odloča župan in o tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet.

11. člen
(splošna proračunska rezervacija)

(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se upo-
rabljajo za nepredvidene namene (nove proračunske po-
stavke), ki so nujno potrebni in za katere v proračunu niso 
zagotovljene pravice porabe ali za namene, za katere se 
med letom izkaže, da pravica porabe ni zagotovljena v za-
dostnem obsegu.

(2) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

12. člen
(odpis dolgov)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dol-
žniki do občine, in sicer največ do skupne višine 5.000,00 EUR.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega 
dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega stroška 
dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.

13. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme ob-

činski svet, župan pa lahko sprejme načrt ravnanja z nepremič-
nim premoženjem za nepremičnine v posamični vrednosti do 
vključno 50.000,00 EUR.

Skupna vrednost poslov iz 27. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18) znaša največ 750.000,00 EUR.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE

14. člen
(obseg zadolževanja občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financira-
nja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 
163.154,00 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V primeru začasnega financiranja Občine Grosuplje v 
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0001/2018
Grosuplje, dne 20. marca 2019

Župan
Občina Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o Krajinskem parku Radensko polje

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena 
ter v zvezi z drugim odstavkom 59. člena Zakona o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 
in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) 
je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. redni seji dne 13. 2. 
2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o Krajinskem parku Radensko polje

1. člen
V Odloku o Krajinskem parku Radensko polje (Uradni list 

RS, št. 16/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(ustanovitelja in izvajanje ustanoviteljskih pravic  

in obveznosti)
(1) Ustanovitelja krajinskega parka (v nadaljnjem besedi-

lu: ustanovitelja) sta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada) in Občinski svet Občine Grosuplje (v nadalj-
njem besedilu: Občina Grosuplje).

(2) Ustanovitelja izvajata ustanoviteljske pravice in obve-
znosti tako, da:

1. soglašata, da se upravljanje krajinskega parka pove-
ri javnemu zavodu Zavod za turizem in promocijo »Turizem 
Grosuplje« (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki ga je ustanovila 
Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 
Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni 
list RS, št. 86/16);

2. skupaj financirata delovanje krajinskega parka tako, 
da zagotavlja vlada 67 odstotkov, Občina Grosuplje pa 33 od-

stotkov finančnih sredstev, določenih na podlagi finančno ovre-
dnotenega letnega programa dela zavoda, v delu, ki se nanaša 
na krajinski park;

3. se dogovorita, da je v svetu zavoda eden izmed treh 
predstavnikov ustanovitelja predstavnik ministrstva, pristojnega 
za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);

4. Občina Grosuplje sodeluje pri izvajanju nadzora v kra-
jinskem parku z občinsko redarsko službo.

(3) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka lahko vsak 
ustanovitelj spremeni svoj delež financiranja letnega programa 
dela zavoda, v delu, ki se nanaša na krajinski park, pri čemer 
se sprememba višine sredstev v finančnem načrtu posebej 
navede po višini in namenu.

(4) Ustanovitelja podrobneje uredita medsebojna razmer-
ja iz drugega in tretjega odstavka tega člena s pogodbo.«.

2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Znak in ime krajinskega parka ter njegove prevode in 

izpeljanke lahko uporablja upravljavec krajinskega parka, ki je 
zavod (v nadaljnjem besedilu: upravljavec parka).«.

3. člen
V tretjem odstavku 8. člena se črtata vejica in besedilo 

»pristojnem za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo)«.

4. člen
20., 21. in 22. člen se črtajo.

5. člen
Za črtanim 22. členom se dodata nova 22.a in 22.b člen, 

ki se glasita:

»22.a člen
(upravljanje)

(1) Upravljavec parka v okviru javne službe ohranjanja 
narave opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske 
naloge v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.

(2) Upravljavec parka zagotavlja upravljanje krajinskega 
parka tako, da:

– se upravljanje krajinskega parka izvaja v posebni organi-
zacijski enoti zavoda (v nadaljnjem besedilu: OE krajinski park),

– so v OE krajinski park zaposleni strokovno usposobljeni 
delavci, ki imajo izobrazbo s področja naravoslovnih ved oziro-
ma ved, povezanih s področjem ohranjanja narave,

– ločeno vodi in prikazuje sredstva za upravljanje krajin-
skega parka,

– zagotavlja izvajanje neposrednega nadzora v skladu z 
zakonom, ki ureja ohranjanje narave.

22.b člen
(predstavnik ministrstva v svetu zavoda)

Sklepi sveta zavoda, ki se nanašajo na sprejetje sistemi-
zacije OE krajinski park, predloga načrta upravljanja, programa 
dela, finančnega načrta in letnega poročila zavoda, v delu, ki se 
nanaša na krajinski park, so veljavno sprejeti, če z njimi sogla-
ša član sveta zavoda, ki je predstavnik ministrstva.«.

6. člen
V prvem odstavku 23. člena se za 6. točko doda nova 

7. točka, ki se glasi:
»7. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva na eko-

loško pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih 
tudi zunaj krajinskega parka, če so ta območja povezana z 
območjem krajinskega parka;«.

Dosedanje 7. do 16. točka postanejo 8. do 17. točka.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri opravljanju nalog iz 1., 3., 7., 8., 11. in 12. točke 

prvega odstavka tega člena sodeluje tudi organizacija, pristojna 
za ohranjanje narave.«.
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7. člen
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravljavec parka pošlje letni program dela in fi-

nančni načrt zavoda v delu, ki se nanaša na krajinski park, po 
sprejetju na svetu zavoda v soglasje Občini Grosuplje.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen
(prehodna določba)

(1) Upravljavec parka iz 1. točke drugega odstavka spre-
menjenega 3. člena uredbe najpozneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega odloka zagotovi upravljanje krajinskega parka 
v skladu z novim 22.a členom uredbe.

(2) Upravljavec parka iz 1. točke drugega odstavka spre-
menjenega 3. člena uredbe najpozneje v dveh letih od uveljavi-
tve tega odloka predloži ministrstvu in Občini Grosuplje predlog 
načrta upravljanja.

9. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 35003-1/2005-16
Grosuplje, dne 13. februarja 2019

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 
in promocijo »Turizem Grosuplje«

Na podlagi 28. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavo-
da Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Urad-
ni list RS, št. 86/16), 22.a in 22.b člena Uredbe o Krajinskem 
parku Radensko polje (Uradni list RS, št. 104/11 in 80/18) in 
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) 
je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. redni seji dne 13. 2. 
2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 
in promocijo »Turizem Grosuplje«

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 

in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16) 
se 1. člen spremeni in dopolni tako, da se za besedilom, ki 
se glasi »za izvajanje javne službe občinskega programa tu-
rizma,« doda besedilo, ki se glasi »za izvajanje javne službe 
ohranjanja narave na območju krajinskega parka Radensko 
polje,«.

2. člen
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se v drugi alineji za 

besedo »turističnih« doda besedna zveza »in drugih«.
V 2. členu se za četrto alinejo doda nova alineja, ki se 

glasi:
»izvaja in sodeluje pri izvajanju turističnih, kulturnih, rekre-

ativnih in drugih prireditev«, peta in šesta alineja pa se ustrezno 
preštevilčita.

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se po novem glasi: »Organi 

zavoda so svet zavoda, direktor in strokovni vodja.«.

4. člen
Prva alineja 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»dva predstavnika lokalne skupnosti«.
V 13. členu se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se 

glasi:
»en predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje 

narave«, ostali alineji pa se ustrezno preštevilčita.«

5. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo, ki se glasi 

»Predstavnike ustanovitelja« nadomesti z besedilom, ki se 
glasi »Dva predstavnika lokalne skupnosti«.

Četrti odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti s področja dejavnosti zavoda imenuje župan občine Gro-
suplje«.

6. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

»Strokovni vodja«

22.a člen
Strokovni vodja vodi organizacijsko enoto zavoda 

(OE krajinski park), ki upravlja s krajinskim parkom, in je odgo-
voren za njeno strokovno delo.

Strokovni vodja je lahko oseba, ki izkazuje strokovno 
usposobljenost in poznavanje področja upravljanja krajinskega 
parka in izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima najmanj visokošolsko izobrazbo prejšnjo oziroma 
najmanj prvo bolonjsko stopnjo s področja naravoslovnih ved;

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju varstva 
narave.«

7. člen
23. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda nov prvi 

odstavek, ki se glasi:
»Za upravljanje Krajinskega parka Radensko polje bo 

oblikovana notranja organizacijska enota zavoda (OE KPRP) 
v skladu z Odlokom Krajinskem parku Radensko polje in nje-
govimi spremembami.«

Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.

8. člen
24. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda nova 

druga alinea, ki se glasi: 
»iz državnega proračuna za upravljanje krajinskega parka 

Radensko polje,«.

9. člen
31. člen se spremeni in dopolni tako, da se za zadnjim 

odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»13. člen odloka, ki določa 5 članov sveta zavoda, se zač-

ne uporabljati z imenovanjem novega sveta zavoda, do takrat 
pa svet zavoda sestavlja 6 članov in se v svet zavoda imenuje 
še član s strani ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2016
Grosuplje, dne 13. februarja 2019

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.
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IDRIJA

742. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2019

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o finan-
ciranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 
– ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 
19. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Idrija za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Idrija 
za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvr-
ševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine 
in javnega sektorja na ravni občine.

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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna za leto 2019 se na ravni podskupin 
kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):

KONTO OPIS Proračun
leta 2019

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 16.578.906
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.798.500

70 DAVČNI PRIHODKI 9.499.342
700 Davki na dohodek in dobiček 7.924.307
703 Davki na premoženje 1.347.145
704 Domači davki na blago in storitve 227.890

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.299.158
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 1.661.107
711 Takse in pristojbine 6.000
712 Globe in druge denarne kazni 44.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.320
714 Drugi nedavčni prihodki 573.731

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.276.851
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 696.445
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 580.406

73 PREJETE DONACIJE 2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.794.105
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 1.973.032
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU 821.073
78 PREJETA SREDSTVA 

IZ EVROPSKE UNIJE 706.950
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 

institucij 706.950
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 17.018.184

40 TEKOČI ODHODKI 4.740.568
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 803.938
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 119.188
402 Izdatki za blago in storitve 3.542.622
403 Plačila domačih obresti 44.700
409 Rezerve 230.120

41 TEKOČI TRANSFERI 5.125.257
410 Subvencije 41.200
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 2.954.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 619.537
413 Drugi tekoči domači transferi 1.510.520

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.759.382
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.759.382

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 392.977
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso proračunski uporabniki 205.000
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 187.977
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) –439.278

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 892.077

50 ZADOLŽEVANJE 892.077
500 Domače zadolževanje 892.077

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 425.200
55 ODPLAČILA DOLGA 425.200

550 Odplačila domačega dolga 425.200
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 27.599
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 466.877
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 439.278
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA –27.599
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

Vsi prihodki, ki jih uporabniki sredstev proračuna ustvar-
jajo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna, če ni s tem 
odlokom drugače določeno.

Za prihodke v smislu prejšnjega odstavka se ne štejejo 
namenski prihodki proračuna, ki so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah, tudi naslednji prihodki:

– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada.
Prihodki od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni 

zavodi z oddajanjem občinskega stvarnega premoženja, ki ga 
imajo v upravljanju, so prihodek javnega zavoda.

5. člen
(namenska poraba sredstev)

Uporabniki sredstev proračuna so dolžni uporabljati do-
deljena sredstva le za namene, ki so opredeljeni v posebnem 
delu proračuna.

Župan mora v primeru, da je ugotovljena neracionalna 
poraba dodeljenih sredstev pri posameznem proračunskem po-
rabniku, začasno (s soglasjem občinskega sveta pa dokončno) 
ustaviti financiranje posamezne proračunske postavke.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna ob-
veznosti, ki bi presegle z proračunom določena sredstva za 
posamezne namene.

Sredstva, namenjena delovanju krajevnih skupnosti, so 
namenska sredstva. V primeru rebalansa proračuna ali spre-
jemanja sklepa občinskega sveta oziroma župana o preraz-
porejanju sredstev se v sredstva na proračunskih postavkah 
krajevnih skupnosti lahko posega le, v kolikor je pridobljeno 
soglasje krajevne skupnosti.

Sredstva od uporabnin in najemnin, ki jih ustvarijo javni 
zavodi z oddajanjem stvarnega premoženja, so namenski pri-
hodki, ki se smejo uporabiti le za tekoče ali investicijsko vzdrže-
vanje občinskega stvarnega premoženja, ki ga ima posamezni 
javni zavod v upravljanju.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potreb-
na dodatna sredstva na posamezni proračunski postavki, ki 
jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, lahko 
župan samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neo-
mejeno znotraj posameznega podprograma, med podprogrami 
v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 25% 
obsega podprograma v sprejetem proračunu, med glavnimi 
programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa-

meznega glavnega programa ne sme presegati 10% obsega 
glavnega programa v sprejetem proračunu in med področji 
porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posame-
znega področja porabe ne sme presegati 8% obsega področja 
porabe v sprejetem proračunu. Župan lahko samostojno in 
neomejeno prerazporeja pravice porabe znotraj proračunske 
postavke med posameznimi podkonti.

Župan poroča občinskemu svetu s polletnim poročilom o 
izvrševanju proračuna v drugem polletju proračunskega leta 
in z zaključnim računom v naslednjem proračunskem letu o 
veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča 
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela 
proračuna. Občinski svet lahko na predlog župana odloča 
o odpiranju novih proračunskih postavk v okviru veljavnega 
posebnega dela proračuna ter o odpiranju novih projektov v 
načrtu razvojnih programov.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov v prihodnjih letih)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 

za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše jav-
no 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 za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Investicijski program potrdi župan.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika za blago in storitve in za tekoče transfere, ki bodo za-
padle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabni-
ka, razen izjemoma ob predhodnem soglasju župana. Omejitev 
ne velja za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

8. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet, z izjemo 
prerazporeditev, skladnih s 6. členom tega odloka.

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, z izjemo prerazporeditev, 
skladnih s 6. členom tega odloka.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih 

financah,
2. proračunski stanovanjski sklad, ustanovljen na podlagi 

Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Idrija (Ura-
dni list RS, št. 82/01, 81/13, 70/16),

3. proračunski rezervni sklad, ustanovljen na podlagi Od-
loka o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 34/15).

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
129.000 eur. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak 
mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za pre-
teklo leto.
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O porabi sredstev proračunske rezerve do višine 
10.000 EUR za posamezni namen odloča župan.

O porabi sredstev proračunskega rezervnega sklada in 
porabi sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča 
župan ali od njega pooblaščena oseba.

10. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu 

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno 
porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proraču-
nu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije prora-
čuna za posamezen namen odloča župan.

4. ODPIS DOLGOV

11. člen
(odpis dolgov)

Župan lahko posameznemu dolžniku odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga do višine 5.000 €, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se 
zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve 
ni mogoče izterjati, vendar največ do skupne višine 30.000 €.

Kot dolgovi po tem členu se skladno s četrtim odstavkom 
77. člena Zakona o javnih financah ne štejejo dolgovi do občine 
iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)

Občina Idrija se bo v letu 2019 dolgoročno zadolžila za 
892.077 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko Občina Idrija 
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov 
zadnjega sprejetega proračuna.

Občina Idrija lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslo-
va zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov, katerih 
ustanoviteljica je, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za 
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Skupni obseg poro-
štev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov v letu 2019 
ne sme preseči 100.000 €.

Poroštvene pogodbe in pogodbe o zavarovanju poroštva 
v imenu občine sklepa župan.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov proračuna ter pravnih oseb, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni proračunski uporabniki proračuna, katerih usta-
noviteljica ali soustanoviteljica je občina ter druge pravne ose-
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem 
občine in če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga 
iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji 
obseg možnega zadolževanja občine. Posredni proračunski 
uporabniki proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima 
občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v 
letu 2019 zadolžijo do skupne višine 300.000 € in izdajajo po-
roštva do skupne višine 50.000 €. Soglasje izda občinski svet. 

Kot zadolževanje po tem členu se ne šteje likvidnostno zadol-
ževanje do 1 leta do višine 100.000 € za druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
ter likvidnostno zadolževanje do 1 leta do višine 50.000 € za 
posredne proračunske uporabnike, za katero soglasje občin-
skega sveta ni potrebno.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Idrija v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 19. marca 2019

Župan
Občine Idrija

Tomaž Vencelj l.r.

IG

743. Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno 
in prečiščeno besedilo

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – 
ZZSDT, 22/16 in 39/16), Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 
Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 
Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in Odloka o glasilu 
Občine Ig (Uradni list RS, št. 50/10) je Občinski svet Občine Ig 
na 3. redni seji z dne 13. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o glasilu Občine Ig –  

popravljeno in prečiščeno besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega in uradnega 

glasila Občine Ig »Mostiščar«, katerega ustanovitelj je Občin-
ski svet Občine Ig z dne 19. 4. 1995. Občina Ig prevzema vse 
izdajateljske pravice v skladu z Zakonom o medijih in s tem 
odlokom.

2. člen
Naslov uredništva glasila je: Mostiščar, Govekarjeva ce-

sta 6, 1292 Ig.

3. člen
Glasilo izide do 10 krat letno. Lahko izide tudi kot dvojna 

ali izredna številka.
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Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga v tiskani obliki prejemajo vsa 

gospodinjstva v Občini Ig.
Spletna izdaja posamezne številke glasila »Mostiščar« 

se objavi na uradni spletni strani Občine Ig sočasno s tiskano 
izdajo.

4. člen
Programsko oziroma vsebinsko zasnovo glasila pripravi 

izdajateljski svet v sodelovanju z uredniškim odborom, potrdi 
pa jo občinski svet.

Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško 
politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju 
in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zade-
vah, ki se nanašajo na življenje v občini.

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij 
z vseh področij družbenega življenja in dela v občini, uresničuje 
glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

II. IZDAJATELJSKI SVET, UREDNIŠKI ODBOR

5. člen
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ga sestavlja 5 članov 

občinskega sveta. Izdajateljski svet imenuje občinski svet. Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi 
predlog na podlagi predlogov podanih s strani strank oziroma 
svetniških skupin, ki so zastopane v občinskem svetu.

Izdajateljski svet izvaja nadzor nad izvajanjem sprejete 
uredniške politike in odloča o pritožbah na delo in odločitve 
uredniškega odbora.

6. člen
Uredniški odbor ima 5 članov, eden od njih je tudi od-

govorni urednik, eden pa namestnik odgovornega urednika. 
Za odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika 
in ostale člane uredniškega odbora se objavi javni razpis v 
Mostiščarju oziroma na spletni strani Občine Ig. Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog 
izmed prispelih prijav. Uredniški odbor imenuje občinski svet.

7. člen
Člani uredniškega odbora so v okviru določene program-

ske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu 
neodvisni in samostojni.

8. člen
Mandat uredniškega odbora traja štiri leta.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred iztekom 

mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski zasnovi in 
uredniški politiki glasila. O razrešitvi odloča organ, pristojen za 
njihovo imenovanje. Nadomestne člane uredniškega odbora 
se imenuje po enakem postopku kot je opredeljeno v 6. členu.

9. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje ure-

dniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti 

namestnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje 
pristojnosti.

10. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobu-

do ali na pobudo namestnika odgovornega urednika ali člana 
uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.

Sejo uredniškega odbora lahko skliče tudi izdajateljski 
svet glasila.

Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.

11. člen
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh 

občanov, organizacij in društev, ki delujejo oziroma imajo sedež 
v Občini Ig, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje 
prispevke, mnenja in stališča.

Izven volilne kampanje imajo politične stranke, neodvisne 
liste in druge osebe, ki so kandidirale na lokalnih volitvah na 
voljo polovico brezplačne strani za poročanje o svojih lokalnih 
aktivnostih. Do polovice brezplačne strani je upravičen posla-
nec državnega zbora oziroma evropski poslanec iz Občine Ig.

Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega pri-
spevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev 
obvestiti avtorja in izdajateljski svet.

Uredniški odbor mora zavrniti neavtoriziran prispevek.

12. člen
Uredniški odbor po seji uredniškega odbora za posame-

zno številko oziroma pred izplačilom honorarjev, pošlje poročilo 
občinski upravi.

Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se določi 
s sklepom Občinskega sveta Občine Ig, letno pa se ga uskladi 
s Proračunom Občine Ig.

13. člen
Organizacijsko tehnična in administrativna opravila za 

glasilo opravljajo v občinski upravi Občine Ig.

III. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO 
POSLOVANJE GLASILA

14. člen
Občina Ig zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz pro-

računa.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi 

prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem ogla-
sov in drugih objav.

15. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih 

sredstev. Finančno poslovanje za glasilo opravlja finančna služ-
ba Občine Ig. Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem 
opravlja nadzorni odbor Občine Ig.

16. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora;
– stroški priprave in tiska časopisa;
– stroški dostave časopisa;
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravlja-

njem, urejanjem in izdajanjem glasila.

IV. POSEBNE DOLOČBE

17. člen
Vse politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki 

kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje 
možnost objavljati volilne oglase in sporočila, ki so fakturirana 
po posebnem ceniku volilnih oglasov, ki ga sprejme občinski 
svet oziroma po rednem ceniku. V kolikor je sprejet posebni 
cenik volilnih oglasov in sporočil se ga objavi v predhodni šte-
vilki ali na spletni strani Občine Ig.

Volilni oglasi in sporočila se objavijo v vrstnem redu, 
izžrebanem za volilne liste.

18. člen
S tem odlokom preneha veljati Odlok o glasilu Občine 

Ig (Uradni list RS, št. 50/10). Odlok stopi v veljavo z dnem po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 615-0006/2019
Ig, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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744. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest in kolesarskih poti 
v Občini Ig

Na podlagi določil 39. in 103. člena Zakona o cestah (Ura-
dni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je 
Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig

1. člen
S tem Odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kate-

gorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ig (Uradni 
list RS, št. 104/13), v nadaljevanju: Odlok.

2. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
Javne poti (JP) v naseljih Občine Ig in med naselji so:

Zap.  
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Opis

Konec 
odseka

Dolžina 
[m]

Preostala dolžina v 
sosednji občini [m]

Vrsta 
prometa

1. 633020 633021 C R3 642 R3 642-Tomišelj C 133020 568 V
2. 633030 633031 C 633020 Tomišelj-pokopališče Z pokop. 444 V
3. 633040 633041 C 133020 Tomišelj-cerkev Z cerkev 112 V
4. 633050 633051 C R3 642 Brest Mars – Kovač C 133010 237 V
5. 633060 633061 C 133010 Brest 52A Z razcep 522 V
6. 633070 633071 C 133010 Matena-kapelica C R3 642 763 V
7. 633080 633081 C 133010 Matena-cerkev C 633070 265 V
8. 633090 633091 C 133010 Matena-Ljubljana C R3 642 3.054 294 Ljubljana V
9. 633090 633093 C 133010 Matena 71 Z HŠ 71 166 V

10. 633100 633101 C 133010 Iška Loka 49 Z HŠ 49 177 V
11. 633110 633111 C R3 642 Ižanska cesta-Iška Loka C 133010 2.079 V
12. 633120 633121 C 633110 Iška Loka 69 Z HŠ 69 186 V
13. 633130 633131 C 133010 Iška Loka 50 Z HŠ 50 134 V
14. 633140 633141 C R3 728 Staje-Globoka pot C R3 642 552 V
15. 633140 633142 C R3 642 Iška Loka-Globoka pot C 133010 898 V
16. 633140 633143 C 133010 Iška Loka 1f Z HŠ 1f 104 V
17. 633150 633151 C R3 728 Staje-Vrbljene C 133020 1.836 V
18. 633160 633161 C 133020 Vrbljene-Brest (Dule) C R3 642 1.609 V
19. 633170 633171 C 133020 Vrbljene 28 Z HŠ 28 249 V
20. 633170 633172 C 133020 Vrbljene-Ajdovec Z N.H. 84 V
21. 633180 633181 C 133020 Vrbljene 53a Z HŠ 53a 121 V
22. 633190 633191 C 133020 Strahomer 16 (za vasjo) Z HŠ 16 184 V
23. 633200 633201 C 133020 Strahomer 54 Z HŠ 54 331 V
24. 633210 633211 C 133020 Strahomer-cerkev Z HŠ 39 382 V
25. 633220 633221 C R3 728 Staje-Kot C R3 728 1.142 V
26. 633230 633231 C 633220 Kot 31 Z N.H. 123 V
27. 633240 633241 C 633220 Kot-povezava C 633220 184 V
28. 633250 633251 C 633240 Kot 35 Z HŠ 35 106 V
29. 633260 633261 C 633240 Kot 11a Z HŠ 11a 278 V
30. 633260 633262 C 633260 Kot-Na Plat Z NH 110 V
31. 633260 633263 C 633260 Kot-nakladalna rampa Z NH 163 V
32. 633270 633271 C R3 728 Staje-Stari dedec Z HŠ 3 99 V
33. 633280 633281 C R3 728 Staje 1e Z HŠ 1e 94 V
34. 633290 633291 C R3 728 Iška vas-cerkev sv.Križ Z cerkev 51 V
35. 633310 633311 C R3 728 Iška vas 12 Z HŠ 12 55 V
36. 633320 633321 C R3 728 Iška vas-povezava I C 133020 162 V
37. 633330 633331 C R3 728 Iška vas-cerkev sv.Mihael Z HŠ 26d 178 V
38. 633340 633341 C R3 728 Iška vas 38 Z HŠ 38 75 V
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39. 633350 633351 C 633360 Iška vas-igrišče C R3 728 222 V
40. 633360 633361 C 133020 Iška vas-Prod C 133020 535 V
41. 633370 633371 C 633360 Iška vas-povezava II C 633360 156 V
42. 633380 633381 C 633360 Iška vas-skladišče lesa Z sklad. 264 V
43. 633390 633391 C 633370 Iška vas-povezava IV C 633360 89 V
44. 633400 633401 C R3 728 Mala vas 201 Z HŠ 201 1.127 V
45. 633410 633411 C 633420 Mala vas 103 Z HŠ 103 55 V
46. 633420 633421 C R3 728 Mala vas 112 Z HŠ 112 327 V
47. 633430 633431 C 633440 Mala vas 132 Z HŠ 132 38 V
48. 633440 633441 C 633450 Mala vas 142 C 633450 254 V
49. 633450 633451 C R3 728 Mala vas 145 Z HŠ 145 397 V
50. 633460 633461 C 133050 Iška-Pristavec C 133050 654 V
51. 633470 633471 C 633460 Iška-Šalov Z HŠ 17 482 V
52. 633480 633481 C R3 728 Gornji Ig 22 Z HŠ 22 602 V
53. 633490 633491 C 633480 Gornji Ig 7 Z HŠ 7 186 V
54. 633500 633501 C 633480 Gornji Ig-povezava C R3 728 169 V
55. 633510 633511 C 633480 Gornji Ig 3 Z HŠ 3 66 V
56. 633520 633521 C 633480 Gornji Ig 8 Z HŠ 8 126 V
57. 633530 633531 C 633480 Gornji Ig 8a Z HŠ 8a 183 V
58. 633540 633541 C 454020 Zapotok-Ježa Z HŠ 31b 267 V
59. 633550 633551 C 454020 Zapotok-Brinov grič C 454020 453 V
60. 633560 633561 C 633550 Zapotok-šola Z HŠ 4 350 V
61. 633570 633571 C 633560 Zapotok-Mali stan Z HŠ 38 141 V
62. 633580 633581 C 633550 Zapotok-Brinov grič 

vodohran
Z HŠ 109 548 V

63. 633590 633591 C 633550 Zapotok-Zaurbanca I Z HŠ 74 358 V
64. 633600 633601 C 633590 Zapotok-Zaurbanca II Z HŠ 79 87 V
65. 633610 633611 C 454020 Zapotok-Brezje Z HŠ 49 523 V
66. 633620 633621 C 633610 Zapotok-Brezje naselje Z HŠ 40j 201 V
67. 633630 633631 C 454040 Zapotok-Rebernice Z N.H. 299 V
68. 633640 633641 C 454040 Zapotok-Mali Kurešček Z HŠ 140 116 V
69. 633650 633651 C 454040 Visoko-Vrtina 5 Z HŠ 226 33 V
70. 633660 633661 C 454040 Visoko 207 Z HŠ 207 128 V
71. 633680 633681 C 633700 Visoko-Rogatec Z HŠ 26 1.800 V
72. 633680 633682 O 633681 Visoko-Raj nad mestom O 633682 230 V
73. 633680 633683 O 633681 Rogatec nad Ž. 22 Z HŠ 22 71 V
74. 633690 633691 C 633680 Rogatec 4 Z HŠ 4 86 V
75. 633700 633701 C 133040 Visoko-cerkev sv.Nikolaj Z ČN 2.081 V
76. 633710 633711 C 633700 Visoko vas Z HŠ 34 203 V
77. 633720 633721 C 133030 Golo-Hrastje C 454040 1.322 V
78. 633720 633722 O 633721 Golo-Hrastje-Dobrovoljc Z HŠ 127 123 V
79. 633720 633723 O 633721 Golo-Hrastje-Sever Z HŠ 108 341 V
80. 633730 633731 C 633720 Golo-Selnik Z HŠ 22 770 V
81. 633740 633741 C 133030 Golo-povezava I C 454040 639 V
82. 633750 633751 C 133030 Golo-cerkev Z cerkev 564 V
83. 633760 633761 C 454040 Golo-Golec Z N.H. 551 V
84. 633770 633771 C 454040 Golo-Gora Z HŠ 93e 474 V
85. 633790 633791 C 454040 Škrilje-Golo (trgovina) C 633800 500 V
86. 633790 633792 O 633791 Škrilje-povezava I C 454040 864 V
87. 633790 633793 O 633792 Škrilje zajetje Z HŠ 48b 101 V
88. 633800 633801 C 633790 Škrilje-GD-AP C 454040 244 V
89. 633810 633811 C 454040 Škrilje-Ledine Z HŠ 64 463 V
90. 633810 633812 O 633811 Škrilje-Ledine I Z HŠ 67 115 V
91. 633810 633813 O 633811 Škrilje-Ledine II Z HŠ 66 398 V
92. 633820 633821 C 633790 Škrilje-povezava II C 633790 260 V
93. 633830 633831 C 454040 Škrilje-povezava III C 633790 149 V
94. 633840 633841 C 633820 Škrilje-AP C 454040 227 V
95. 633850 633851 C 454040 Škrilje-Tlake O 633851 650 V
96. 633850 633852 O 633851 Škrilje-Tlake deponija Z HŠ 104 104 V
97. 633860 633861 C 633850 Škrilje-Tlake I Z HŠ 90 77 V
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98. 633870 633871 C 454040 Škrilje-Mali vrhek Z HŠ 133 650 V
99. 633870 633872 O 633871 Škrilje-Mali vrhek-spodaj Z HŠ 123 70 V

100. 633880 633881 C 454040 Škrilje 54a Z HŠ 54a 156 V
101. 633890 633891 C 454040 Škrilje-Krajček I Z HŠ 146 255 V
102. 633890 633892 C 633890 Škrilje-Krajček II Z HŠ 137 163 V
103. 633900 633901 C 454040 Podgozd-Sever spodaj Z TP 522 V
104. 633910 633911 C 454040 Podgozd Z HŠ 17a 307 V
105. 633910 633912 O 633911 Podgozd-STIKING Z HŠ 63 216 V
106. 633910 633913 O 633912 Podgozd 54 Z HŠ 54 110 V
107. 633920 633921 C 454040 Dobravica-cerkev Z cerkev 1.495 V
108. 633930 633931 C 633920 Dobravica 43 Z HŠ 43 192 V
109. 633940 633941 C 404060 Draga-Rebolj Z HŠ 12 2.603 V
110. 633950 633951 C 633940 Draga 31 Z HŠ 31 171 V
111. 633960 633961 C 404060 Kremenica 18 Z HŠ 18 187 V
112. 633970 633971 C 404060 CUDV Draga Z CUDV 261 V
113. 633980 633981 C 404060 Kremenica-cerkev Z cerkev 488 V
114. 633990 633991 C 634000 Kalinova ulica I Z HŠ 24 164 V
115. 633990 633992 C 634050 Kalinova ulica II Z HŠ 14 158 V
116. 634000 634001 C 634050 Ponirkova ulica Z HŠ 28 258 V
117. 634010 634011 C 634050 Vodomčeva ulica Z HŠ 11 185 V
118. 634020 634021 C 634050 Rakarjeva ulica Z HŠ 14 181 V
119. 634030 634031 C 634050 Škurhova ulica Z HŠ 14 163 V
120. 634040 634041 C R3 728 Zabrv 103 Z HŠ 103 67 V
121. 634050 634051 C R3 728 Rastuka Z HŠ 26 426 V
122. 634060 634061 C R3 728 Pot v Drago-kamnolom Z kamno. 735 V
123. 634080 634081 C 633050 Brest 41 Z HŠ 41 39 V
124. 634090 634091 C 454040 Grmada Z HŠ 12 115 V
125. 634100 634101 C 454040 V Ptičji gaj Z HŠ 15 158 V
126. 634110 634111 C R3 728 Gasilska ulica Z HŠ 21 328 V
127. 634110 634112 O 634111 Jelenova ulica Z N.H. 100 V
128. 634130 634131 O 634141 Čolnarska ulica 19 Z HŠ 19 108 V
129. 634140 634141 C R3 642 Čolnarska ulica 35 Z HŠ 35 383 V
130. 634140 634142 O 643141 Rakovniška ulica-ČN Z ČN 337 V
131. 634150 634151 O 634142 Rakovniška ulica 11 Z HŠ 11 70 V
132. 634160 634161 C R3 642 Barjanska ulica 34 Z HŠ 34 315 V
133. 634160 634162 O 634161 Barjanska ulica 46 Z HŠ 46 93 V
134. 634170 634171 C R3 642 Cesta v mah Z HŠ 70 47 V
135. 634180 634181 C R3 728 Čevljarska ulica Z HŠ 11 118 V
136. 634180 634182 C R3 728 Ig-ICZR Z ICZR 55 V
137. 634190 634191 O 634111 Gasilska ulica 31 Z HŠ 31 44 V
138. 634210 634211 C 634220 Debevčeva ulica 16 Z HŠ 16 92 V
139. 634220 634221 C R3 728 Debevčeva ulica Z HŠ 11 107 V
140. 634230 634231 C R3 642 Čez Širm C 634220 223 V
141. 634240 634241 C R3 642 Hrenova ulica Z HŠ 45 247 V
142. 634240 634242 O 634241 Pri mostiščarjih Z HŠ 23 245 V
143. 634260 634261 C 133010 Troštova ulica-šola Z šola 142 V
144. 634270 634271 C 133010 Troštova ulica-cerkev 

sv.Martin
C R3 642 118 V

145. 634280 634281 C 133010 Kramarjeva ulica Z HŠ 21 117 V
146. 634290 634291 C R3 642 Na Pungart Z HŠ 5 60 V
147. 634300 634301 C R3 642 Grič Z HŠ 15 143 V
148. 634320 634321 C R3 642 Ig-pokopališče Z pokop. 48 V
149. 634330 634331 C R3 642 Zagorica Z KIG 153 V
150. 634340 634341 C R3 642 Cesta na grad Z grad 618 V
151. 634350 634351 C 454020 Zapotok-Vrtače Z HŠ 219 506 V
152. 634400 634401 C 133030 Golo-povezava II C 454040 124 V
153. 634410 634411 C 133040 Kurešček-dom-cerkev Z cerkev 583 V
154. 634410 634412 O 634411 Kurešček-obračališče O 634411 137 V
155. 634420 634421 C 404070 Sarsko-Bekanovič Z N.H. 219 V
156. 634420 634422 C 404070 Sarsko 19 Z HŠ 19 165 V
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157. 634430 634431 C 454040 Vrtec Ig-CNK 60 Z HŠ 60 137 V
158. 634440 634441 C 133050 Iški vintgar-vrtina Z vrtina 132 V
159. 634450 634451 C 133010 Ig-SAZU Z HŠ 20 553 V
160. 717820 717823 C 212310 Črna vas-Brest C R3 642 1.308 2.041 Ljubljana V
161. 717820 717824 C 212310 Lipe-Podkraj C R3 642 186 1.979 Ljubljana V

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega  

javnega dobra 1/2019

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 

na nepremičninah:
– parcelna številka 2795/6 k.o. 1700 Ig (ID 6941456)
– parcelna številka 2795/5 k.o. 1700 Ig (ID 6941455)
– parcelna številka 1720/1 k.o. 1699 Dobravca (ID 6907853)
– parcelna številka 1722/1 k.o. 1699 Dobravica (ID 6907850)
– parcelna številka 1720/3 k.o. 1699 Dobravica (ID 6907855)
– parcelna številka 1739/2 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6583360)
– parcelna številka 1740/4 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6873841)
– parcelna številka 1740/6 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6925763)
– parcelna številka 1740/7 k.o. 1701 Iška loka (ID 6925762)
– parcelna številka 2687/7 k.o. 1702 Tomišelj (ID 6894193).

2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti 

značaj grajenega javnega dobra in postanejo last Občine 
Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v 
deležu 1/1.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2019
Ig, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

747. Letni program športa v Občini Ig za leto 2019

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17), 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega 
programa športa v Občini Ig (Uradni list RS, št. 31/18) in 6. čle-
na Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet 
Občine Ig na 3. seji dne 13. 3. 2019 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
v Občini Ig za leto 2019

1. člen
(vsebina)

Občina Ig (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi 
načrti, z razpoložljivimi sredstvi proračuna ter glede na ka-
drovske in prostorske razmere v športu z Letnim programom 
športa v Občini Ig za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:

– programe in področja športa, ki se v letu, za katerega se 
LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje progra-
mov in področij,

– pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov 
in področij v okviru LPŠ.

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Ig znaša 
59.576 m (59,576 km).

3. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 

je bilo v skladu z določili Uredbe o merilih za kategorizacijo jav-
nih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastruk-
turo št. 37162-3/2018-2018-99 (507) z dne 18. 6. 2018.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 37102-0002/2018
Ig, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

745. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig

Na podlagi Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16), 
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), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstve-
nih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 
102/15, 76/17) je občinski svet na 3. redni seji z dne 13. 3. 
2019 sprejel

S K L E P
o ceni pomoči na domu v Občini Ig

Občinski svet Občine Ig potrjuje ceno pomoči na domu v 
Občini Ig za leto 2019 oziroma za čas, ko jo še izvaja Center za 
socialno delo Ljubljana v letu 2019, in sicer v višini 24,21 eur na 
uro, od tega je cena za uporabnike 6,13 eur na uro, subvencija 
občine pa 18,09 eur na uro.

Št. 1621-0001/2019
Ig, dne 14. marca 2019

Župan 
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

746. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra 1/2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 
14/15 – ZUJFO), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 3. seji dne 13. 3. 
2019 sprejel
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2. člen
(izvajalci LPŠ)

Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij 
imajo naslednji izvajalci LPŠ:

– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejav-

nosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinan-

ciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ 

(v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z 
veljavnimi predpisi in najmanj eno (1) leto pred letom, ko kandi-
dirajo na JR, neprekinjeno izvajajo športne programe pretežno 
za občanke in občane občine in pretežno na območju občine,

– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlo-
kom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje 
strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih programov.
Športna društva in Športna zveza imajo pod enakimi po-

goji prednost pri izvajanju LPŠ.

3. člen
(programi in področja športa)

V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna sofinan-
cirajo naslednji programi in področja športa:

– ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM 

prostočasno):
– promocijski športni programi: Naučimo se plavati 

(šola),

– šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip 
na tekmovanjih,

– celoletni športni programi za otroke in mladino 
(do 5, do 15 in do 19 let).
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
– celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 

8/9 in 10/11 let),
– celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 

in 14/15 let),
– celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 

16/17 in 18/19 let).
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mla-

dinskega in perspektivnega razreda.
– Kakovostni in vrhunski šport (KŠ in VŠ):

– celoletni programi kakovostnega športa odraslih,
– dodatni programi kategoriziranih športnikov dr-

žavnega in mednarodnega razreda.
– Športna rekreacija (RE):

– celoletni športni programi za odrasle.
– Šport starejših (ŠSta):

– celoletni športni programi za starejše.
– RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:

– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

– delovanje športnih društev,
– delovanje športne zveze Ig in izvedba prostočasnih 

športnih programov ter udeležba na ŠŠT.
– ŠPORTNE PRIREDITVE:

– športne prireditve posebnega pomena za občino,
– druge lokalne športne prireditve,
– promocijska športna prireditev za podelitev priznanj 

športnikom leta.
– UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO 

LPŠ:
– športna dvorana Ig in drugi javni športni objekti v 

občini.

4. člen
(višina proračunskih sredstev)

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o 
proračunu občine za leto 2019, in sicer:

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA
2019

sredstva v % v % (abs.)
ŠVOM prostočasno: promocijski športni programi NSP 1.500,00 € 3,42% 1,89%
ŠPORTNI PROGRAMI v ZAVODIH VIZ: 1.500,00 € 3,42% 1,89%
ŠVOM prostočasno: celoletni programi 

22.500,00 € 51,29% 28,31%
ŠVOM usmerjeni: celoletni programi in kategorizirani športniki (MLR, PR)
KŠ in VŠ: celoletni programi in kategorizirani športniki (DR, MR) 4.000,00 € 9,12% 5,03%
športna rekreacija: celoletni programi za odrasle

1.500,00 € 3,42% 1,89%
šport starejših: celoletni programi za starejše
ŠPORTNI PROGRAMI v ŠPORTNIH DRUŠTVIH: 28.000,00 € 63,82% 35,23%
izpopolnjevanje v športu 1.000,00 € 1,26% 1,26%
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 1.000,00 € 2,28% 1,26%
delovanje športnih društev 5.221,70 € 11,90% 6,57%
delovanje športne zveze Ig – materialni stroški 850,00 € 1,94% 1,07%
delovanje športne zveze Ig – izvedba prostočasnih programov, udeležba na ŠŠT 6.000,00 € 13,68% 7,55%
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 12.071,70 € 27,52% 15,19%
druge športne prireditve 1.300,00 € 2,96% 1,64%
ŠPORTNE PRIREDITVE: 1.300,00 € 2,96% 1,64%
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SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA (JR): 43.871,70 € 100,00% 55,20%
KASAŠKA DIRKA ZA POKAL IGA 3.000,00 € 8,43% 3,77%
PRIREDITVE OB 60-LETNICI ŠD MOKERC 1.800,00 € 5,06% 2,26%
ŠAHOVSKI MEMORIAL VESNE ROŽIČ IN MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR 800,00 € 2,25% 1,01%
ŠPORTNE PRIREDITVE POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO: 5.600,00 € 15,73% 7,05%
ŠPORTNA DVORANA IG 29.000,00 € 81,46% 36,49%
DRUGI JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI 1.000,00 € 2,81% 1,26%
UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO LPŠ: 30.000,00 € 84,27% 37,75%
SREDSTVA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA (JR): 35.600,00 € 100,00% 44,80%
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA 79.471,70 €  100,00%

5. člen
(načini zagotavljanja sredstev)

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na nasle-
dnje načine:

– sredstva za izvedbo športnih programov, razvojnih de-
javnosti, organiziranosti v športu in drugih lokalnih športnih 
prireditev: na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih 
župan podpiše z izbranimi izvajalci.

– sredstva za delovanje Športne zveze Ig (delovanje 
športne zveze, šolska športna tekmovanja, športni programi 
v času počitnic in pouka prostih dnevih): na osnovi potrjenega 
LPŠ 2019 in neposredne pogodbe z izvajalcem.

– sredstva za izvedbo športnih prireditev pomembnih za 
občino ter za uporabo javnih športnih objektov za izvedbo LPŠ: 
na osnovi potrjenega proračuna občine, LPŠ 2019 in sklepa 
župana.

– sredstva za izvedbo promocijske športne prireditve po-
delitev priznanj športnikom: v okviru proračunskih sredstev za 
obeležitev občinskega praznika.

6. člen
(javni razpis)

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bo občin-
ska uprava opravila postopke za izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje LPŠ za leto 2019. Vrednotenje na javni razpis 
prispelih vlog se izvrši na osnovi Pogojev in meril za sofinanci-
ranje LPŠ, ki so sestavni del LPŠ 2019.

7. člen
(spremembe LPŠ)

Sprememba občinskega proračuna na področju športa 
istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019.

8. člen
(veljavnost LPŠ)

LPŠ v Občini Ig za leto 2019 začne veljati, ko ga sprejme 
Občinski svet Občine Ig.

Št. 671-0001/2019
Ig, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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PRILOGA: POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI IG ZA LETO 2019

POGOJI IN MERILA 
ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI IG ZA LETO 2019 

 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2019 s Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila) opredeli način 
vrednotenja športnih programov in področij, ki bodo sofinancirana na osnovi izvedbe javnega razpisa (JR). 
 

Za vsa področja športa je z merili vzpostavljen točkovni  sistem. Število točk se za vsako področje športa določi na 
osnovi meril in na JR oddanih prijav izvajalcev. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo spreminjati!  
Aktualno vrednost točke za posamezno področje športa se izračuna tako, da se z LPŠ določena višina sredstev za 
področje deli s številom vseh točk istega področja. Vrednost posameznega področja je zmnožek priznanega števila točk 
področja in aktualne vrednosti točke.  
 
RAZVRŠČANE ŠPORTNIH PANOG IN IZVAJALCEV 
Izvajalce tekmovalno naravnanih športnih panog: športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport (ŠOM‐U), kakovostnega športa (KŠ) ter vrhunskega športa (VŠ) merila razvrščajo glede na razširjenost, uspešnost 
in pomen za lokalno okolje. V letu 2019 se upoštevajo naslednja merila: 
  število vseh registriranih tekmovalcev/alk NPŠZ po podatkih OKS-ZŠZ, 
  klasifikacija športnih panog po kriteriju članstva v OKS-ZŠZ, 
  rezultat klubske ekipe/posameznika izvajalca na uradno potrjenih tekmovanjih NPŠZ, 
  število in dosežen kakovostni nivo kategoriziranih športnikov izvajalca,  
  število z JR priznanih (popolnih) ekip izvajalca na uradno potrjenih tekmovanjih NPŠZ, 
  število aktivnega usposobljenega/izobraženega strokovnega kadra. 
 

PREGLEDNICA A: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG IN IZVAJALCEV 
IŠP/KŠP/MI - število registriranih športnikov NPŠZ (*1) 0 - 250  251 -1.000 1.001 - 3.000 3.000 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 
IŠP/KŠP/MI - klasifikacija panoge  po kriteriju članstva v OKS-ZŠZ NPŠZ članice       

OKS-ZŠZ 
NPŠZ članice      

SPORT ACCORD 
PANOGE/NPŠZ 
priznava MOK 

PANOGE/NPŠZ v 
programu OI 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 
IŠP/KŠP/MI - rezultat v članski konkurenci (*2) URADNO DP NPŠZ: 

NASTOP 
URADNO DP NPŠZ: 

rezultat < 75 % 
URADNO DP NPŠZ: 

rezultat < 50% 
URADNO DP NPŠZ: 

rezultat < 25 % 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 
IŠP/KŠP/MI - kategorizirani športniki ni kategoriziranih MLR/DR PR/MR SR/OR 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 
IŠP/KŠP/MI - število ekip v uradnih tekmovanjih NPŠZ (3) 0 - 1 ekipa 2 - 3 ekipe 4 - 5 ekip 6 in več ekip 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 
IŠP/KŠP/MI - aktivno usposobljen/izobražen kader 0 - 1 trener 2 - 3 trenerji 4 - 5 trenerjev 6 in več trenerjev 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 
(1) upošteva se podatek, ki so ga NPŠZ vnesle v informacijski sistem e‐Šport (objava na www.olympic.si) 
(2) rezultat članske ekipe znotraj 25, 50 ali 75 % vseh uvrščeni na DP. Pri IŠP/MI morajo rezultat doseči najmanj 4 tekmovalci. 
(3) Upoštevajo se vse tekmovalne ekipe (vključno s člansko). Pri IŠP/MI mora biti vsaka skupina vsaj 75 % popolnjena. 

 

S kriteriji za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 100 točk. Izvajalce se na osnovi zbranih točk razdeli v 
dve (2) kakovostni skupini: 
  1. kakovostna skupina: 075 – 100 zbranih točk (korekcijski faktor = 2,000) 
  2. kakovostna skupina: 000 – 074 zbranih točk (korekcijski faktor = 1,000) 
 

Izvajalci prostočasnih športnih programov otrok in mladine (ŠOM‐P), športa invalidov (ŠI), rekreativnih programov (RE) 
in/ali športa starejših (ŠSTA) so izenačeni z 2. kakovostno skupino (korekcijski faktor = 1,000). 
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI 
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, 
motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in 
vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60 minut. 
 

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA podrobno definirajo merila za vrednotenje (izbiro/sofinanciranje) športnih programov:  
  VADEČI V ŠPORTNIH PROGRAMIH: isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko vrednoti le v enem (1) športnem 

programu (izjema: kategorizirani športniki po veljavnem seznamu OKS-ZŠZ), 
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  ŠTEVILO VADEČIH (preglednici B-1; B-2):  
športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih (če je 
vključenih manj, kot predvidevajo merila, se število točk proporcionalno zmanjša; če je vključenih več, to ne vpliva 
na dodatno vrednotenje programa; = koeficient popolnosti skupine). 
 

PREGLEDNICA B‐1  VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH 
NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                      

ŠOM prostočasno, RE, ŠSta 
ŠVO PROST          
(do 6 let) 

ŠVOM PROST      
(do 15; do 19 let) 

ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT     
STAREJŠIH 

 velikost skupine/minimalno število vključenih 10 15 15 10 
 

PREGLEDNICA B‐2  VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH 
PRIPRAVLJALNI in TEKMOVALNI PROGRAMI:                

ŠOM usmerjeni (6 do 19 let), KŠ ČLANI 
PRIPRAVLJALNI      

(6 do 11 let): 
TEKMOVALNI       
(12 do 15 let): 

TEKMOVALNI        
(16 do 19 let):  

TEKMOVALNI: 
ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine 10 8 6 4 
KŠP: velikost skupine 10 12 12 12 

 

  ŠTEVILO VADEČIH (dodatni pogoj): 
občina podpira vključenost občank in občanov v športne programe. V kolikor so v športne programe vključene 
osebe ki nimajo stalnega bivališča v občini, se skupno število točk popravi s korekcijskim faktorjem: 

o 0,500, če je vključenih manj kot polovica udeležencev s stalnim bivališčem v občini (50,00 % in manj), 
o 0,250, če je vključenih manj kot četrtina udeležencev s stalnim bivališčem v občini (25,00 % in manj). 

Določba se ne upošteva pri športnih programih kakovostnega športa (KŠ). 
 

  KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA: 
športni programi zahtevajo angažiranost različno izobraženega/usposobljenega kadra (= korekcija strokovni kader): 

 

PREGLEDNICA C  KOREKCIJA: STROKOVI KADER 
STROKOVNI KADER  stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 stopnja 4 

korekcijski faktor strokovni kader 0,250 0,500 0,750 1,000 
 

  STOPNJA 1: vodja skupine ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 
programe RE in/ali ŠSta. 

  STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 
programe ŠOM prostočasni in/ali ŠOM usmerjeni (pripravljalni programi). 

  STOPNJA 3: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 
programe ŠOM usmerjeni (tekmovalni programi). 

  STOPNJA 4: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in izvaja 
dodatne programe kategoriziranih športnikov (MLR, PR, DR, MR). 

  izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za strokovno delo v 
športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe v letu 2019 korigira s faktorjem 0,100. 

 

  UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV: 
športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih (= korekcija športni objekt). Občina sofinancira uporabo 
javnih športnih objektov in površin, ki so v njeni lasti. Sredstva za ta namen se ne delijo na osnovi JR ter teh meril.  
Uporaba drugih športnih objektov in površin se v letu 2019 ne sofinancira! 

 

  ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA: 
v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna: 

o ŠOM prostočasno: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: do 5, do 15 in do 19 let, 
o ŠOM usmerjeni: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: U-6/7, U-8/9, U-10/11,  
o ŠOM usmerjeni: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: U-12/13, U-14/15,  
o ŠOM usmerjeni: največ ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-16/17, U-18/19,  
o KŠ: največ ena skupina, 
o RE; največ tri skupine,  
o ŠSta: največ dve skupini. 

 

  PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE:  
Z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ (preglednice: 2-8). 
V netekmovalnih športnih programih (ŠOM prostočasno, športna rekreacija in šport starejših) vadba praviloma 
poteka najmanj 30 tednov (60 ur). V tekmovalnih programih za otroke in mladino ter odrasle je priznani letni obseg  
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vadbe praviloma višji. Izvajalci lahko ob prijavi na JR sami določijo letni obseg za vsak športni program; ta pa ne sme 
presegati z LPŠ priznanega letnega obsega vadbe! 

 
1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI – NAUČIMO SE PLAVATI 

Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Krpan  (KR), 
Naučimo se plavati (NSP) in Mladi planinec (MP). Z LPŠ 2019 se sofinancira program Naučimo se plavati v OŠ.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  SOFINANCIRA SE:
ŠVOM prostočasno: PROMOCIJSKI PROGRAMI: NSP ‐ ŠOLA  materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 1  NSP ‐ ŠOLA 
PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI: NSP  ŠOLOOBVEZNI       

(do 15 let) 
število udeležencev programa 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  1 

 
1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip tekmovanjih, ki so razpisana v reviji Šport 
mladih – Informator 2018/19 od osnovnega do državnega nivoja. Organizacijo in izvedbo udeležbe na šolskih športnih 
tekmovanjih v 2019 prevzame Športna zveza Ig. 
 

1.3. CELOLETNI PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih aktivnosti za mlade, katerih cilj je  
izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. V ponudbi programov ob enakih pogojih LPŠ daje prednost športnim društvom.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  SOFINANCIRA SE:
ŠVOM prostočasno: celoletni programi za otroke in mladino  strokovni kader in športni objekt/skupina

 

PREGLEDNICA ŠT. 2  ŠVOM PROSTOČASNO 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                       

(netekmovalni programi) 
PREDŠOLSKI         

(do 5 let) 
ŠOLOOBVEZNI       

(do 15 let) 
MLADINA           
(do 19 let) 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 
število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  45  60  60 
 

1.4. CELOLETNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključuje programe, kjer je osnovni cilj 
doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo načrtno skrb za mlade športnike.  
 

Športne programe usmerjenih v KŠ in VŠ merila delijo v tri skupine: pripravljalni programi (skupine od 6 do 11 let), 
tekmovalni programi (skupine od 12 do 19 let) in dodatni programi kategoriziranih športnikov (MLR, PR). 
  PRIPRAVLJALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je priprava najmlajših na 

prihajajoča športna tekmovanja. Športni dosežek ni pomemben. 
  TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastopanje registriranih 

mladih športnikov v/na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni dosežek je 
ključen za vrednotenje tako vadbenih skupin kot posameznih mladih športnikov.  
V letu 2019 se vrednotijo tekmovalne skupine, ki tekmujejo v športnih panogah (disciplinah), kjer: 
o so tekmovalni sistemi NPŠZ uradno potrjeni s strani strokovnega sveta za tekmovalni šport pri OKS-ZŠZ, 
o je v individualnih športnih panogah na tekmovanju sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov iz najmanj 

šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje (4) uvrščeni; upoštevaje vse tekmovalce v morebitnih predhodnih 
kvalifikacijah za uvrstitev na glavni del tekmovanja, 

o je v kolektivnih športnih panogah na tekmovanju sodelovalo najmanj šest (6) ekip iz šestih (6) klubov in so bile 
najmanj štiri (4) uvrščene. 

o uradni sistem tekmovanja NPŠZ omogoča udeležbo na najmanj deset (10) tekmah (turnirjih…). 
Vadbenim skupinam, ki sodelujejo na športnih tekmovanjih, ki ne zadostijo enemu od zgoraj navedenih pogojev, se 
letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,500! 
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  PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV: mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili 
in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali 
perspektivnega razreda (PR). S tem pridobijo točke za dodatni program vadbe, ki se vrednoti le pod pogojem, da je 
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v 
občini. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  SOFINANCIRA SE:
ŠOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi pripravljalnih skupin  strokovni kader/skupina
ŠOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin  strokovni kader/skupina
ŠOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR  strokovni kader/skupina

 

PREGLEDNICA ŠT. 3  ŠVOM USMERJENI ‐ 1 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                     

(pripravljalni programi) 
PRIPRAVLJALNI      

(6/7 let): 
PRIPRAVLJALNI      

(8/9 let):  
PRIPRAVLJALNI      

(10/11 let): 

število ur vadbe/tedensko 3 3 3 
število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  90  120  120 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4  ŠVOM USMERJENI ‐ 2 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                     

(tekmovalni programi) 
TEKMOVALNI 
(12/13 let): 

TEKMOVALNI 
(14/15 let):  

TEKMOVALNI 
(16/17 let):  

TEKMOVALNI 
(18/19 let):  

število ur vadbe/tedensko 4,5 4,5 6 6 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  180  180  240  240 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5  ŠVOM USMERJENI ‐ 3  
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE              

(programi kategoriziranih športnikov)
KATEGORIZACIJA    

MLR 
KATEGORIZACIJA   

PR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  40  80 

 
1.5. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

KŠ je pomembna vez med programi ŠOM usmerjeni ter VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in strokovnega kadra, 
kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni. V programe 
KŠ se uvrščajo športniki/ekipe članskih kategorij, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov.  
  TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastopanje registriranih 

športnikov v/na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni dosežek je ključen za 
vrednotenje vadbenih skupin in posameznih športnikov. V letu 2019 se vrednotijo članske ekipe v tekmovalnih 
programih pod istimi pogoji, kot so opredeljeni v točki 1.4. – TEKMOVALNI PROGRAMI! 

  PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV: športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, 
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR) in 
mednarodnega razreda (MR). S tem pridobijo točke za dodatni program vadbe, ki se vrednoti pod pogojem, da je 
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v 
občini. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
UPORABA OBJEKTA:  SOFINANCIRA SE:
KŠ: celoletni programi KŠ  materialni stroški/skupina
KŠ: dodatni programi športnikov DR, MR  materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 6  KŠ 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                     

(tekmovalni programi)
ČLANSKE EKIPE 

število ur vadbe/tedensko 6 
število tednov 40 

TOČKE/MS/SKUPINA   240 
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PREGLEDNICA ŠT. 7  KŠ  VŠ 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  (tekmovalni 

programi: kategorizirani)
KATEGORIZACIJA    

DR 
KATEGORIZACIJA 

MR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  40  80 

 
1.6. ŠPORTNA REKREACIJA 

Rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje ŠOM prostočasne in tekmovalnega športa in je zbir raznovrstnih športnih 
dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa, ohranjanja zdravja in dobrega počutja 
ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Celoletni programi športne rekreacije predstavljajo pestro izbiro organizirane 
športne vadbe.  
 

1.7. ŠPORT STAREJŠIH 
ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. Za posameznika 
redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja ter ohranjanja 
ustvarjalne življenjske energije.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM:  SOFINANCIRA SE:
RE: celoletni programi  strokovni kader/skupina
ŠSta: celoletni programi  strokovni kader/skupina

 

PREGLEDNICA ŠT. 8  ŠPORTNA 
REKREACIJA 

ŠPORT 
STAREJŠIH 

REKREACIJA, ŠPORT STAREJŠIH                      
(netekmovalni programi)

CELOLETNI 
PROGRAMI 

CELOLETNI 
PROGRAMI 

število ur vadbe/tedensko 2 1,5 
število tednov 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60  45 
 
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI ‐ IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA V ŠPORTU 
Kakovostni strokovni kadri so temelj razvoja in uspešnosti. Programe izpopolnjevanja izvajajo po veljavnih programih 
usposabljanja/izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport ali strokovnih organih NPŠZ. 
  IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA: 

o za sredstva izpopolnjevanja lahko kandidirajo izvajalci, katerih trenerji imajo trenersko in/ali vodniško 
licenco, ki so jo pridobili/potrdili na ustreznem programu izpopolnjevanja v letu 2018! 

o izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor bodo v letu 
2019 imeli priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.  

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  SOFINANCIRA SE:
delovanje športnih društev na lokalni ravni  materialni stroški/udeleženec

 

PREGLEDNICA ŠT. 9  RAZVOJ 
IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU                        

(verificirani programi)
IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 

minimalno št. udeležencev programa 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  15 

 
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  

3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom 
uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in 
razvoj vseh pojavnih oblik športa.  
  DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV: merila določajo štiri (4) kriterije za vrednotenje delovanja društev: 

o leta neprekinjenega delovanja društva, 
o člani društva s plačano članarino, 
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o registrirani tekmovalci pri NPŠZ; v starosti nad dvanajst (12) let z veljavno tekmovalno licenco, 
o aktivno članstvo v Športni zvezi. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  SOFINANCIRA SE:
delovanje športnih društev na lokalni ravni  materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto

 

PREGLEDNICA ŠT. 10  DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV  NEPREKINJENO 

DELOVANJE: LETA 
ČLANI S PLAČANO 

ČLANARINO 
NPŠZ: REGISTRIRANI 

TEKMOVALCI 
ČLANSTVO V ŠPORTNI 

ZVEZI IG: 

točke/leto ali članstvo 3  0  0  50 
točke/član in/ali točke/tekmovalec 0  1  2  0 

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot)  100  100  100  50 
 
4. ŠPORTNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE 

4.1. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, 
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. Udeležba na uradnih 
tekmovanjih NPŠZ (državna, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja po teh merilih.  
 

Med druge športne prireditve prištevamo množične športne prireditve in športne prireditve lokalnega pomena, ki 
upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V letu 2019 se na JR 
vsakemu izvajalcu ovrednotita največ dve (2) športni in/ali rekreacijski prireditvi. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   
ŠPORTNE PRIREDITVE:  SOFINANCIRA SE:
športne prireditve lokalnega, občinskega in regijskega pomena  materialni stroški/prireditev

 

PREGLEDNICA ŠT. 11  ŠPORTNE PRIREDITVE ‐ IZVEDBA 
lokalna športa prireditev do 50 udeležencev 51 - 100 udeležencev nad 101 udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV  20  40  60 
 

Število točk iz preglednice 13 se pomnoži: 
  s korekcijskim faktorjem 1,250, če je prireditev tradicionalna in poteka več kot 5 let zaporedoma, 
  s korekcijskim faktorjem 1,500, če je prireditev namenjena izključno otrokom do 15 let. 

 

4.2. PROMOCIJSKA ŠPORTNA PRIREDITEV PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM LETA 
Promocijska športna prireditev: Podelitev priznanj športnikom leta (športnik, športnica in ekipa) se izvede v okviru 
prireditev v počastitev praznika občine Ig. Predlog izbora pripravi Športna zveza Ig, potrdi pa ga Občinski svet občine Ig. 
Sredstva za izvedbo prireditve se v letu 2019 zagotovijo iz proračunske postavke za obeležitev občinskega praznika. 
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ILIRSKA BISTRICA

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

Na podlagi 26. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi 
javnih površin (Uradne objave Snežnik, št. 3/03) in na podlagi 
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, 
št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne obja-
ve časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006, Uradne objave Bistriški 
odmevi, št. 5/10) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 
predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne 
prostore sprejetega na 1. seji dne 5. 3. 2019, na 4. seji dne 6. 3. 
2019, sprejel naslednji

S K L E P

I.
Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno 

in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 
0,139 €.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 422-3/2019-1
Ilirska Bistrica, dne 6. marca 2019

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

749. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) na predlog 
Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja in poslovne prostore 
sprejetega na 1. seji dne 5. 3. 2019, na 4. seji dne 6. 3. 2019, 
sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 715/5 k.o. Trnovo (ID znak 2524 715/5) se 

izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.
Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-14/2019
Ilirska Bistrica, dne 6. marca 2019

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

750. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 

18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave 
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006), 3. in 245. člena Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2), (Uradni list RS, št. 61/17) in 
157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/16, popr. 56/16) in na 
predlog sklepa Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske 
zadeve in poslovne prostore, sprejetega na 1. seji dne 5. 3. 
2019, na 4. seji dne 6. 3. 2019, sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah parc. št. 518/2, 519/4 in 520/4 k.o. 

2509 Bač se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokal-
nega pomena – javna cesta.

II.
Pri nepremičninah iz I. točke tega sklepa se v Zemljiški 

knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-25/2019
Ilirska Bistrica, dne 6. marca 2019

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KOMEN

751. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 
51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPD-
SLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 UPB-4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Ko-
men (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet 
na 4. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Komen za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Komen za leto 2019 določa-
jo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja 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)

Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin 
kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Proračun leta 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.659.410
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.615.262

70 DAVČNI PRIHODKI 2.700.012
700 Davki na dohodek in dobiček 2.348.712
703 Davki na premoženje 265.570
704 Domači davki na blago in storitve 85.730
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 915.250
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 665.600
711 Takse in pristojbine 6.400
712 Globe in druge denarne kazni 34.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 129.650
714 Drugi nedavčni prihodki 79.100

72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 120.000
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 80.000

73 PREJETE DONACIJE 1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878
731 Prejete donacija iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 842.270
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 412.472
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 429.798

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.267.590
40 TEKOČI ODHODKI 1.656.137

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 474.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 75.665
402 Izdatki za blago in storitve 1.070.370
403 Plačila domačih obresti 24.400
409 Rezerve 11.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.815.328
410 Subvencije 192.835
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 712.931
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 175.723
413 Drugi tekoči domači transferi 733.839
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.749.823
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.749.823

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 46.302
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 26.416
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 19.886

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –608.180

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 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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 202.895
50 ZADOLŽEVANJE 202.895

500 Domače zadolževanje 202.895
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 166.500
55 ODPLAČILA DOLGA 166.500

550 Odplačilo domačega dolga 166.500
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –571.785

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 36.395
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 608.180
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 573.324

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, predpisane s 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Komen.

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
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 poračunom.
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4. člen
(prevzemanje obveznosti)

Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so 
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obve-
znosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za po-
samezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva 
za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za 
tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

5. člen
(poraba sredstev glavarine vaških skupnosti)

Sredstva zagotovljena na postavki 110235 Glavarina va-
ških skupnosti so namenjena izvrševanju zadev, ki v skladu s 
Statutom Občine Komen in Odlokom o imenovanju, organizaciji 
in nalogah vaških skupnosti Občine Komen sodijo v pristojnost 
vaških skupnosti. Izdatki za reprezentančne stroške praviloma 
ne smejo presegati 20% pripadajoče glavarine za posamezno 
vaško skupnost.

Neporabljena glavarina posamezne vaške skupnosti v 
mandatnem obdobju vaškega odbora se lahko prenaša iz leta 
v leto, vendar pa jo bo potrebno porabiti do konca mandatnega 
obdobja vaškega odbora, ki je vezan na mandat župana. Nepo-
rabljena glavarina iz proračunskih let 2019, 2020, 2021 in 2022 
bo morala biti porabljena do 31. oktobra 2022.

6. člen
(vključevanje novih obveznosti)

Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni pred-
pis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski 
proračun, je župan dolžan na odhodkovni strani določiti novo 
proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov 
ali s prerazporeditvijo sredstev.

Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, 
da se odpre nova postavka in opredeli višina za nov namen.

7. člen
(odpiranje novih postavk za namenska sredstva)

V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso 
bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova 
postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.

8. člen
(podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna)

Proračunska sredstva se lahko uporabljajo le, če so iz-
polnjeni vsi z zakonom in s tem odlokom predpisani pogoji za 
uporabo sredstev. Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za 
podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje 
obveznost za plačilo.

9. člen
(dodeljevanje sredstev neposrednim in posrednim 

uporabnikom)
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim pro-

računskih uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo me-
sečno oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko 
v utemeljenih primerih določi tudi drugačno obliko dinamike 
nakazil donacij.

Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osno-
vi dokumentacije o že opravljenih investicijah.

Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih 
obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov 
pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo 
za zakonsko določene naloge, opredeljene v posebnem delu 
proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delo-
vanje uporabnikov.

10. člen
(dodeljevanje sredstev društvom in drugim organizacijam,  

ki niso proračunski uporabniki)
Sredstva proračunskih postavk, namenjena društvom in 

drugim organizacijam, ki niso posredni ali neposredni prora-
čunski uporabniki, se razdelijo na osnovi razpisa oziroma na 
podlagi neposredne pogodbe društvom v javnem interesu.

11. člen
(roki za plačevanje obveznosti)

Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo 
enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v za-
konu o izvrševanju proračuna.

12. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna za leto 2019 so poleg pri-
hodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse, po Zakonu o varstvu pred 
požarom, ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu;

– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komu-
nalne opreme;

– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, ki se nameni za izvajanje ukrepov varstva okolja in 
vlaganj v naravne vire;

– koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo, ki se 
uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turi-
stično infrastrukturo;

– samoprispevki, ki jih uvedejo vaške skupnosti;
– prejeti prispevki fizičnih ali pravnih oseb za sofinanci-

ranje posameznih investicij ali drugih projektov ter sredstva 
donacij EU in drugih mednarodnih institucij, ki v občinskem 
proračunu niso bila predvidena;

– prihodki od turistične takse;
– druga sredstva, ki jih občina prejme namensko za finan-

ciranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov 
povečata obseg izdatkov proračuna in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje 
obveznosti samo do višine dejansko vplačanih oziroma razpo-
ložljivih sredstev.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v 
proračun ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in 
podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem 
letu niso porabljena, se prenesejo v naslednje leto za isti na-
men.

13. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic je zadnji sprejeti prora-
čun, sprememba ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa odloča župan.

Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih 
financah in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v po-
sebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe.

O prerazporeditvi pravic porabe med področji proračun-
ske porabe lahko odloča župan, pri čemer skupno povečanje ali 
zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 
20% obsega področja proračunske porabe.

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so 
potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski 
klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezer-
vacije.
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Prerazporeditev sredstev proračuna oziroma posamezne 
postavke proračuna je možna na račun ustreznega zmanjšanja 
druge postavke proračuna.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto 
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na po-
stavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti 
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe naloge. 
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in 
v okviru razpoložljivih sredstev na proračunski postavki.

Župan mora dvakrat letno poročati občinskemu svetu o 
veljavnemu proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji, in 
sicer s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo polletje in 
po koncu leta z zaključnim računom.

14. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko za posamezen investicijski 

projekt, ki se financira preko več let, v tekočem letu razpiše 
javno naročilo in prevzame obveznosti do višine sredstev, dolo-
čenih v načrtu razvojnih programov, če so zanj načrtovane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo 
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je 
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena 
v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki 
bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicij-
skih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 
70% sredstev skupine odhodkov kontov skupine 42 in 43 v 
bilanci proračuna.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih iz naslova tekočih od-
hodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov, če 
je že odprta postavka v proračunu tekočega leta, vendar skupni 
znesek teh obveznosti ne sme presegati 50% sredstev, zago-
tovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo.

Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se 
ne nanašajo na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodba-
mi in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, ki so nujna za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prav tako se omejitve ne nanašajo na prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

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

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, 
se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se 
nanašajo.

15. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih 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.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede 
na določilo prvega odstavka tega člena. Sprememba po tem 
odstavku se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta ra-
zvojnega programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih 
sredstev.

Župan lahko spreminja naziv projektov, ki so uvrščeni v 
načrtu razvojnih programov, ali naziv proračunskih postavk, v 
kolikor je to potrebno zaradi črpanja namenskih sredstev sofi-
nanciranja projektov.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan.

16. člen
(proračunski skladi in splošna proračunska rezervacija)

Proračunski sklad je proračunska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

1.000 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje 

izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, 
zemeljski plaz, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični 
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih 
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje 
posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se v letu 
2019 oblikuje v višini 10.000 EUR. O porabi sredstev splošne 
proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča 
občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

17. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 100 EUR odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

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.

18. člen
(ravnanje z nepremičnim in premičnim premoženjem občine)

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprej-
me občinski svet na predlog župana, razen v primeru iz druge-
ga odstavka tega člena.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za 
nepremičnine v posamični vrednosti pod zneskom 10.000 EUR 
in načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine, v katere-
ga se uvrsti posamično premično premoženje nad vrednostjo 
10.000 EUR, sprejme župan.

Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem 
se lahko v skladu s prejšnjima dvema odstavkoma med letom 
spreminjata in dopolnjujeta.

V primeru spremenjenih prostorskih potreb Občine Ko-
men, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja 
z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah 
na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklene pravni posel, 
ki ni predviden v načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, 
in sicer do vrednosti 80.000 EUR.

O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem ob-
čine odloči in sklene pravni posel župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

19. 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 dolga v raču-
nu financiranja se občina v letu 2019 dodatno zadolži v višini 
do 202.895 EUR, in sicer pri državnem proračunu na podlagi 
23. člena Zakona o financiranju občin za sofinanciranje investi-
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cij v lokalno infrastrukturo in investicij posebnega pomena, za 
zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, 
ki so vključene v načrt razvojnih programov občinskega pro-
računa. Sredstva se prvenstveno porabijo za plačilo stroškov 
pri izvajanju investicij in za vračilo dolga iz naslova prejetih 
povratnih sredstev 23. člena Zakona o financiranju občin iz 
prejšnjih let.

20. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Občina sme dati poroštva za izpolnitev obveznosti javne-
ga podjetja in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ 
do višine 5% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov proračuna leta pred letom, v katerem daje poroštvo.

O soglasju ali poroštvu odloča občinski svet.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Komen v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o začasnem financiranju.

22. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-03/2019-11
Komen, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic l.r.

752. Pravilnik o sredstvih za delo članov 
Občinskega sveta Občine Komen

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen 
na 4. redni seji dne 14. 3 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o sredstvih za delo članov Občinskega sveta 

Občine Komen

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji za pridobitev sred-

stev, višina sredstev za delo članov občinskega sveta, namene 
za katere se sredstva lahko porabijo ter nadzor nad namensko 
porabo sredstev.

II. FINANČNA SREDSTVA

2. člen
Občinski svet na predlog župana določi višino finančnih 

sredstev za delo članov občinskega sveta z odlokom o prora-
čunu Občine Komen za tekoče leto.

Višina finančnih sredstev iz prejšnjega odstavka tega 
člena ne sme presegati 200 EUR na člana občinskega sveta.

3. člen
Poraba finančnih sredstev se vodi za vsakega člana ob-

činskega sveta posebej.
Član občinskega sveta (predlagatelj) za upravičene na-

mene izstavi vlogo za kritje stroškov iz sredstev za delovanje 
članov občinskega sveta, ki je hkrati tudi vloga za izdajo naro-
čilnice v imenu in za račun občine. Naročilo izvede občinska 
uprava ob upoštevanju predpisov s področja javnega naro-
čanja. Predlagatelj izdaje naročilnice je pred izdajo vloge za 
kritje stroškov dolžan preveriti ali so zagotovljena zadostna 
proračunska sredstva ter je dolžan preveriti ceno in pridobiti 
tudi druge ponudbe, kadar oceni, da bi bilo to bolj gospodarno 
ter kadar podvomi v višino ponujene cene v smislu odstopanja 
od običajnih cen za primerljivo naravo blaga ali storitev.

Vsak račun se mora glasiti na naslov občine.
Naročilnico podpiše župan na predlog člana občinskega 

sveta. Naročilnici mora biti priložena vloga ter ustrezna ponud-
ba oziroma predračun.

Član občinskega sveta mora v roku 7 dni po opravljeni 
storitvi oziroma dobavi blaga, občinski upravi dostaviti poročilo 
o opravljeni storitvi ali potrjeno dobavnico.

III. NAMEN PORABE SREDSTEV

4. člen
Člani občinskega sveta lahko sredstva za delovanje v 

višini iz 2. člena tega pravilnika porabijo izključno za svoje 
delovanje, povezano z izvrševanjem funkcije člana občinskega 
sveta, in sicer za:

– nakup pisarniškega materiala,
– nakup in vzdrževanje pisarniške, računalniške in druge 

opreme,
– plačilo stroškov fotokopiranja gradiv,
– plačilo tiska,
– nakup strokovne literature,
– plačilo izobraževanja in dodatne strokovne pomoči,
– plačilo stroškov seminarjev, predavanj, okroglih miz, 

posvetov z občani, konferenc ipd, neposredno povezanih z 
delom občinskega sveta, vključno s potnimi stroški in stroški 
organizacije le-teh.

Osnovna sredstva, kupljena za potrebe člana občinskega 
sveta so last Občine Komen.

5. člen
Z namenom združevanja sredstev za delo članov občin-

skega sveta, se lahko člani občinskega sveta združujejo v tako 
imenovane svetniške skupine.

Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika pred-
stavljajo:

– dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni 
na lokalnih volitvah.

Vodja svetniške skupine mora v tem primeru občinski 
upravi predložiti seznam članov občinskega sveta, ki so pove-
zani v svetniško skupino s podpisano izjavo člana občinskega 
sveta, da je član svetniške skupine. V primeru izstopa iz sve-
tniške skupine, mora član občinskega sveta občinski upravi 
posredovati podpisano izjavo o izstopu iz svetniške skupine. 
V primeru prestopa člana občinskega sveta iz ene svetniške 
skupine v drugo se pravica do uporabe sredstev prenese na 
drugo svetniško skupino oziroma samostojnega člana občin-
skega sveta.

Vodja svetniške skupine izstavi vlogo za kritje stroškov ob 
smiselnem upoštevanju 3. člena tega pravilnika.

IV. RAVNANJE S SREDSTVI IN NADZOR

6. člen
Člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi, namenjenimi 

za delo članov občinskega sveta ravnati kot dober gospodar ter 
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jih uporabljati namensko in v skladu z določili tega pravilnika in 
veljavno zakonodajo.

Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren član 
občinskega sveta oziroma vodja svetniške skupine.

Nadzor nad zakonito in pravilno porabo sredstev zagota-
vljata občinska uprava in Nadzorni odbor.

7. člen
V letu volitev v Občinski svet Občine Komen lahko člani 

občinskega sveta sprejemajo obveznosti do dneva razpisa 
volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila za lokalne 
volitve.

Ob zaključku proračunskega leta se neporabljena finanč-
na sredstva, namenjena za delovanje članov občinskega sveta, 
ne prenašajo v proračun naslednjega leta.

E-račun za naročilo za tekoče proračunsko leto mora biti 
izdan najkasneje do 30. novembra tekočega proračunskega leta.

V. KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2019-4
Komen, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic l.r.

KOSTANJEVICA NA KRKI

753. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica 
na Krki za leto 2019

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) ter 14. člena 
Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) 
je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 3. redni seji 
dne 13. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki  

za leto 2019

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 
2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja 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 EUR

Konto Naziv konta Proračun  
leta 2019

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.631.010

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.344.867
70 DAVČNI PRIHODKI 1.883.596

700 Davki na dohodek in dobiček 1.656.816
703 Davki na premoženje 168.770
704 Domači davki na blago in storitve 57.910
706 Drugi davki in prispevki 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 461.271
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 185.421
711 Takse in pristojbine 3.300
712 Globe in druge denarne kazni 2.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100
714 Drugi nedavčni prihodki 270.150

72 KAPITALSKI PRIHODKI 505.797
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 78.797
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 427.000

73 PREJETE DONACIJE 2.600
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.600

74 TRANSFERNI PRIHODKI 777.746
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 236.882
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 540.864

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.128.759
40 TEKOČI ODHODKI 883.033

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 142.014
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 22.471
402 Izdatki za blago in storitve 694.147
403 Plačila domačih obresti 4.400
409 Rezerve 20.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.040.233
410 Subvencije 60.800
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 591.069
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 71.630
413 Drugi tekoči domači transferi 316.734

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.174.329
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.174.329

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 31.165
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 14.500
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 16.665

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) –497.749
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
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751 Prodaja kapitalskih deležev 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 420.000

500 Domače zadolževanje 420.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 84.202

550 Odplačila domačega dolga 84.202
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –161.951
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 335.798
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 497.749
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 172.188

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 podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odlo-
ku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. 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, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje na-
bave gasilske opreme,

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenjena 
vzdrževanju gozdnih cest,

– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, 
ki se uporabijo za nakup ali obnovo stvarnega premoženja,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva-
janja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – pro-
jektov na področju ravnanja z odpadno vodo,

– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla-
ganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov 
na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,

– prihodki od komunalnih prispevkov,
– turistična taksa, ki se uporabi za razvoj in spodbujanje 

razvoja turizma,

– prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo 
za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,

– prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega 
so bile pridobljene,

– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova 
sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij 
oziroma 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 spre-
jeti oziroma veljavni proračun, spremembe proračuna ali reba-
lans proračuna za leto izvrševanja.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med podprogrami v okviru glavnih programov odloča 
na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan.

Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega 
podprograma ne sme presegati 30% podprograma v sprejetem 
proračunu.

Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samo-
stojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med pod-
konti v okviru proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.

6. člen
(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 pro-
računu.

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:

1. v letu 2019 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% 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 po-
rabe 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 pre-
vzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za opera-
tivno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje ob-
veznosti 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 uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. 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 
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načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti projekta 
odloča 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.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF, na katerem se zbirajo sredstva, namenjena 
za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri 
odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, 
požar, poplave ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
10.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 800 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
evrov, 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

10. 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 2019 lahko dolgoročno 
zadolži do višine 420.000 evrov. Občina se v letu 2019 lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnje-
ga sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, v letu 
2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.

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 podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
lahko v letu 2019 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 
0 evrov.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2019 zadolži do višine 0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2020)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica 
na Krki v letu 2020, 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. 410-8/2018-40
Kostanjevica na Krki, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič l.r.

LITIJA

754. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Litija

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta 
Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine 
Litija na 3. redni seji dne 11. marca 2019 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Litija

1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih 

Občina Litija zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen 
če je investitor oziroma pobudnik Občina Litija, kot nadome-
stilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve 
na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, 
investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev 
ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, 
ali pobudnika začasne rabe prostora.

2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1500 eurov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev za enostavne in nezahtevne objekte 1000 EUR ter za 
manj zahtevne in zahtevne objekte 2.500 eurov,

– za omogočanje začasne rabe prostora 2000 eurov.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 719-1/2019-10
Litija, dne 11. marca 2019

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

755. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – 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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji z dne 
11. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti 
Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

1. k.o. 1845 Moravče: 2567/2 in 2567/3,
2. k.o. 1842 Dole pri Litiji: 2052/2 in 2096/2,
3. k.o. 1835 Hotič: 1545/7, 1545/8 in 1563/2.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti 
ugotovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra pristojnemu sodišču podala predlog, da se na nepre-
mičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše 
zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-231
Litija, dne 11. marca 2019

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LOG - DRAGOMER

756. Sklep o začasnem financiranju Občine Log - 
Dragomer v obdobju april–junij 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 30. čle-
na Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) 

je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 1. izredni seji dne 
20. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Log - Dragomer 

v obdobju april–junij 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. 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 bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in Odlokom o proračunu Občine Log - Dragomer za 
leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/17; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun  
april–junij 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 925.381,71
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 629.863,87

70 DAVČNI PRIHODKI 520.015,69
700 Davki na dohodek in dobiček 474.058,00
703 Davki na premoženje 23.506,17
704 Domači davki na blago in storitve 21.760,06
706 Drugi davki 691,46

71 NEDAVČNI PRIHODKI 109.848,18
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 40.611,87
711 Takse in pristojbine 1.456,70
712 Denarne kazni 27.503,69
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 0,00
714 Drugi nedavčni prihodki 40.275,92

72 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

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
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731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 295.517,84

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 295.517,84
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 846.921,99
40 TEKOČI ODHODKI 259.208,69

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 72.538,08
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 10.741,81
402 Izdatki za blago in storitve 171.060,63
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 4.868,17

41 TEKOČI TRANSFERI 229.695,82
410 Subvencije 137,64
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 144.717,08
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 15.326,48
413 Drugi tekoči domači transferi 69.514,62
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 358.017,48
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 358.017,48

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 0,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 78.459,72

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
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 naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 78.459,72

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –78.459,72
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 404.959,30

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 pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega 
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega 
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvi-
dnostno zadolži do višine 100.000,00 evrov.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 
dalje.

Št. 410-7/2017
Dragomer, dne 20. marca 2019

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik l.r.
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757. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
na območju Občine Log - Dragomer za leto 
2019

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje Občine Log - Dragomer (Ura-
dni list RS, št, 80/17) izdaja župan Občine Log - Dragomer v 
zadevi določitve vrednosti točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer 
za leto 2019 naslednji

S K L E P

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb-

nih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2019 
znaša 0,003809 EUR.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Uporablja se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. 422-4/2019
Dragomer, dne 11. marca 2019

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik l.r.

PRILOGA 1

izračun letnega indeksa cen nizkih gradenj
mesec 12
indeks za mesec 105,89
indeks za 31. december 2018 105,8900000
izračun vrednosti točke
vrednost točke v letu 2018 0,003597
revalorizirana vrednost točke za konec  
leta 2018 0,00380886
predlagana vrednost točke za leto 2019 0,003809 €

MURSKA SOBOTA

758. Odlok o proračunu Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), določil 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 13/18), ter 
17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 
69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 4. redni 
seji dne 14. marca 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine  
Murska Sobota za leto 2019

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za 
leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 

obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sek-
torja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
(sestava proračuna)

Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, 
ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa 
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, 
iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 
2019–2022 in obrazložitev.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

3. člen
(višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto v EUR

Naziv Proračun  
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 23.356.929
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.526.957

70 DAVČNI PRIHODKI 12.682.605
700 Davki na dohodek in dobiček 9.995.853
703 Davki na premoženje 2.443.970
704 Domači davki na blago in storitve 242.782
706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.844.352
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.884.202
711 Takse in pristojbine 17.000
712 Denarne kazni 163.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 183.500
714 Drugi nedavčni prihodki 596.550

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.067.674
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 699.667
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmet. dolgoroč. sredstev 1.368.007

73 PREJETE DONACIJE 2.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000
731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.760.298
740 Transferni prihodki iz drugih javno 
finančnih institucij 1.783.966
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev EU 3.976.332

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.472.885
40 TEKOČI ODHODKI 5.662.394

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 1.496.832
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 243.410
402 Izdatki za blago in storitve 3.620.355
403 Plačila domačih obresti 58.500
409 Rezerve 243.297

41 TEKOČI TRANSFERI 8.997.906
410 Subvencije 245.840
411 Transferji posameznikom  
in gospodinjstvom 3.370.525



Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 1593 

412 Transferji neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 841.347
413 Drugi tekoči domači transferi 4.540.194
414 Tekoči transferi v tujino –

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.188.955
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.188.955

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 623.630
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso prorač. upor. 207.669
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 415.961

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ –1.115.956

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 7.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITAL. DELEŽEV 7.000
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 7.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –7.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.326.301
50 ZADOLŽEVANJE 1.326.301

500 Domače zadolževanje 1.326.301
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 795.560
55 ODPLAČILA DOLGA 795.560

550 Odplačilo domačega dolga 795.560
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –592.215
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 530.741
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.) 1.115.956

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. 2018
9009 Splošni sklad za drugo 592.215

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske 
dele: področja proračunske porabe, glavne programe in pod-
programe, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob-
činskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in pod konte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– pod kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Murska 
Sobota.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, ter tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – pod 
konta.

Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko upo-
rabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so 
opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo 
prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen 
določena proračunska sredstva.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren žu-
pan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča me-
stnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma 
v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O 
zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna, za 
leto 2019 najkasneje do 31. marca 2020.

5. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)

Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine je 
odgovoren odredbodajalec ožjega dela občine.

Mestne četrti oziroma krajevne skupnosti lahko sklenejo 
pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vredno-
stjo pa le ob soglasju župana.

Sredstva ki jih prejmejo krajevne skupnosti oziroma me-
stne četrti iz proračuna so dodeljena:

– za sejnine in nagrade na osnovi Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za finan-
ciranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
Mestne občine Murska Sobota

– za materialne stroške sveta (pisarne) na osnovi Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nalogah ter kriterijih in 
merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota

– za sprejem starejših občanov, ki se izvajajo v okviru 
tedna starejših občanov na osnovi števila starejših oseb nad 
70 let v posamezni krajevni skupnosti oziroma mestni četrti. Vi-
šina sredstev na posameznega udeleženca znaša 12,89 EUR.

– za prireditve širšega družbenega pomena na osnovi 
Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delo-
vanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne 
občine Murska Sobota. Znesek sredstev za posamezni ožji del 
je sestavljen iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del je enak 
za vse ožje dele in znaša 700 EUR. Variabilni del, ki se določi 
na osnovi kriterija števila prebivalcev in faktorja s katerim se ta 
pomnoži, ki znaša 0,2.

– za kritje materialnih stroškov čistilne akcije v letu 
2019 se ožjim delom občine zagotovijo sredstva v skupni 
višini 3.000 EUR.

– za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške objektov v 
lasti ali upravljanju ožjih delov na osnovi Odloka o nalogah ter 
kriterijih in merilih za financiranje delovanja in nalog krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota. 
Kriterij za delitev sredstev je neto površina prostorov objekta, 
zmanjšana za kvadraturo prostorov, ki jih ožji del oddaja v na-
jem in zaračunava najemnino. Višina sredstev za posamezni 
m² znaša 12,15 EUR.

– za vzdrževanje ne kategoriziranih cest in poti na osnovi 
Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za financiranje delova-
nja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine 
Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je skupna dolžina cest 
oziroma poti v posameznem ožjem delu, izražena v kilometrih. 
Višina zneska za posamezni kilometer znaša 201,39 EUR,

– za vzdrževanje zelenic in parkov ter drugih javnih zele-
nih površin na osnovi Odloka o nalogah ter kriterijih in merilih za 
financiranje delovanja in nalog krajevnih skupnosti in mestnih 
četrti Mestne občine Murska Sobota. Kriterij za vzdrževanje je 
neto površina izražena v m² ter število košenj. Višina sredstev 
po posameznem m² za posamezno košnjo znaša 0,009 EUR.
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6. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom,

– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpod-
bujanju turizma,

– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju 
prostora,

– prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo,

– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja dolo-
čenih investicij,

– prihodki od prodaje finančnega premoženja,
– transferi iz državnega proračuna in Evropske unije in
– prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske 

javne infrastrukture.

7. člen
(vključevanje novih obveznosti)

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na 
podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se 
občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te 
obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s 
prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev 
oziroma ustreznih virov.

8. člen
(nadzor nad porabo)

Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in 
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in 
služba notranje revizije.

9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti pro-
račun ali rebalansi proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa med področji proračunske porabe, glavnimi programi, 
podprogrami, proračunskimi postavkami in pod konti odloča na 
predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega 
uporabnika (župan).

O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih 
delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali 
predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.

O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati 
mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev.

10. člen
(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 pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 90% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 30% pravic po-
rabe 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 pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, ko-

munalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v 
primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če 
je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projek-
tov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 50% mora predhodno potrditi mestni svet.

12. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po 

Zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini 

največ 1,5% prejemkov proračuna.
V letu 2019 se predvideva formiranje proračunske rezerve 

v višini 3.000,00 EUR tako, da bo ob koncu leta 2019 ta zna-
šala 34.000,80 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za name-
ne v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O 
uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na pre-
dlog za finance pristojnega organa občinske uprave do višine 
opredeljene v drugem odstavku tega člena. O uporabi sredstev 
obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključne-
ga računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno v prejšnjem odstavku tega 
člena, odloča mestni svet na predlog župana.

13. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za 
splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,21% prihodkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne pro-
računske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča 
mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

14. člen
(oddaja del)

Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investi-
cijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu 
z Zakonom o javnih naročilih.

15. člen
(odpis terjatev)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma 
delno odpiše plačilo dolga, vendar skupna vsota vseh odpisov 
v letu 2019 ne sme preseči 3.000,00 EUR.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države 
oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna 
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občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti od-
plačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi 
odloča župan.

Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja, se Mestna občina Murska Sobota lahko za proračun 
leta 2019 (za investicije predvidene v proračunu) dolgoročno 
zadolži do višine 1.200.000 EUR.

V skladu s prvim odstavkom 10. člena Zakona o spre-
membah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Uradni list RS, 
št. 71/17) se občinam sredstva v višini 3% skupne primerne 
porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadol-
ževanja v državnem proračunu. Mestna občina Murska Sobota 
lahko na zgoraj navedeni osnovi za izvrševanje proračuna (za 
investicije, predvidene v proračunu) najame kredit iz državnega 
proračuna največ do višine 126.301 EUR. Na podlagi četrtega 
odstavka 10. člena ZFO-1C se ta zadolžitev ne všteva v naj-
večji možni obseg zadolževanja občine iz drugega odstavka 
10.b člena ZFO-1.

Občina se lahko dodatno zadolži v skladu s drugim od-
stavkom 10.a člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) za 
sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije. 
Višina zadolžitve je lahko največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev. Zadolžitev na 
osnovi drugega odstavka 10.a člena ZFO-1se ne všteva v 
največji obseg možnega zadolževanja občine.

17. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, 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 podje-

tja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 2.310.000 EUR, 
po vsakokratnem sklepu mestnega sveta. Navedena zadolže-
vanja se ne štejejo v največji obseg zadolževanja občine in za 
odplačilo dolga morajo imeti zagotovljene ne proračunske vire.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2019 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska 
Sobota v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

19. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti 

in mestne četrti se vodijo v okviru Oddelka za javne finance 
mestne občine.

20. člen
(objava odloka in proračuna)

Odlok o proračunu mestne občine Murska Sobota za leto 
2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota.

21. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 410-0290/2018-24
Murska Sobota, dne 14. marca 2019

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek l.r.

RADEČE

759. Sklep o določitvi cen programov v Javnem 
zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – 
enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2019

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 
98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 20. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) 
in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 
– UPB1, 110/09, 92/12) na 3. redni seji dne 1. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem zavodu 

Osnova šola Marjana Nemca Radeče –  
enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 4. 2019

1. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo (v €):

Dnevni  
program

Poldnevni  
program

Cena 
na uro

I. starostno obdobje 478,68 409,27
Kombinirani oddelek 417,59 357,04
II. starostno obdobje 367,69 314,37
Varstvo po urah 2,20
Cicibanove urice 2,77

2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen, je osnova 

za plačilo staršev. Cena programa je izračunana na osnovi Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 
93/15), in ne vsebuje stroškov investicijskega vzdrževanja in 
investicij ter dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potreba-
mi, na podlagi odločbe o usmeritvi.

3. člen
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka 

s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, 
obvestiti občino ustanoviteljico.

4. člen
Cena živil v dnevnem programu znaša 1,51 € na dan, 

cena v poldnevnem programu pa 1,33 € na dan.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini 

cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z 
odločbo o znižanem plačilu programov vrtca, kolikor je hrana 
pravočasno odjavljena. Vrtec staršem pri izstavitvi računa od-
šteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan 
odsotnosti. V nasprotnem primeru se strošek neporabljenih živil 
zaračuna staršem.
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5. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni 

programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako za-
četo uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu in za vsako začeto uro 
po poslovalnem času vrtca.

6. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok en-

krat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. 
Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz 
vrtca.

7. člen
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek 

staršev 40% prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za 
program, ki ga otrok obiskuje.

8. člen
V primeru, da starši otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato 

ponovno vpišejo v vrtec, se staršem zaračunajo stroški, ki 
nastanejo z začasnim izpisom, in sicer za obdobje največ 
dveh mesecev. Staršem vrtec zaračuna prispevek iz plačilne-
ga razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine 
plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil.

Starši so dolžni otroka izpisati najmanj 7 dni pred predvi-
denim datumom izpisa.

9. člen
V primeru, ko gre za najmanj 30 dnevno odsotnost otroka 

zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi 
vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila pro-
grama vrtca, v katerega je otrok vpisan.

10. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od 

prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem 
Centru za socialno delo. V izjemnih primerih (nepričakovana 
zaposlitev staršev, sproščeno mesto v vrtcu ipd.), ko je otrok 
nepričakovano vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do 
znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan 
vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega pla-
čila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.

11. člen
V primeru izjemnih okoliščin, ko Center za socialno delo 

poda mnenje, da gre za socialno ogroženo družino, lahko obči-
na pred izdajo odločbe o znižanem plačilu vrtca poda soglasje 
k oprostitvi plačila programa vrtca za starše, vendar ne več kot 
za 2 dohodkovna razreda.

12. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati s 1. 4. 2019.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Mar-
jana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 
1. 5. 2016 (Uradni list RS, št. 29/16).

Št. 602-1/2019
Radeče, dne 1. marca 2019

Župan 
Občine Radeče

Tomaž Režun l.r.

RAZKRIŽJE

760. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 
Razkrižje

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (ZSRT-1; Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 
65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 
30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, 
št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje 
na 3. redni seji dne 26. 2. 2019 sprejel

O D L O K
o turistični in promocijski taksi  

v Občini Razkrižje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Razkrižje 
(v nadaljevanju: odlok) določa:

– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in 
promocijske takse,

– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocij-
ske takse,

– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 

zaokrožuje območje Občine Razkrižje.

2. člen
(pristojnost)

Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava 
Občine Razkrižje.

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA 
TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE

3. člen
(zavezanci za plačilo)

Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so 
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nasta-
nitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja 
turizma (v nadaljevanju: ZSRT-1), in so na turističnem območju 
iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.

4. člen
(višina turistične in promocijske takse)

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 
1,60 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eu-
rov, skupna višina obeh taks znaša 2,00 eura na osebo na dan.

(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta 
znaša 0,80 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi 
slednje znaša promocijska taksa 0,20 eurov, skupna višina 
obeh taksa znaša 1,00 eurov na osebo na dan.

(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom 
odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek 
turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skla-
du s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina 
objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek 
turistične in promocijske takse.
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5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)

(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena 
ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za 
prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno 
popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično pro-
mocijske takse še:

– društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kultu-
re, športa, sociale, za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni 
podlagi,

– udeleženci mednarodnih programov in njihovi vodje ozi-
roma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (za mednaro-
dni program se šteje program v katerem sodelujejo udeleženci 
najmanj treh različnih tujih držav),

– udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki 
so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev 
plača organizator prireditve,

– osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih progra-
mov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, 
aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,

– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in sto-
ritev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po 
načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu or-
ganizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije 
kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja 
humanitarne organizacije,

– gojenci socialnovarstvenih zavodov,
– osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za 

izvajanje določenih programov na območju občine,
– osebe, ki so člani slovenskih reprezentanc,
– udeleženci državnih tekmovanj.
(2) Turistično takso za prenočevanje v višini 50% plačuje-

jo poleg zavezancev navedenih v drugem odstavku 18. člena 
ZSRT-1, še:

– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočujejo v glampingih,
– osebe, ki prenočujejo v zidanicah.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse 

iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo 
pristojnega organa iz 2. člena tega odloka, kot slednje predpi-
suje četrti odstavek 6. člena tega odloka.

6. člen
(dokazila in vloga za oprostitev)

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za 
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, 
za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah 
dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževal-
ne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, 
ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni 
strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev pla-
čila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne usta-
nove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila 
preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu 
oziroma iz zamejstva in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena 
tega odloka.

(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s 
šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene 
tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki 
deluje v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, 
to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status 
in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. 
Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, 
preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih 
podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima 
društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 
8. člena tega odloka.

(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so 
v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 
upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki 

prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno 
mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slo-
venijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih 
straneh.

(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične 
takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena 
tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na 
podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predloži najmanj 
30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila 
turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:

– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni 

podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev 

plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem obratu in številu nočitev za 

posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične 

takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost nasta-
nitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako 
oprostitev vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.

III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

7. člen
(postopek pobiranja turistične in promocijske takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-

ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, pobirajo turistično in promocijsko takso 
iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, v imenu 
in za račun Občine Razkrižje oziroma agencije iz 5. člena 
ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpo-
zneje zadnji dan prenočevanja.

(2) Turistično in promocijsko takso so zavezanci dolžni 
nakazati na poseben račun Občine Razkrižje, ki je objavljen 
na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli 
mesec.

IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE  
IN PROMOCIJSKE TAKSE

8. člen
(evidenca turistične takse)

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostoj-
ni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični 
taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po 
zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.

(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige 
gostov vsebuje še:

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega 

gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posame-

znega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične 

takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 

obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elek-
tronski obliki.

(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsa-
kega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan 
njegovega prenočevanja.

(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistič-
ne takse vodijo elektronsko ali ročno.
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V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE

9. člen
(nadzor)

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Ljutomer, 
Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej, kot občinski inšpekcijski 
organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog nadzora 
ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se 
nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, 
odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo 
nepravilnosti.

10. člen
(kazenske določbe)

(1) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če ne pobira in 
odvaja turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega 
odloka ali ne vodi evidence v skladu z 8. členom tega odloka.

(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec in sprejema 
osebe na prenočevanje.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
turistični taksi na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, 
št. 22/06).

12. člen
(uveljavitev nove turistične takse)

Do uveljavitve tega odloka se zaračunava turistično takso, 
kot jo opredeljujeta Odlok o turistični taksi na območju Občine 
Razkrižje (Uradni list RS, št. 22/06) in ZSRT-1, z dnem uvelja-
vitve tega odloka pa se za višino turistične takse uporabljajo 
določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.

13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2019-2
Šafarsko, dne 26. februarja 2019

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

SEVNICA

761. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Nadzornega odbora Občine Sevnica

Na podlagi 59. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list 
RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je Nadzorni odbor Občine 
Sevnica na 2. seji dne 13. 3. 2019 sprejel

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

Nadzornega odbora Občine Sevnica

1. člen
V četrtem odstavku 12. člena Poslovnika Nadzornega 

odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15) se na koncu 
doda stavek, ki se glasi:

»Vabilo in gradivo se pošiljajo praviloma v elektronski 
obliki po elektronski pošti, na zgoščenki ali drugem nosilcu 
podatkov.«.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 17. člena, tako da se glasi:
»(1) Zapisnik, sklepi in gradiva za sejo nadzornega odbo-

ra se hranijo trajno v arhivu občine.«

3. člen
Spremeni se 20. člen, tako da se glasi:
»Redni nadzor praviloma obsega:
– letni nadzor posamičnih proračunskih postavk zaključ-

nega računa proračuna občine,
– nadzor usklajenosti računovodskih izkazov s finančnimi 

načrti javnih zavodov, javnih podjetij ter občinskih skladov, 
katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali lastnica poslovnih 
deležev je občina, 

– letni nadzor ravnanja s premoženjem občine.«

4. člen
V prvem stavku prvega odstavka 24. člena se črta be-

sedna zveza »na predlog predsednika nadzornega odbora«.

5. člen
V drugem odstavku 25. člena se za besedno zvezo »vso 

potrebno dokumentacijo« doda besedilo »na vpogled na se-
dežu organa,«.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0002/2019
Sevnica, dne 14. marca 2019

Alojz Guček l.r.
predsednik

Nadzornega odbora
Občine Sevnica

SLOVENJ GRADEC

762. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj 
Gradec za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – 
sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13) in 7. člena Sta-
tuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 
– UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. redni seji 
dne 20. 3. 2019 sprejel
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O D L O K
o proračunu mestne Občine Slovenj Gradec  

za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj 

Gradec za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo 
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 v EUR

KONTO NAZIV KONTA PRORAČUN 
2019

1 2 3
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 25.297.611,44
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.511.865,12

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704) 12.341.082,00

700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 9.860.155,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 2.208.627,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 272.300,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 3.170.783,12
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.874.473,11
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.000,00
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 22.800,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 8.177,75
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.260.332,26
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+722) 1.916.031,25
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 41.114,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. 
SRED. 1.874.917,25

73 PREJETE DONACIJE (730) 0,00
730 PREJETE DONACIJE 

IZ DOMAČIH VIROV 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 7.869.715,07
740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINAN. 
INSTITUC. 4.693.664,35

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE 3.176.050,72
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 27.248.628,31

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 6.559.935,92

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.746.698,26

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST 275.207,45

402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 4.287.565,21

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 52.450,00
409 REZERVE 198.015,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413+414) 7.046.610,93
410 SUBVENCIJE 107.100,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM, 

GOSPODINJSTVOM 3.253.852,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 

ORGANIZ. IN USTANOVAM 860.016,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 2.810.642,93
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 15.000,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 13.134.910,04
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 13.134.910,04
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 507.171,42
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, 
KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI 270.732,22

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 236.439,20
III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK
(I.-II.) –1.951.016,87

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 50.000,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 50.000,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

44 V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440) 100.000,00

440 DANA POSOJILA 50.000,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FIN. NALOŽB 50.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) –50.000,00

C RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.749.346,55
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.749.346,55
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 827.524,00
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 827.524,00

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.079.194,32
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 921.822,55
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 1.951.016,87
XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA 1.079.194,32



Stran 1600 / Št. 17 / 22. 3. 2019 Uradni list Republike Slovenije

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, 
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofi-
nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta 
priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti 

samo za namene in do višine, določene v posebnem delu 
proračuna.

Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabni-
kom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajsti-
ne. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti 
in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke 
se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov 
in sklepov.

Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračun-
skih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z 
drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih 
določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih 
kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna 
razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.

Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. 
Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe 
v okviru sprejetega proračuna.

Če se med letom znatno spremeni delovno področje 
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno 
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo-
srednega uporabnika in proračuna.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe-
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah1, tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse, ki se uporabijo za sofinanciranje 
nalog varstva pred požarom;

– transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije 
in tekočo porabo;

– prejeta sredstva iz EU in drugih tujih institucij za inve-
sticije in tekočo porabo;

– prejeta sredstva za odpravljanje posledic naravnih ne-
sreč;

– kupnine in najemnine za stanovanja, ki se uporabijo za 
nakup, izgradnjo in vzdrževanje stanovanj;

– koncesijske dajatve;
– prihodki od najemnin za upravljanje javne komunalne 

infrastrukture (parkirnine, čistilna naprava, javna infrastruktura, 
Kocerod), ki se uporabijo za namene glavnega programa:

– 1302 – cestni promet in infrastruktura,
– 1603 – komunalna dejavnost,
– 1502 – zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nad-

zor;

1 Prvi odstavek 43. člena ZJF: Namenski prejemki proračuna 
so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki 
od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okolj-
skih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega 
oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz na-
slova zavarovanj. Z zakonom, ki se nanaša na izvrševanje držav-
nega proračuna, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski 
proračun, se lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov 
in izdatkov proračuna.

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se nameni 
za vzdrževanje gozdnih cest;

– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 
katere se pobirajo;

– prihodki od komunalnega prispevka, ki se namenijo za 
gradnjo komunalne opreme;

– prihodki od turistične takse, ki se uporabijo za spodbu-
janje razvoja turizma;

– vnovčene garancije in drugi instrumenti zavarovanja;
– drugi prihodki, ki jih občina prejme namensko za finan-

ciranje določenih nalog.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo-
srednega uporabnika in proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z 
lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sred-
stev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo, 
in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi po-
stavkami znotraj finančnega načrta odloča župan na predlog 
skrbnika proračunske postavke, pri čemer proračunska postav-
ka, ki se povečuje, ne sme presegati:

– pri proračunskih postavkah do vključno 50.000,00 EUR 
20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem 
proračunu;

– pri proračunskih postavkah nad 50.000,00 EUR 10% 
obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem pro-
računu.

Prerazporeditev sredstev na proračunsko postavko je 
možna na račun ustreznega zmanjšanja sredstev na eni ali 
več proračunskih postavk v finančnem načrtu neposrednega 
proračunskega uporabnika, če s tem ni ogroženo izvajanje 
nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena.

Skrbniki proračunskih postavk in za finance pristojen or-
gan lahko samostojno prerazporejajo pravice porabe med konti 
in podkonti v okviru iste proračunske postavke.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča me-
stnemu svetu.

6. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi 

proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih 
naročilih.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s po-

godbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno 
tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana 
sredstva v proračunu tekočega leta.

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 25% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega 
obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predo-
bremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, 
se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijske-
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ga programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik 
lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posame-
zni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine 
sredstev v načrtu razvojnih programov.

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 po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in četrtega 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 pre-
vzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za ope-
rativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje 
obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev 
EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev 
drugih donatorjev.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se 
prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih 
v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje 
v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih 
sredstev.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finanč-
nem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in 
uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in 
programa investicijskih transferov.

Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih pro-
računskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, 
za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma 
Evropske unije.

8. 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 vre-
dnosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča 
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.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-
vane po zakonu o javnih financah.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
3.000,00 EUR.

10. člen
(posredni proračunski uporabniki)

Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so 
dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program 

dela in finančni načrt za leto 2019 ter poročila o realizaciji 
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, 
po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije jav-
nofinančnih tokov.

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno 
predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva žu-
pan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske 
uprave.

11. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o krat-

koročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 

21.000,00 evrov;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 

2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski 
svet;

– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi 
bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, 
vendar največ do višine 450,00 evrov.

12. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prora-

čunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren 
predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ 
uporabnika sredstev.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
(obseg zadolževanja)

Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2019 dolgo-
ročno zadolžila do višine 1.749.346,55 EUR za izvrševanje 
občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem 
proračunu.

Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Me-
stna občina Slovenj Gradec, v letu 2019 ne sme preseči skupne 
višine glavnic 80.000,00 EUR.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne ose-
be, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevla-
dujoč vpliv se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 
2.650.000,00 EUR.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj 

Gradec v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep župana.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0050/2018
Slovenj Gradec, dne 21. marca 2019

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler l.r.
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ŠENTJUR

763. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2019

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju 
ZJF) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, 
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski 
svet Občine Šentjur na 4. redni seji 19. marca 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur za leto 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2019 določa-

jo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja 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
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-

datki v evrih po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni 
del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih 
zneskih:
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2019

Skupina/Podskupina kontov Proračun 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 17.675.110,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 15.328.785,00
70 DAVČNI PRIHODKI 12.785.758,00

700 Davki na dohodek in dobiček 11.614.808,00
703 Davki na premoženje 823.450,00
704 Domači davki na blago in storitve 347.500,00
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.543.027,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.630.090,00
711 Takse in pristojbine 15.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 27.100,00
714 Drugi nedavčni prihodki 870.337,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.082.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 1.032.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.264.325,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.018.235,00
741 Prejeta sredstva iz držav. prorač.  
iz sred. EU 246.090,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva iz drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.711.561,90
40 TEKOČI ODHODKI 4.584.159,97

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.078.730,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 175.570,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.980.370,16
403 Plačila domačih obresti 63.000,00
409 Rezerve 286.489,81

41 TEKOČI TRANSFERI 6.505.156,00
410 Subvencije 37.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 4.359.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 662.676,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.446.480,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.332.923,93
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 6.332.923,93

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 289.322,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 169.262,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 120.060,00

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –36.451,90

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 426.643,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 426.643,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 874.631,25
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 874.631,25
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –484.440,15

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –447.988,25
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX) 36.451,90
Stanje sredstev na računih dne  
31. 12. 2018 484.440,15
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračun-
ske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Šentjur.

Načrt razvojnih programov sestavljajo programi in projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-

čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi pri-
hodki od premoženja, pristojbin, namenskih sredstev občanov, 
krajevnih skupnosti, drugih občin, države in Evropske unije.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-

čuna oziroma finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma 
predsednik sveta krajevne skupnosti.

Župan o realizaciji proračuna med letom poroča občinske-
mu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna in ob koncu leta 
z zaključnim računom proračuna.

6. člen
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu 

razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vklju-
čen 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 ter blago in storitve 
ne sme presegati 70% 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 od najemodajalca na najemnika. Prav 
tako navedeni določbi ne veljata za prevzemanje obveznosti 
za dobavo elektrike, telefona, vode in komunalnih storitev ter 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v priho-
dnjem letu, se prioritetno vključijo v proračun naslednjega leta.

7. člen
Neposredni uporabniki morajo v 30 dneh po uveljavitvi 

proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma 
predsednik sveta krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost 
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vre-
dnost se spremeni za več kot 20% izhodiščne vrednosti, mora 
predhodno potrditi občinski svet. Prav tako lahko predstojnik 

neposrednega uporabnika uvršča v načrt razvojnih programov 
nove projekte.

Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz 
skladov EU in državnega proračuna lahko predstojnik nepo-
srednega proračunskega uporabnika uskladi načrt razvojnih 
programov Občine Šentjur, tako da se vnesejo ustrezni nazivi 
projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske dokumentacije 
(DIIP, IP…), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega proračun-
skega uporabnika.

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.

8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

258.619,81 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in 

o tem obvešča občinski svet.

9. člen
Pravni posli za dobavo blaga, storitev in gradenj do vre-

dnosti 20.000,00 EUR (brez DDV), ki jih sklepa krajevna sku-
pnost za namene in v višinah, določenih v veljavnem finanč-
nem načrtu krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega 
soglasja župana.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem 

občine, ki se izvaja na podlagi področne zakonodaje, župan 
poroča občinskemu svetu.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer do skupne višine 500,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega 
dolžnika do občine ali krajevne skupnosti ne presega višini 
2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prej-
šnjega odstavka tega člena ne všteva.

11. člen
Krajevne skupnosti lahko razpolagajo z nepremičnim, 

premičnim in finančnim premoženjem samo po predhodnem 
soglasju župana.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu 
lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do 
višine 426.643 evrov za projekte iz Načrta razvojnih programov, 
ki bodo prijavljeni na javni razpis Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo za sofinanciranje investicij.

Občina se lahko zadolži za upravljanje z dolgom ob-
činskega proračuna, tako da spremeni strukturo dolgoročne 
zadolžitve zaradi doseganja sprejemljivejših pogojev zadolžitve 
(boljše obrestne mere, daljši moratorij …).

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti posre-
dnih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja, 
katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, odloča občinski svet 
s posebnim sklepom.

13. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno pod-

jetje, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, se brez soglasja 
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Občinskega sveta Občine Šentjur ne smejo zadolževati, prav 
tako ne smejo izdajati poroštva drugim.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt ra-
zvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

Št. 410-0170/2018
Šentjur, dne 19. marca 2019

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

764. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2020

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju 
ZJF) in 113. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, 
št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski 
svet Občine Šentjur na 4. redni seji 19. marca 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šentjur za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Šentjur za leto 2020 določa-

jo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja 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
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki v evrih po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

za leto 2020
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 16.428.781,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.865.308,00
70 DAVČNI PRIHODKI 12.755.758,00

700 Davki na dohodek in dobiček 11.614.808,00
703 Davki na premoženje 823.450,00
704 Domači davki na blago in storitve 317.500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.109.550,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja 1.320.620,00

711 Takse in pristojbine 15.500,00
712 Globe in druge denarne kazni 27.100,00
714 Drugi nedavčni prihodki 746.330,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 555.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 505.000,00

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.008.473,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 943.503,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sred. EU 64.970,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.181.373,61
40 TEKOČI ODHODKI 4.532.532,61

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.109.330,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 178.470,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.906.066,34
403 Plačila domačih obresti 65.500,00
409 Rezerve 273.166,27

41 TEKOČI TRANSFERI 6.496.238,00
410 Subvencije 37.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 4.360.500,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 648.158,00
413 Drugi tekoči domači transferi 1.450.580,00
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.868.703,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.868.703,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 283.900,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 177.840,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 106.060,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 247.407,39

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0,00

44 POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0,00
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442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 426.643,00
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 426.643,00
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 674.050,39
55 ODPLAČILO DOLGA

550 Odplačilo domačega dolga 674.050,39
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –247.407,39
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.-VIII.-IX.) –247.407,39
Stanje sredstev na računih 31. 12. 0,00

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. Podprogrami so razdeljeni na proračun-
ske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Šentjur.

Načrt razvojnih programov sestavljajo programi in projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
prihodki od premoženja, pristojbin, namenskih sredstev ob-
čanov, prihodkov krajevnih skupnosti, drugih občin, države in 
Evropske unije.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-

jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-

čuna oziroma finančnih načrtih posameznih krajevnih skupnosti 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma 
predsednik sveta krajevne skupnosti.

Župan o realizaciji proračuna med letom poroča občinske-
mu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna in ob koncu leta 
z zaključnim računom proračuna.

6. člen
Neposredni uporabniki proračuna lahko v tekočem letu 

razpišejo javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vklju-
čen 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 ter blago in storitve 
ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

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 od najemodajalca na najemnika. Prav tako nave-
deni določbi ne veljata za prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode in komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v priho-
dnjem letu, se prioritetno vključijo v proračun naslednjega leta.

7. člen
Neposredni uporabniki morajo v 30 dneh po uveljavitvi 

proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma 
predsednik sveta krajevne skupnosti) lahko spreminja vrednost 
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vre-
dnost se spremeni za več kot 20% izhodiščne vrednosti, mora 
predhodno potrditi občinski svet. Prav tako lahko predstojnik 
neposrednega uporabnika uvršča v načrt razvojnih programov 
nove projekte.

Zaradi prijav na razpise za sofinanciranje projektov iz 
skladov Evropske unije in državnega proračuna lahko predstoj-
nik neposrednega proračunskega uporabnika uskladi načrt ra-
zvojnih programov Občine Šentjur, tako da se vnesejo ustrezni 
nazivi projektov in zneski sofinanciranja iz investicijske doku-
mentacije (DIIP, IP…), ki jo potrjuje predstojnik neposrednega 
proračunskega uporabnika.

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.

8. člen
Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 

245.296,27 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan in 

o tem obvešča občinski svet.

9. člen
Pravni posli za dobavo blaga, storitev in gradenj do vre-

dnosti 20.000,00 EUR (brez DDV), ki jih sklepa krajevna sku-
pnost za namene in v višinah, določenih v veljavnem finanč-
nem načrtu krajevne skupnosti, so veljavni brez predhodnega 
soglasja župana.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

10. člen
O razpolaganju s stvarnim in finančnim premoženjem 

občine, ki se izvaja na podlagi področne zakonodaje, župan 
poroča občinskemu svetu.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer do skupne višine 500,00 EUR.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega dol-
žnika do občine ali posamezne krajevne skupnosti ne presega 
višine 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz 
prejšnjega odstavka tega člena ne všteva.

11. člen
Krajevne skupnosti lahko razpolagajo z nepremičnim, 

premičnim in finančnim premoženjem samo po predhodnem 
soglasju župana.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
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računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v 
tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, 
dolgoročno pa do višine 426.643 evrov za projekte iz Načrta 
razvojnih programov, ki bodo prijavljeni na javni razpis Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje 
investicij.

Občina se lahko zadolži za upravljanje z dolgom ob-
činskega proračuna, tako da spremeni strukturo dolgoročne 
zadolžitve zaradi doseganja sprejemljivejših pogojev zadolžitve 
(boljše obrestne mere, daljši moratorij …).

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti posre-
dnih uporabnikov občinskega proračuna in javnega podjetja, 
katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur, odloča občinski svet 
s posebnim sklepom.

13. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna in javno pod-

jetje, katerih ustanoviteljica je Občina Šentjur se brez soglasja 
Občinskega sveta Občine Šentjur ne smejo zadolževati, prav 
tako ne smejo izdajati poroštva drugim.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentjur v letu 

2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se 

objavita na spletni strani občine.

Št. 410-0005/2019
Šentjur, dne 19. marca 2019

Župan
Občine Šentjur

mag. Marko Diaci l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

765. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Šmarješke Toplice v obdobju april–junij 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) 
in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, 
št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 2. do-
pisni seji dne 12. 3. 2019 sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Šmarješke 

Toplice v obdobju april–junij 2019

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju 
od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. 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, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 79/17, 37/18; 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 pre-
jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun april 

– junij 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  719.826

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 698.760
70 DAVČNI PRIHODKI 636.215

700 Davki na dohodek in dobiček 589.545
703 Davki na premoženje 14.723
704 Domači davki na blago in storitve  31.947

71 NEDAVČNI PRIHODKI 62.545
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 42.125
711 Takse in pristojbine  1.100
712 Globe in druge denarne kazni 4.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 170
714 Drugi nedavčni prihodki 15.050

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 2.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije in darila  
od domačih pravnih oseb  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI  19.066
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 17.066
741 Prejeta sredstva iz DP iz sredstev 
proračuna EU in iz drugih držav 2.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 818.365
40 TEKOČI ODHODKI 377.993

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 90.073
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 11.659
402 Izdatki za blago in storitve 270.261
403 Plačila domačih obresti 2.000
409 Rezerve 4.000

41 TEKOČI TRANSFERI 273.540
410 Subvencije 40.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 166.600
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 9.428
413 Drugi tekoči domači transferi 57.512

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 145.276
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 145.276
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 21.556
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 21.556

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –98.539

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 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)

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 39.220
55 ODPLAČILA DOLGA 39.220
550 Odplačila domačega dolga 39.220

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –137.759

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –39.220
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 98.539

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo +200.000

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 pro-
računu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih 
postavk – podkontov.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje za-
časnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 

ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo-
rabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega finan-
ciranja 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 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v 
tekočem proračunskem letu.

6. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 
dalje.

Št. 410-0016/2018-8
Šmarjeta, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Šmarješke Toplice

Marjan Hribar l.r.

TIŠINA

766. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2020

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Sta-
tuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 11/15) je Občinski svet 
Občine Tišina na 3. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tišina za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Tišina za leto 2020 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).
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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 izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

SKUPINA OPIS PRORAČUN 
2020-II v €

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.569.226
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.293.337

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.425.347

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.280.722

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 125.420
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITEV 19.205
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 867.990
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 

DOHODKI OD PREMOŽENJA 176.801
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000
712 DENARNE KAZNI 5.412
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 533.376
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 150.401
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 MATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 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) 275.888
740 TRANSFERNI PRIHODKI  

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 211.473

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IN SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 64.415
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 3.684.997

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.286.652

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKIH 
ZAPOSLENIH 369.396

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 60.160

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 837.958

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.238
409 SREDSTVA, IZLOČENE 

REZERVE 14.900
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 1.395.614
410 SUBVENCIJE 113.600
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 776.279
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORAGNIZAC. IN USTANOVAM 163.297
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 342.438
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 955.978
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 955.978
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 46.752
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 42.952
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 3.800
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)  
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) –115.772

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

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

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 0
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA 134.228
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 134.228

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+VI.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –250.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –134.228
XI. NETO FINANCIRANJA  
(VI.+X.-IX.) 115.772
STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 250.000



Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 1609 

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, konte ter podkonte, 
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 Tišina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje v skladu z določbami zakona, ki ure-

ja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi in na podlagi 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
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. 

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poobla-
ščena oseba.

Župan je pooblaščen, da odloča o posameznih vlogah po-
vezanih s sponzoriranjem in donacijami za različne namene do 
višine 1.000,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje 
proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za 
namene določene z zakonom o varstvu pred požarom

2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest, ki se uporabijo za namen določene v zakonu o vzdrževa-
nju gozdnih cest

3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna
4. Prispevki sofinancerjev
5. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (vodna pravica 

in divjad), ki se uporabijo na podlagi odloka
6. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se upora-

blja za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za 
okolje in prostor

7. Omrežnina za kanalizacijo in čistilne naprave, ki se 
uporablja za investicijsko vzdrževanje kanalizacije in čistilnih 
naprav (javna infrastruktura)

8. Prispevki občanov
9. Omrežnina za vodovodno omrežje, ki spada v pristoj-

nost delovanja režijskega obrata Občine Tišina se uporablja za 
investicije in investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju

10. Prihodki iz naslova poslovnega najema se uporabljajo 
za vlaganja v javno gospodarsko infrastrukturo

11. Drugi namenski prihodki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni iz-
kazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča 
obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu. Namenska 
sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo 
v proračun tekočega leta.

6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi (ob-

činski svet, župan, nadzorni odbor), občinska uprava in režijski 
obrat. Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu 
z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.

Posredni in drugi uporabniki proračuna (javni zavodi, 
agencije, skladi ...) morajo prihodke proračuna porabiti v skladu 
z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodbo o sofinan-
ciranju dejavnosti.

7. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se 

v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za 
druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za 
investicijske izdatke.

Sredstva za financiranje posrednih proračunskih uporab-
nikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna 
področja.

Za delovanje posrednih proračunskih uporabnikov se v 
proračunu zagotavljajo sredstva na podlagi predloženih finanč-
nih načrtov. Poraba sredstev za sofinanciranje programov po-
srednih uporabnikov pa se dogovori s pogodbo.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni upo-

rabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opredelje-
ne v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, ki so 
za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem 
proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegla za ta namen določena sredstva v 
proračunu.

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan za-
drži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne 
ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obvezno-
sti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predla-
gati rebalans proračuna.

9. člen
(upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi)

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela 
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe 
odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za 
finance.

10. 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 na predlog neposrednega uporabnika z upoštevanjem 
določil Zakona o javnih financah. O prerazporeditvi pravic po-
rabe med področji proračunske porabe lahko odloča župan, pri 
čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podro-
čja porabe ne sme presegati 20% obsega področja proračun-
ske porabe, z upoštevanjem določil Zakona o javnih financah.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju 2020 (polletno poročilo) in konec leta z zaključnim raču-
nom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
in njegovi realizaciji.
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11. 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 80% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. V letu 2020 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 80% 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 po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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.

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

12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih 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.

13. člen
(vključevanje novih uporabnikov v proračun)

Če se med letom spremeni narava delovnega podro-
čja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega 
uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča 
obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo 
tega uporabnika namenjena v občinskem proračunu. Na pod-
lagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v 
financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog 
župana s soglasjem občinskega sveta.

V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz splošne prora-
čunske rezervacije. V primeru prenehanja financiranja posa-
meznega proračunskega uporabnika se neporabljena sredstva 
proračuna lahko prenesejo v proračunsko rezervacijo ali se 
prerazporedijo med druge uporabnike.

14. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko-
van po 49. členu Zakona o javnih financah /ZJF/. Proračunska 
rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 2.000 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so: 
potres, poplava, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan 
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive člo-
veške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih 
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah o uporabi sredstev proračunske rezerve do njene sku-

pne višine 2.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet.

V drugih primerih o uporabi sredstev proračunske rezer-
ve, ki presegajo to višino, odloča občinski svet s posebnim 
odlokom.

15. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splo-
šne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oz, 
se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zado-
stnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče na-
črtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 
2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije 
se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

4. NADZOR

16. člen
(nadzor nad poslovanjem uporabnikov  

proračunskih sredstev)
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sred-

stev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev, opravlja 
Nadzorni odbor Občine Tišina v skladu z zakonom in statutom.

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge 
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina, ter drugi 
uporabniki sredstev občinskega proračuna, so dolžni omogočiti 
članom nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo 
in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev 
občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora opravljati postop-
ke nadzora v skladu s predpisi.

17. člen
(poročanje o porabi proračunskih sredstev)

Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad materialnim, 
finančnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov pro-
računa po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Neposredni 
uporabniki proračuna občine so dolžni poročila o porabi pro-
računskih sredstev za preteklo leto dostaviti takoj po pripravi 
letnih poročil.

Uporabnikom, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom tega 
odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v 
celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa 
občinski svet na predlog župana. Župan o začasni ustavitvi 
poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

5. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

18. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah /ZJF/, lahko župan v letu 2020 odpi-
še dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do 
skupne višine 1.000 EUR.

6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Občina Tišina v proračunskem letu 2020 ne načrtuje za-
dolževanja.
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V letu 2020 Občina Tišina ne bo dajala soglasij k zadol-
ževanju in poroštev posrednim proračunskim uporabnikom.

20. člen
(kratkoročno zadolževanje občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvr-
ševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno 
kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali pa se 
lahko občina likvidnostno zadolži (kratkoročna premostitvena 
posojila), vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega 
proračuna. Kratkoročno posojilo mora biti vrnjeno do konca 
proračunskega leta. O uporabi sredstev rezerve in o najetju 
posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti 
občinski svet na prvi naslednji seji.

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih 
likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove 
vrednosti.

Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna 
in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev pro-
računa izdatek proračuna.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V primeru da bo začasno financiranje Občina Tišina za 
leto 2021 potrebno se bo uporabljal ta odlok in poseben sklep 
o določitvi začasnega financiranja.

22. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0021/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

767. Pravilnik o sofinanciranju nakupa kopalnih 
kart v Zdravilišču Radenci za občane Občine 
Tišina

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, 
št. 41/15) in 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine Tišina 
na 3. redni seji dne 12. 3. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju nakupa kopalnih kart  

v Zdravilišču Radenci za občane Občine Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, višino ter posto-

pek, po katerem se sofinancira nakup kopalnih kart za kopanje 
v Zdravilišču Radenci.

2. člen
(1) Občina Tišina (sofinancer) sofinancira nakup kopalnih 

kart iz 1. člena tega pravilnika, z namenom omogočiti občanom 
Občine Tišina uporabo kopališča oziroma bazenskih komple-
ksov v Zdravilišču Radenci po posebnih cenah, določnih v tem 
pravilniku in vsakoletni pogodbi sklenjeni z lastnikom zdravili-
šča (izvajalec storitve).

(2) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo v proračunu 
Občine Tišina.

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI

3. člen
Do sofinanciranja nakupa kopalnih kart so upravičeni 

občani Občine Tišina s stalnim prebivališčem v Občini Tišina.

4. člen
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da je lahko občan Občine 

Tišina upravičen do sofinanciranja, so:
– predložitev osebnega dokumenta izvajalcu storitev, ki 

se sofinancirajo, iz katerega je razvidno stalno prebivališče v 
Občini Tišina,

– za namen izdelave izkaznice, ki jo izda izvajalec sto-
ritve, mora posameznik le-temu zagotoviti tudi svojo osebno 
fotografijo, ki kasneje ob posamičnih obiskih bazenskih komple-
ksov, služi njegovi identifikaciji. Na izkaznici je navedeno ime, 
priimek in naslov občana, osebna fotografija ter črtna koda.

III. POSTOPEK

5. člen
(1) Za upravičenost do predmetnega sofinanciranja mora 

posameznik na recepciji ob nakupu kopalnih kart, predložiti 
izkaznico iz 4. člena tega pravilnika.

(2) V primeru dvoma, lahko izvajalec storitve, zaradi pre-
veritve identitete, od posameznika zahteva tudi predložitev 
osebnega dokumenta.

6. člen
(1) Posameznik kopalne karte po ugodnejši ceni, plača 

neposredno na blagajni ob obisku bazenskih kompleksov na 
recepciji Zdravilišča Radenci.

(2) Koriščenje bazenskih kompleksov po sofinanciranih 
cenah, je možno vsak dan v letu.

IV. VIŠINA SOFINANCIRANJA

7. člen
Cene kopalnih kart po znižani ceni in delež sofinanciranja, 

ki ga zagotovi Občina Tišina v proračunu, se določijo v vsako-
letni pogodbi, sklenjeni med Občino Tišina kot sofinancerjem 
in lastnikom zdravilišča, kot izvajalcem storitve.

V. DOLŽNOSTI IZVAJALCA STORITVE

8. člen
(1) Izvajalec storitve je dolžan voditi mesečno evidenco 

obiskov, ki mora vsebovati poleg števila obiskov tudi imena, 
priimke in naslove občanov ter številke izkaznic. Iz mesečne 
evidence mora biti razvidno skupno število vseh obiskov.

(2) Na podlagi mesečne evidence iz prvega odstavka tega 
člena, izvajalec storitve sofinancerju izstavi račun za pretekli 
mesec z rokom zapadlosti 30 dni.

(3) Izvajalec storitve je dolžan pri zbiranju in obdelavi 
osebnih podatkov, iz evidence prvega odstavka tega člena 
upoštevati določbe Splošne uredbe o varstvu osebnih podat-
kov in relevantno nacionalno zakonodajo s področja varstva 
osebnih podatkov.
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VI. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0023/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

768. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu 
Lavra, enota Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS-A 
in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), določil Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 34. člena Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18), 19. in 68. člena Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 
47/13, 74/16, 20/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni 
list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji 
dne 12. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra,  

enota Tišina

1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v kom-

biniranem oddelku starosti od 1. do 6. leta starosti znaša 
416,53 EUR na otroka mesečno.

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke vklju-

čene v Vrtec Lavra, enota Tišina s podeljeno koncesijo, ki 
imajo stalno bivališče v Občni Tišina se v skladu s Pravilnikom 
o plačilih staršev določi cena 358,67 EUR na otroka mesečno. 
Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v viši-
ni 57,86 EUR (subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno 
bivališče v Občini Tišina pokrivala Občina Tišina iz sredstev 
občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.

3. člen
V skladu s tretjim odstavkom 34. člena Pravilnika o norma-

tivih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje, Občina Tišina pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu 
Lavra, enota Tišina, določa kot maksimalni normativ 2 starostno 
kombinirana oddelka, v prvem starostno kombiniranem oddelku 
je lahko vključenih največ 19 otrok, v drugem starostno kombini-
ranem oddelku pa je lahko vključenih največ 17 otrok.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Občina Tiši-
na Vrtcu Lavra, enota Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala 
finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število 
otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v 
oddelku in maksimalnim normativnim številom.

4. člen
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o me-

todologiji bo Občina Tišina v primeru potreb zagotavljala tudi 
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) 

se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni 
razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 38,85 EUR na otroka.

6. 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.

Za čas celotne odsotnosti v času trajanja krompirjevih, no-
voletnih in zimskih počitnicah se za vsak dan odsotnosti otroka 
staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine.

Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost 
otroka pisno napovedati 7 dni pred začetkom navedenih po-
čitnic. Svojo odločitev sporočijo v anketi, ki jo staršem v pisni 
obliki posredujejo strokovni delavci.

Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotno-
sti otrok zagotavlja Občina Tišina na podlagi izdanih računov 
vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške nepora-
bljenih živil.

7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občin-

skega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v Vrtcu 
Lavra, enota Tišina (Uradni list RS, št. 8/18).

8. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje.

Št. 007-0028/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

769. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu 
pri OŠ Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUJPS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUJPS-A 
in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17), določil Pravilnika o 
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 34. člena Pravilnika o 
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni 
list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18), 19. in 68. člena Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 
47/13, 74/16, 20/17) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni 
list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji 
dne 12. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene v vrtcu  

pri OŠ Tišina

1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 

1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 
416,53 EUR na otroka mesečno.

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke v 

javnem vrtcu pri OŠ Tišina, ki imajo stalno bivališče v Občni 
Tišina se v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev določi cena 
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358,67 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene 
dnevnega programa iz 1. člena v višini 57,86 EUR (subvencija) 
bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina 
pokrivala Občina Tišina iz sredstev občinskega proračuna za 
predšolsko vzgojo.

3. člen
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o meto-

dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), bo Občina 
Tišina vrtcu pri OŠ Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala 
finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število 
otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v 
oddelku in maksimalnim normativnim številom.

4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina 

Tišina kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sred-
stva izven cene programov za zaposlene delavce po potrjeni 
sistematizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi ter 
druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.

V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o me-
todologiji bo Občina Tišina v primeru potreb zagotavljala tudi 
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) 

se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni 
razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 38,85 EUR na otroka.

6. 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 do 15. 6. tekočega leta. Svojo odloči-
tev sporočijo v anketi, ki jo staršem v pisni obliki posredujejo 
strokovni delavci v začetku meseca junija tekočega leta.

V izjemnih primerih, ko delodajalec iz objektivnih razlogov 
spremeni staršu čas trajanja njegovega dopusta in se posle-
dično spremeni datum bivanja oziroma odsotnosti njegovega 
otroka v vrtcu, lahko starši sporočijo spremembo najkasneje 
do 25. junija tekočega leta za prisotnost otroka v mesecu juliju 
tekočega leta in najkasneje do 20. julija tekočega leta za pri-
sotnost otroka v mesecu avgustu. V tem primeru se staršem 
odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine.

Za čas celotne odsotnosti v času trajanja krompirjevih, no-
voletnih in zimskih počitnicah se za vsak dan odsotnosti otroka 
staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine.

Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost 
otroka pisno napovedati 7 dni pred začetkom navedenih po-
čitnic. Svojo odločitev sporočijo v anketi, ki jo staršem v pisni 
obliki posredujejo strokovni delavci.

Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotno-
sti otrok zagotavlja Občina Tišina na podlagi izdanih računov 
vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške nepora-
bljenih živil.

7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občinske-

ga sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri 
OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 8/18).

8. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2019 dalje.

Št. 007-0027/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

770. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
v letu 2019

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. in 5. člena 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list 
RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 16. člena Statuta Občine 
Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina 
na 3. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 

in odlaganja ostankov predelave  
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  

v letu 2019

1. člen
Občina Tišina bo storitve javne službe obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, ki se nanaša na 
ceno uporabe javne infrastrukture, le-to subvencionirala v letu 
2019 v višini 20%.

2. člen
Subvencioniranje se izvaja le za uporabnike – gospo-

dinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki 
ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Tišina. 
Finančna sredstva za pokritje subvencije se zagotovijo v pro-
računu Občine Tišina.

3. člen
Sredstva subvencije bo Občina Tišina nakazovala javne-

mu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., kot 
regijskemu izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja preo-
stankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na 
podlagi posebej sklenjene pogodbe.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. 007-0029/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

771. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD 
Pomurje za področje dodeljevanja enkratnih 
denarnih socialnih pomoči od 1. 1. 2019 dalje

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 37. člena Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
6/12), Odloka o socialni pomoči v Občini Tišina (Uradni list RS, 
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št. 107/09) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, 
št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji dne 
12. 3. 2019 sprejel 

S K L E P
o soglasju k ceni strokovnega dela CSD Pomurje 

za področje dodeljevanja enkratnih denarnih 
socialnih pomoči od 1. 1. 2019 dalje

1. člen
Center za socialno delo Pomurje bo za potrebe Občine 

Tišina opravljal strokovna dela in naloge na področju dodelje-
vanja enkratnih denarnih socialnih pomoči, in sicer naslednje 
naloge:

– ugotovitveni postopek,
– izdaja odločbe,
– priprava seznama in izplačilo odobrenih denarnih po-

moči,
– zahtevek za povračilo izplačanih sredstev,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami in
– vročanje odločb v skladu z določili Zakona o splošnem 

upravnem postopku.

2. člen
Za opravljanje vseh nalog na področju dodeljevanja 

enkratnih denarnih socialnih pomoči, bo občina zagotavlja-
la sredstva na postavki 402009, kontu 41330222 kot pavšal 
(predvidoma 60 odločb v tekočem letu) v letni višini 845,23 € in 
jih bo kot 1/12 tega zneska (oziroma mesečni znesek 70,44 €) 
nakazovala na transakcijski račun CSD Pomurje.

Višina skupnih stroškov za izdano odločbo je 14,09 €. V 
primeru, da bo v tekočem letu izdanih več odločb, kot je predvi-
denih v letnem pavšalu, bo CSD Pomurje v mesecu decembru 
poslal dodatni zahtevek za te odločbe.

Za oblikovanje navedene cene se upoštevajo in zagota-
vljajo naslednji stroški storitve: stroški dela, stroški materiala in 
storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja 
in stroški financiranja.

3. člen
Cene veljajo od 1. 1. 2019 dalje in se uporabljajo do 

spremembe.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.

Št. 007-0025/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

772. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve 
pomoči družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoči družini 
na domu od 1. 2. 2019 dalje

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA), 
38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni 
list RS, št. 41/15) je Občinski svet Občine Tišina na 3. redni seji 
dne 12. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči 

družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoči družini na domu  

od 1. 2. 2019 dalje

1. člen
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska 

cena storitve pomoči družini na domu od 1. 2. 2019 dalje znašala:
– od ponedeljka do sobote 17,84 EUR na uro. V eko-

nomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do 
uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v 
višini 15,59 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 
2,25 EUR na uro;

– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela 
prost dan 19,64 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni 
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški 
neposredne socialne oskrbe) v višini 17,39 EUR na uro in stro-
ški strokovnega vodenja v višini 2,25 EUR na uro.

2. člen
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev sto-

ritve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 7,79 EUR za efektivno uro od ponedeljka do so-

bote. Razlika do polne cene storitve 17,84 EUR, se krije iz sub-
vencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa 
javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 
7,80 EUR za neposredno socialno oskrbo (50%) in subvencijo 
v višini 2,25 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sred-
stev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;

– v višini 8,69 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z 
zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene 
storitve 19,64 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Za-
vod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz 
subvencije Občine Tišina v višini 8,70 EUR za neposredno so-
cialno oskrbo (50%) in subvencijo v višini 2,25 EUR za stroške 
vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na 
področju socialnega varstva.

3. člen
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje 

storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na 
podlagi posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglas-

ju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za 
obdobje od 1. 3. 2018 dalje (Uradni list RS, št. 18/18).

Št. 007-0026/2019-1
Tišina, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

TOLMIN

773. Sklep o začasnem financiranju Občine Tolmin 
v obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13, 13/18) in 100. člena Statuta 
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Ob-
činski svet Občine Tolmin na 3. seji dne 12. marca 2019 sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 17 / 22. 3. 2019 / Stran 1615 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Tolmin  

v obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) v obdobju od 
1. aprila 2019 do 30. junija 2019 oziroma do uveljavitve pro-
računa občine za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 101/13, 13/18; v 
nadaljnjem besedilu: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Tol-
min za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17, 50/18; v nadaljnjem 
besedilu: odlok o proračunu).

2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja se financiranje funk-

cij občine, njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih name-
nov nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2018 in za 
iste programe kot v letu 2018.

(2) V obdobju začasnega financiranja se smejo sredstva 
porabiti do višine realiziranih odhodkov in drugih izdatkov pro-
računa občine v enakem obdobju leta 2018.

(3) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2019.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma z odlokom o 
proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača-

snega financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o prora-
čunu.

6. člen
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu leta 2018.

(2) Nove proračunske postavke lahko neposredni uporab-
nik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvi-

dnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih 
prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
odhodkov in drugih izdatkov, kot je omejen v drugem odstavku 
3. člena tega sklepa.

5. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 do 
30. junija 2019 oziroma do uveljavitve proračuna občine za 
leto 2019.

Št. 410-0098/2018
Tolmin, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Tolmin

Uroš Brežan l.r.

ŽIRI

774. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Žiri

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 85/16) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, 
št. 68/17) je Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 2. 
2019 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo  

in vzgojo v cestnem prometu Občine Žiri

1. člen
Občinski svet s tem odlokom ustanovi Svet za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu Občine Žiri (v nadaljevanju: SPV), 
določi njegovo sestavo, delovanje in pristojnosti.

2. člen
SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo 

varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v 
cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odno-
sov med vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu, kot 
tudi za ustvarjanje pogojev za varen promet. Pri svojem delu 
SPV sodeluje s pristojnimi državnimi organi, drugimi občinami, 
organizacijami, podjetji, društvi in drugimi subjekti, ki imajo 
podobne interese.

3. člen
SPV opravlja zlasti naslednje naloge: 
– proučuje, ocenjuje in obravnava problematiko na po-

dročju varnosti cestnega prometa v občini ter predlaga ukrepe 
za izboljšanje 

– sodeluje z organi in organizacijami, ki se ukvarjajo s 
prometno vzgojo, izobraževanjem, preventivno dejavnostjo in 
drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa 

– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležen-
cev v cestnem prometu, razširja prometno-vzgojne publikacije 
in druga gradiva ter na svojem področju sodeluje z lokalnimi 
sredstvi javnega obveščanja 

– spodbuja aktivnosti šolske prometne vzgoje 
– predlaga občinskemu svetu v sprejem program za var-

nost cestnega prometa v občini ter ukrepe za njegovo izvajanje; 
– opravlja druge naloge s področja preventive in vzgoje v 

cestnem prometu v skladu z veljavnimi predpisi.

4. člen
SPV deluje kot posvetovalno telo občinskega sveta.
SPV ima lahko 8–10 članov. Njihov mandat traja štiri leta. 

Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
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SPV sestavljajo predstavniki organov, organizacij in in-
stitucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v 
cestnem prometu, in sicer:

– predstavnik društva upokojencev Žiri 
– predstavnik MIRED
– predstavnik ZŠAM 
– predstavnik Osnovne šole 
– predstavnik vrtca 
– predstavnik AMD 
– predstavnik Policijske postaje
– predstavnik občinske uprave Občine Žiri.

5. člen

Člane SPV imenuje in razrešuje občinski svet. Kandidate 
občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in insti-
tucij iz 4. člena tega odloka.

Svet ima predsednika in podpredsednika. Svet na prvi 
redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predse-
dnika in podpredsednika.

Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njego-
ve odsotnosti ali zadržanosti.

Strokovne in administrativno tehnične naloge za potrebe 
sveta zagotavlja občinska uprava.

Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k 
sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.

6. člen
Na sejah SPV lahko, glede na vsebino obravnavane pro-

blematike, sodelujejo tudi zunanji udeleženci. 
Predlagatelje gradiv in predstavnike institucij, katerih delo 

je neposredno povezano z vsebino obravnavane problematike 
in niso člani SPV, se lahko vabi na seje kot zunanje udeležence. 

Odločitev o tem sprejme predsednik SPV.

7. člen
Za delo SPV se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Žiri, ki se nanašajo na delo odborov 
in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občin-
skega sveta in župana.

8. člen
SPV je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, kate-

remu enkrat letno poroča o svojem delu.

9. člen
SPV obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na 

sejah. Gradivo za sejo SPV mora biti poslano članom najmanj 
5 dni pred sejo.

10. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPV potrdi občinski 

svet v vsakoletnem proračunu Občine Žiri.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2019-1
Žiri, dne 21. februarja 2019

Župan 
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

775. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 

in 30/18) in Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je 
Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa javnega dobra

I.
Nepremičninam, parc. št. 476/7 in 476/9 obe k.o. Ledinica 

(2020) preneha status javnega dobra.

II.
Lastninska pravica pri zemljiščih, parc. št. 476/7 in 476/9 

obe k.o. Ledinica (2020), se vknjiži v korist Občine Žiri, Loška 
cesta 1, 4226 Žiri, matična št. 5883202.

III.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 

Uradni list Republike Slovenije.

Št. 478-0015/2018
Žiri, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

776. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je 
Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel

S K L E P
o prenehanju statusa javnega dobra

I.
Nepremičninam, parc. št. 755/2 in 755/4 obe k.o. Kopriv-

nik (2054) preneha status javnega dobra.

II.
Lastninska pravica pri zemljiščih, parc. št. 755/2 in 755/4 

obe k.o. Koprivnik (2054), se vknjiži v korist Občine Žiri, Loška 
cesta 1, 4226 Žiri, matična št. 5883202.

III.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 

Uradni list Republike Slovenije.

Št. 478-0011/2019-1
Žiri, dne 21. februarja 2019

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

777. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

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, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je 
Občinski svet Občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 2. 2019 sprejel
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S K L E P
o prenehanju statusa javnega dobra

I.
Nepremičninam, parc. št. 863/22 in 863/23 vse k.o. Do-

bračeva (2021) preneha status javnega dobra.

II.
Lastninska pravica pri zemljiščih, parc. št. 863/22 in 

863/23 vse k.o. Dobračeva (2021), se vknjiži v korist Občine 
Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, matična št. 5883202.

III.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 

Uradni list Republike Slovenije.

Št. 478-0012/2019-1
Žiri, dne 21. februarja 2019

Župan
Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.

DOBRNA

778. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Dobrna

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Ob-
čine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine 
Dobrna na 4. redni seji dne 12. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o določitvi stroškov lokacijske preveritve  

v Občini Dobrna

1. člen
(vsebina odloka)

Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dobrna zaračuna 
investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma 
pobudnik Občina Dobrna.

2. člen
(višina plačila nadomestila stroškov)

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1500,00 EUR;
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2500,00 EUR;
– za omogočanje začasne rabe prostora 2000,00 EUR.

3. člen
(način plačila nadomestila stroškov)

(1) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske 
preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o pla-
čilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za 
lokacijsko preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti Občinske 
uprave Občine Dobrna.

(2) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od 
vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadome-
stila stroškov.

(3) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.

4. člen
(postopek in sprejem lokacijske preveritve)

(1) Občina na podlagi 131. člena vodi postopek lokacijske 
preveritve.

(2) Pristojnosti za sprejem, zavrnitev ali potrditev lokacij-
ske preveritve pripadajo Občinskemu svetu Občine Dobrna.

(3) Plačilo nadomestila stroškov lokacijske informacije ne 
zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.

(4) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobu-
dnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stro-
škov lokacijske preveritve.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-0003/2019-1(6)
Dobrna, dne 12. marca 2019

Župan 
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

DOL PRI LJUBLJANI

779. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol 
pri Ljubljani na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel

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

Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani

1. člen
V 47. členu se v prvi odstavek doda besedilo »praviloma 

opravi z uporabo glasovalne naprave, lahko pa tudi«, tako da 
se novo besedilo odstavka glasi:

»Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glaso-
valne naprave, lahko pa tudi s poimenskim izjavljanjem.«

V taisti člen se doda drugi odstavek z besedilom:
»Člani z glasovalno napravo glasujejo tako, da na glaso-

valni napravi pritisnejo na tipko, označeno z »ZA«, »PROTI« 
ali »VZDRŽAN«. Po glasovanju se rezultat glasovanja prikaže 
tako, da se prikaže število glasov ZA, PROTI oziroma VZDR-
ŽAN, nato pa še v skupnem prikazu, glasovanje posameznega 
člana sveta, s čimer se zagotavlja javnost glasovanja.«

V dosedanjem drugem odstavku taistega člena se preo-
blikuje prva poved tako, da se sedaj glasi:

»V primeru glasovanja s poimenskim izjavljanjem, se čla-
ne pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem vrstnem 
redu prve črke njihovih priimkov.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek 47. člena postaneta tretji 
in četrti odstavek.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0002/2019-7
Dol pri Ljubljani, dne 13. marca 2019

Župan 
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič l.r.
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780. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Dol pri Ljubljani za leto 2018

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter Sta-
tuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18 – UPB) je 
Občinski svet na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna  

Občine Dol pri Ljubljani za leto 2018

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri 

Ljubljani za leto 2018.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. Skupaj prihodki 4.698.489,79

II. Skupaj odhodki 5.145.102,19

III. Presežek odhodkov nad prihodki 446.612,40

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev 0,00

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0,00

VI. Prejeta minus dana posojila  
in spremembe kapitalskih deležev 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. Zadolževanje proračuna 0,00

VIII. Odplačila dolga 0,00

IX. Sprememba stanja sredstev na računu –446.612,40

X. Neto zadolževanje 0,00

XI. Neto financiranje 446.612,40

Stanje sredstev na TRR na dan  
31. 12. 2018 901.685,54

SREDSTVA REZERV:

prenos sredstev rezerv iz preteklih let 0,00

prihodki rezerv leta 2018 166.350,30

odhodki rezerv leta 2018 153.046,06

presežek sredstev rezerv za prenos  
v leto 2018 13.304,24

3. člen
Presežek sredstev na računih proračuna Občine Dol pri 

Ljubljani se prenese v proračun Občine Dol pri Ljubljani za 
leto 2019.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4101-0001/2019-1
Dol pri Ljubljani, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič l.r.

781. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani 
za leto 2019

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani 
(Uradni list RS, št. 3/18, UPB-2) je Občinski svet Občine Dol pri 
Ljubljani na 3. seji dne 13. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019

1. člen
S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto 2019 

določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja proračuna ter obseg poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen
Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi po-

sredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Lju-
bljani.

3. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
LETO 2019  

(v EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 6.217.000,00
70 DAVČNI PRIHODKI 4.452.000,00

700 Davki na dohodek in dobiček 3.666.000,00
703 Davki na premoženje 624.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 152.000,00
706 Drugi davki in prispevki 10.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.100.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 304.000,00
711 Takse in pristojbine 10.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 32.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 200.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 554.000,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 665.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 565.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 100.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.101.340,00
40 TEKOČI ODHODKI 1.863.940,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 300.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 44.200,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.394.900,00
409 Rezerve 124.340,00

41 TEKOČI TRANSFERI 2.276.400,00
410 Subvencije 102.000,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.309.000,00
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412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 208.000,00
413 Drugi tekoči domači transferi 657.400,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.928.000,00
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.928.000,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 33.000,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 30.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 3.000,00

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 884.340,00
III./1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ 884.340,00
III./2. TEKOČI PRESEŽEK 1.411.660,00
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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –884.340,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 884.340,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 900.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

4. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

5. člen
Če se med izvrševanjem proračuna vplača namenski pre-

jemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov in izdatkov poveča proračun.

Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali 
odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za pro-
račun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg 
izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, 
ali obsega zadolžitve, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru 
možnih prihrankov sredstev, ne glede na to ali pred tem obstoji 
proračunska postavka za ta namen in ali je ta v zadostni višini.

Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali 
upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti 
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in odredi 

izvršitev ter določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih 
pričakovanih prejemkov, ali obsega zadolžitve, ali s prerazpo-
reditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, ne glede 
na to ali pred tem obstoji proračunska postavka za ta namen in 
ali je ta v zadostni višini.

Prihodki iz naslova komunalnega prispevka se v proraču-
nu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski 
izdatki za namen gradnje komunalne opreme skladno z načr-
tom razvojnih programov občinskega proračuna.

Prihodki iz naslova požarnih taks se v proračunu obliku-
jejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski izdatki 
opredeljeni v posebnem delu proračuna za nabavo gasilsko 
tehnično reševalne in osebne opreme.

Prihodki iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest 
se v proračunu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo 
kot namenski izdatki za vzdrževanje gozdnih cest.

6. člen
V breme proračuna tekočega leta se lahko prevzemajo 

obveznosti in vršijo izplačila samo za namene ter do višine, ki 
so določeni s proračunom in če so za to izpolnjeni vsi z zakoni 
in drugimi predpisi določeni pogoji.

Denarne obveznosti v pogodbah, za obdobje do vključno 
enega leta, morajo biti izražene v nominalnem znesku, brez 
valorizacijske klavzule.

Denarne obveznosti v pogodbah, ki se sklepajo za obdo-
bje daljše od enega leta, se lahko valorizirajo na način in do 
višine določene z zakonom.

7. člen
Župan lahko v imenu Občine Dol pri Ljubljani pogodbeno 

prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih 
proračunskih letih in sicer za namene, ki so že vključeni v pro-
računu tekočega leta.

V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame obve-
znosti iz zgornjega odstavka tega člena v naslednjih obsegih:

– za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki so 
določeni v investicijskem programu, ki jih je sprejel Občinski 
svet, v obsegu in dinamiki, ki je določen v tem investicijskem 
programu ali drugem dokumentu;

– za investicijske odhodke in investicijske transfere do 
višine, ki ne presega 70 % skupne vrednosti sredstev, ki se v 
tekočem proračunskem letu namenjajo za te namene, od tega:

1. v letu po tekočem proračunskem letu 40 % navedenih 
pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe;
– za odhodke ne investicijskega značaja do višine, ki 

ne presega 25 % skupne vrednosti sredstev, ki se v tekočem 
proračunskem letu namenjajo za blago in storitve ter za tekoče 
transfere (skupini 40 in 41 v bilanci prihodkov in odhodkov).

V skladu s prvim odstavkom tega člena se smiselno 
uskladi tudi načrt razvojnih programov za prevzete obveznosti 
v breme proračunov prihodnjih let.

8. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne glede na višino 

proračunske postavke lahko izvršujejo vse sprejete pogodbene 
obveznosti iz preteklega leta.

V primeru, da je proračun sprejet za naslednje leto, pa 
se znesek na proračunski postavki lahko poveča za znesek 
prenesenih pogodbenih obveznosti, če se hkrati z obveznostjo 
v tekoči proračun prenesejo tudi prosta denarna sredstva.

9. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki 

se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upošte-
vajo plačilni roki določeni v zakonu.

10. člen
V načrt razvojnih programov se uvrstijo tisti odhodki, ki 

izpolnjujejo pogoje določene z zakonom. Občinski svet potrdi 
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tiste, katerih vrednost presega 30.000,00 EUR brez DDV, če 
vrednost ne presega tega zneska o njih odloči župan.

11. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opra-

vljenih dobav, storitev in gradenj.
Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le 

izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob pri-
mernem načinu finančnega zavarovanja, katerega z navodilom 
določi Ministrstvo za finance. Predplačilo mora biti utemeljeno 
tudi z vidika gospodarnosti.

V kolikor se pogodbene obveznosti ne plačajo v tekočem 
letu, se obveznost plačila prenese v naslednje leto.

12. člen
Sofinanciranje namenov določenih v proračunu se izvrši 

šele na podlagi upravnega akta ali sklenjene pogodbe med Ob-
čino Dol pri Ljubljani in upravičencem ter na podlagi ustrezne 
računovodske listine.

13. člen
Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obve-

znosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki pro-
računa, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih izdatkov 
z naslednjimi ukrepi:

– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno 

zaradi prevzemanja obveznosti.
Če se med izvajanjem navedenih ukrepov proračun ne 

more uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom proračuna se mora prejemke in izdatke 

ponovno uravnovesiti. V obdobju sprejemanja rebalansa pro-
računa župan lahko ponovno zadrži izvrševanje posameznih 
izdatkov.

14. člen
Skladno s predpisi lahko župan s sklepi prerazporeja 

proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru 
posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20 % 
obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem prora-
čunu. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati 
občinskemu svetu.

Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva 
med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska kla-
sifikacija odhodkov.

Župan lahko spreminja in dopolnjuje načrt razvojnih pro-
gramov za projekte, ki so že uvrščeni v letni načrt razvojnih 
programov. Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti 
nov projekt, če investicijsko dokumentacijo potrdi občinski svet.

15. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 

vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračun-
ska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med 
letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se določijo v 
proračunu v obsegu največ 2 % prihodkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča župan.

16. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezer-

vo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1 % prejemkov 
proračuna.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje 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 člo-
veške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Ne-
porabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta 
prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s pred-
pisi odloča župan.

17. člen
Morebitna prosta sredstva proračuna oziroma trenutni 

presežki, se zaradi ohranjanja realne vrednoti lahko nalagajo 
tako, da je zagotovljena njihova varnost in s tem ni ogrožena 
tekoča likvidnost proračuna. O nalaganju prostih sredstev odlo-
ča župan, ki lahko to pooblastilo prenese na drugo odgovorno 
osebo.

18. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 

mora obvestiti Občinski svet o polletni realizaciji prihodkov in 
odhodkov občinskega proračuna.

Poročilo o polletni realizaciji morajo pripraviti tudi vsi po-
sredni in neposredni proračunski uporabniki in ga najkasneje 
do 30. 7. tekočega leta oddati županu.

19. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarova-

nju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga 
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila, če se s tem 
bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.

Odlog plačila dolžnika se zavaruje z instrumenti za zava-
rovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne 
bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.

20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan v letu 2019 

odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, ali oprosti plačilo 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, in sicer največ 
do višine 200,00 evrov na posameznega dolžnika.

Če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z viši-
no terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika 
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, lahko župan odpiše, 
oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 200,00 EUR.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka ni možno odpi-
sati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.

O odpisih terjatev župan poroča ob predložitvi Zaključne-
ga računa občinskemu svetu.

21. člen
Poravnavo za pripoznanje dolga občine lahko utemeljeno 

sklene župan do višine sredstev določenih v proračunu, nad to 
višino pa s soglasjem Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani.

22. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premoženja do vi-

šine v proračunu zagotovljenih sredstev in v skladu z namenom 
porabe sredstev, določene v proračunu.

Ravnanje s stvarnim premoženjem se izvaja v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju z nepremičnim 
premoženjem, katerega vrednost posamezne nepremičnine ne 
presega vrednosti 20.000,00 EUR sprejme župan.

Odločitve o pridobivanju in razpolaganju s premičnim 
premoženjem sprejme župan.

23. člen
Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov 

nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
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računu financiranja se občini za proračun leta 2019 ni potrebno 
zadolžiti.

Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, se 
lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje občine.

S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju:
– kratkoročna zadolžitev družbe LPP pri bankah do višine 

81.900,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do 

višine 252.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe SNAGA do višine 

63.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe VO-KA do višine 

63.000,00 EUR,
– kratkoročna interna zadolžitev pri LHL družbe LPP do 

višine 12.600,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana pri 

bankah za namene izgradnje Plinsko parne enote PPR-TOL do 
višine 1.358.280,00 EUR,

– dolgoročna zadolžitev družbe LPP za namene financi-
ranja nakupa avtobusov do višine 75.600,00 EUR,

– dolgoročna zadolžitev družbe VO-KA do višine 
63.000,00 EUR.

24. člen
Občina lahko izdaja poroštva neposrednim in posrednim 

proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih usta-
noviteljica je občina.

25. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima 

pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz prora-
čuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru 
nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan 
pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

26. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani 

v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4100-0001/2018-4
Dol pri Ljubljani, dne 1. marca 2019

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič l.r.

782. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi 
v Občini Dol pri Ljubljani

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list 
RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani 
na 3. redni seji dne 13. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o turistični taksi  

v Občini Dol pri Ljubljani

1. člen
V 7. členu Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri Lju-

bljani (Uradni list RS, št. 72/18) se spremeni številka bančnega 

računa za nakazilo turistične in promocijske takse tako, da se 
7. člen sedaj pravilno glasi:

»Turistično in promocijsko takso zavezanci, najkasneje do 
25. dne v mesecu za pretekli mesec, nakažejo na račun občine 
Dol pri Ljubljani TRR št.: SI56 0122 2845 0000 063, sklic: »00 
in davčna št. zavezanca«, namen: »Turistična taksa«.

2. člen
Ostale določbe Odloka o turistični taksi v Občini Dol pri 

Ljubljani (Uradni list RS, št. 72/18) ostanejo nespremenjene.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-0002/2019-8
Dol pri Ljubljani, dne 13. marca 2019

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Željko Savič l.r.

GORNJI PETROVCI

783. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji 
Petrovci

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 
14/15, 11/18, 30/18) in 34. člena Statuta Občine Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 101/06) izdajam

S K L E P 
o imenovanju podžupana  

Občine Gornji Petrovci

I.
Za podžupana Občine Gornji Petrovci imenujem ERNE-

STA KERČMARJA, rojenega 14. 11. 1952, stanujočega Adri-
janci 23, 9203 Petrovci.

II.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

III.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja 

posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

IV.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

tnosti in zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

uporablja pa se od 1. 4. 2019 dalje.

Št. 032-0029/2019-1
Gornji Petrovci, dne 18. marca 2019

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.
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KOČEVJE

784. Sklep o pripravi tretjih sprememb in 
dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Kočevje (SD OPN 3)

Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 32. člena 
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je župan 
Občine Kočevje dne 19. 3. 2019 sprejel

S K L E P
o pripravi tretjih sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine 

Kočevje (SD OPN 3)

1. člen
(potrditev izhodišč za tretjo spremembo in dopolnitev OPN)

S tem sklepom se začne postopek priprave tretjih spre-
memb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Kočevje (v nadaljevanju: SD OPN 3), sprejetega z Odlokoma 
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje (Uradni list 
RS, št. 71/16 in 64/18, v nadaljevanju: OPN). Izhodišča za 
pripravo SD OPN 3 so bila pripravljena in potrjena v skladu z 
108. členom ZUreP-2.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja SD OPN 3)

SD OPN 3 so usmerjene v boljšo organiziranost prostora 
občine, skozi več posamičnih pobud pobudnikov in občine, 
v območju celotne občine. V posameznih delih se v manjši 
meri tako spreminjajo vsebine izvedbenega dela v tekstu in 
kartografskih prikazih ter prilogah. Zaradi potreb utemeljitve 
posebnih pobud, sprememb predpisov ter splošnih smernic dr-
žavnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) se po 
potrebi spremeni in dopolni tudi strateški del OPN. Spremembe 
in dopolnitve OPN tako obsegajo:

– nove gospodarske cone občine in vrste manjših razvoj-
nih sprememb in uskladitev stanja in potreb,

– spremembe in dopolnitve akta po predlogih in pripom-
bah NUP, prejetih pobudah in uskladitve z aktualnimi (spreme-
njenimi) predpisi,

– spremembe in dopolnitve grafičnega dela na podlagi 
prejetih pobud, odprave tehničnih pomanjkljivosti akta, izdanih 
upravnih dovoljenj in odločb, predlogov Občine Kočevje ter 
dejanskega stanja v prostoru, na podlagi relevantnih strokovnih 
podlag.

Pri tekstualnem delu odloka se z minimalnimi spremem-
bami in dopolnitvami po potrebi zagotovi jasnejše razumeva-
nje določil ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti 
vsebin. Opredelijo se tudi podrobnejša merila za enote urejanja 
prostora, za katere se izkaže, da je to smiselno.

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Akt se izdela in sprejme na podlagi utemeljenih razvoj-
nih potreb občine, občanov in drugih subjektov v prostoru, 
usmeritev iz državnih in lokalnih strateških dokumentov, 
prikaza stanja prostora, obstoječih, dopolnjenih in novih 
strokovnih podlag, ter smernic nosilcev urejanja prostora. 
Zbrane razvojne potrebe so strokovno preverjene v skladu 
z določili 23. člena osnutka pravilnika o pripravi OPN in 
OPPN, upoštevaje veljavni pravilnik. Za izbor lokacije nove 
gospodarske cone in za nadomestitve OPPN so izdelane po-
sebne strokovne podlage. V primeru, da se skozi postopek 
ugotovi, da je potrebno iz vsebinskih ali formalnih razlogov 
izdelati dopolnilne strokovne podlage ali to zahtevajo NUP, 
se izdelajo tudi te.

4. člen
(vrsta postopka)

Spremembe in dopolnitve, vključno s potrebnimi priloga-
mi, se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta.

5. člen
(rok za pripravo)

Okvirni roki za izvedbo posameznih faz so:
– izdelava osnutka in minimalna dopolnitev strokovnih 

podlag, oddaja vlog za prva mnenja NUP – junija letos,
– prejem vseh prvih mnenj – avgusta,
– usklajevanje prvih mnenj, izdelava dopolnjenega osnut-

ka – oktobra,
– izvedba javne razgrnitve – novembra,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – decem-

bra letos,
– izdelava predloga, oddaja v druga mnenja – januarja 

2020,
– uskladitev drugih mnenj NUP – marca 2020,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu – aprila 

2020.
V primeru izvedbe CPVO se rok predvidoma podaljša za 

devet mesecev.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, pristojni za izdajo smernic za 

načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V postopku naj sodelujejo tisti državni in lokalni nosilci 

urejanja prostora (NUP) pri katerih se ob pripravi osnutka akta 
izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na 
zadeve iz njihove pristojnosti. Pristojni nosilci urejanja prostora 
na državni ravni so:

1. za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana,

2. za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana,

3. za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdar-
stvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod 
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

4. za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 
Ljubljana,

5. za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo 
narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

6. za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo 
za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana,

7. za področje cestnega prometa, železniškega prometa 
in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat 
za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana ter 
DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica 
XIV. divizije 4, 3000 Celje,

8. za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infra-
strukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

9. za področje pomorskega in zračnega prometa: Ministr-
stvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

10. za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

11. za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,

12. za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za 
obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 
1000 Ljubljana,

13. za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direk-
torat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
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14. za področje vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za 
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 
1000 Ljubljana,

15. za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne za-
deve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,

16. ELES, Elektro-Slovenija d.o.o., Sektor za prenosno 
omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana.

Pristojni nosilci urejanja prostora na lokalni ravni pa so 
naslednji:

17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Kočevje, Cesta na Trato 6, 
1330 Kočevje,

18. Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o., 
Tesarska ulica 10,1330 Kočevje,

19. Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
20. Telekom Slovenije, d.d., Novi trg 7a, 8000 Ljubljana,
21. Telemach d.o.o, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana 

– Črnuče,
22. A1 Slovenija, d.d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
23. Gratel gradbeništvo, telekomunikacije, inženiring, tr-

govina, storitve d.o.o., Laze 18 a, 4000 Kranj,
24. T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elek-

tronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova ulica 64A, 
1000 Ljubljana,

25. Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje 
(pristojne občinske službe za področje gospodarstva in lokalnih 
cest).

O pričetku postopka se obvesti tudi Ministrstvo za okolje 
in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči 
ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov spre-
memb in dopolnitev plana na okolje. V postopek sprejemanja 
se lahko po potrebi naknadno vključi tudi druge nosilce urejanja 
prostora.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

Dne 1. februarja 2019 je bilo na spletni strani Občine 
Kočevje objavljeno javno naznanilo o predstavitvi delovnega 
gradiva za pripravo izhodišč SD OPN 3. V okviru postopka je 
v novembra letos predvidena javna razgrnitev in izvedba vsaj 
ene javne obravnave ter zatem obravnava in objava stališč do 
pripomb iz javne razgrnitve. Javnih obravnav bo po potrebi v 
času javne razgrnitve lahko speljanih več.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Občine Kočevje. Veljati začne naslednji dan 
po objavi. Objavljen sklep se pošlje ministrstvu, pristojnemu za 
prostor ter sosednjim občinam.

Št. 350-3/2018-40(647)
Kočevje, dne 19. marca 2019

Župan
Občine Kočevje

dr. Vladimir Prebilič l.r.

STRAŽA

785. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža 
za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih fi-

nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list 
RS, št. 07/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža 
na 3. seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža  

za leto 2019

1. člen
(vsebina odloka)

V Odloku o rebalansu proračunu Občine Straža za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 65/18) se spremeni:

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v EUR

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

 Rebalans 
proračuna za 

leto 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.647.379

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.492.379
70 DAVČNI PRIHODKI 2.675.433

700 Davki na dohodek in dobiček 2.119.173
703 Davki na premoženje 513.660
704 Domači davki na blago in storitve 42.600

71 NEDAVČNI PRIHODKI 816.946
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  372.405
711 Takse in pristojbine 5.831
712 Globe in druge denarne kazni 18.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  36.250
714 Drugi nedavčni prihodki 384.260

72 KAPITALSKI PRIHODKI 530.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredm. dolgor. sredstev  530.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.625.000
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  625.000
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU  1.000.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.256.365
40 TEKOČI ODHODKI 1.142.076

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 367.929
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  59.823
402 Izdatki za blago in storitve 696.524
403 Plačila domačih obresti 10.800
409 Rezerve 7.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.330.035
410 Subvencije 179.180
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  696.300
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412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam  160.134
413 Drugi tekoči domači transferi 294.421

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.709.454
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.709.454

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 74.800
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 59.800
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  15.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  –608.986

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 809.388
50 ZADOLŽEVANJE 809.388

500 Domače zadolževanje 809.388
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 80.000
55 ODPLAČILA DOLGA 80.000

550 Odplačila domačega dolga 80.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 120.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 729.388
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 608.986
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA –120.402
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, obli-
kovane po ZJF. Občina bo v letu 2019 vplačevala v en sklad, 
in sicer:

Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR.
Obvezna proračunska rezerva že dosega 1,5 % realiza-

cije prihodkov proračuna preteklega leta. Zato se v letu 2019 
ne oblikuje.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 

iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50 % oblikovanih 
in razpoložljivih sredstev župan in o tem s pisnimi poročili ob-
vešča občinski svet.

8.a člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračun-
ska postavka.

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2019 oblikuje 
v višini 10.000 EUR.

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

Občina se v letu 2019 lahko dodatno dolgoročno zadolži 
v višini 809.388 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega 
zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2019 
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000,00 EUR.«

2. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 41000-1/2019
Straža, dne 14. marca 2019

Župan
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

786. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Straža

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni 
list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 
88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 
17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 
28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 
84/16, 8/17, 40/17 in 41/17) ter 15. člena Statuta Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine 
Straža na 3. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka  

o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Straža

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07) se v tretjem 
odstavku 4. člena pred besedo »podžupan« doda besedilo 
»oziroma po pooblastilu«.

2. člen
V četrti alineji 5. člena se črta besedilo v oklepaju »(ob-

činski svet, župan in nadzorni odbor)«.
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3. člen
V tretjem odstavku 17. člena se v zadnjem stavku črta 

besedilo »po predhodni obravnavi na občinskem svetu«.

4. člen
V 22. členu se črta besedilo v oklepaju »(kmetijstvo, 

drobno gospodarstvo, turizem, stanovanjsko gospodarstvo, 
gostinstvo in trgovina)«.

5. člen
V 23. členu se črta besedilo v oklepaju »(družbenih de-

javnosti)«.

6. člen
V 24. členu se v sedmi alineji črta besedilo v oklepaju 

»(evidenca posegov v prostor)«.

7. člen
V 26. členu se črta besedilo v oklepaju »(obvezne in 

izbirne)«.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-2/2019-3
Straža, dne 14. marca 2019

Župan 
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi 
Pravilnika o plačah in nagradah občinskih 
funkcionarjev in članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov v Občini 
Straža

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list 
RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) ter v skladu s 100.b členom Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet 
Občine Straža na 3. redni seji dne 14. 3. 2019 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o plačah 
in nagradah občinskih funkcionarjev in članov 

delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 

stroškov v Občini Straža

1. člen
V Pravilniku o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev 

in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Straža 
(Uradni list RS, št. 71/07, 38/10 in 62/15) se spremeni prvi 
odstavek 1. člena, tako da se glasi:

»Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-
narjev se smiselno uporabljajo določbe zakonodaje na področju 
plačnega sistema v javnem sektorju.«

2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da 

bo funkcijo opravljal poklicno.«

3. člen
V petem odstavku 5. člena se za besedo »korespondenč-

na« doda vejica, beseda »in« se črta, za besedo »slavnostno« 
pa se doda besedilo »in žalno«.

4. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »udeležba na 

seji občinskega sveta« in »28,00 EUR«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-2/2019-3
Straža, dne 14. marca 2019

Župan 
Občine Straža

Dušan Krštinc l.r.

POPRAVKI
788. Popravek Zakona o trgu finančnih 

instrumentov (ZTFI-1)

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem 
listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 
– ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), obja-
vljenem v Uradnem listu RS, št. 77/18 z dne 30. 11. 2018, se 
v petem odstavku 557. člena besedilo »557. člena« pravilno 
glasi »556. člena«.

Št. 450-12/18-4/28
Ljubljana, dne 20. marca 2019
EPA 62-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Uršula Zore Tavčar l.r.
generalna sekretarka

789. Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi 
in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 
60/17 – ZPVPJN-B) dajem

P O P R A V E K
Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi 

kmetijskih pridelkov oziroma živil

V Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 72/18) se v 35. členu 
v petem odstavku besedilo »46. člena« pravilno glasi »47. čle-
na«.
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V 44. členu se:
– v drugem odstavku v napovednem stavku besedilo 

»iz tretje alineje« pravilno glasi »iz 3. točke«, v 5. točki pa se 
besedilo »iz sedmega odstavka« pravilno glasi »iz šestega 
odstavka«;

– v tretjem odstavku besedilo »tretje alineje« pravilno 
glasi »3. točke«, besedilo »iz zadnje alineje« pa se pravilno 
glasi »iz 6. točke«.

V 56. členu se v prvem odstavku besedilo »s tretjim od-
stavkom« pravilno glasi »s prvim odstavkom«.

Št. 007-322/2017
Ljubljana, dne 22. februarja 2019

Dr. Aleksandra Pivec l.r.
ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

790. Popravek Odloka o proračunu Občine Šmarje 
pri Jelšah za leto 2019

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Urad-
nem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN 
in 60/17 – ZPVPJN-B) in 30. člena Statuta Občine Šmarje pri 
Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17) dajem

P O P R A V E K
Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah  

za leto 2019

V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 
2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/19, 1. 3. 
2019, se zaradi tipkarskih napak v 2. členu odloka v tabelah 
popravijo naslednji podatki:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
– v vrstici: II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) se 

znesek »12.328.349« nadomesti z zneskom »12.328.749«;
– v vrstici: 42 INVESTICIJSKI ODHODKI se znesek 

»5.363.493« nadomesti z zneskom »5.363.893«;
– v vrstici: 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev se 

znesek »5.363.493« nadomesti z zneskom »5.363.893«;
– v vrstici: III. (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) se zne-

sek »–157.290« nadomesti z zneskom »–157.690«;
C. RAČUN FINANCIRANJA
– v vrstici: IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) se znesek »–331.342« 
nadomesti z zneskom »–353.029«;

– v vrstici: XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) se zne-
sek »136.003« nadomesti z zneskom »157.690«.

Št. 410-0012/2019 
Šmarje pri Jelšah, dne 15. marca 2019

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš l.r.
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