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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1308.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za uspešno petdesetletno delovanje in zagotavljanje
zdravstvene oskrbe v Ljubljani in okolici prejme

1310.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri vzpostavitvi in vodenju programa zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem
črevesu in danki (programa Svit) prejme
JOŽICA MAUČEC ZAKOTNIK
MEDALJO ZA ZASLUGE.

SREBRNI RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-01-8/2019-3
Ljubljana, dne 30. aprila 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1309.

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemne dosežke na področju medicine in za nove
pristope pri uspešnem zdravljenju srčno-žilnih bolezni v slovenskem in mednarodnem prostoru prejme
dr. MARJETA ZORC
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-47/2018-10
Ljubljana, dne 30. aprila 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

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

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Št. 094-01-20/2018-3
Ljubljana, dne 30. aprila 2019

Leto XXIX

BANKA SLOVENIJE
1311.

Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst
izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim
tveganjem

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR,
41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju
ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11
in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o uporabi Smernic o določitvi vrst
izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim
tveganjem
1. člen
(Namen in področje uporabe smernic)
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega par-
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lamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi
Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in
o spremembi 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 17. januarja 2019 na svoji spletni strani objavil Smernice o določitvi
vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem
(EBA/GL/2019/1; v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo, katere vrste izpostavljenosti, ki niso navedene v drugem odstavku
128. člena Uredbe (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), se povezujejo z zelo
visokim tveganjem in v kakšnih okoliščinah, kot zahteva tretji
odstavek 128. člena Uredbe (EU) št. 575/2013. Smernice vsebujejo tudi opredelitvi pojmov »naložbe v podjetja tveganega
kapitala« in »naložbe v lastniške instrumente nejavnih družb«
iz točk (a) in (c) drugega odstavka 128. člena Uredbe (EU)
št. 575/2013, ki pa se uporabljata samo za namen teh smernic.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. institucije, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (i) drugega
odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju
banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi
pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad
bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti
upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene
na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti
nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti
upoštevala 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 njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. julija 2019.
Ljubljana, dne 23. aprila 2019
Boštjan Vasle
predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1312.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov
in programov, pogojih in merilih za izbor
projektov in programov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 18. člena in
prvega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni

Uradni list Republike Slovenije
list RS, št. 52/20, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), devetega
odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru,
javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10,
40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18), je svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije,
na 33. redni seji, 26. 2. 2019, sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvedbi postopka izbire projektov
in programov, pogojih in merilih za izbor
projektov in programov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne
agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17) se v
2. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. »celovečerni prvenec« je prvi celovečerni igrani film,
ki ga posname režiser, ki je režiral že vsaj eno avdiovizualno
delo;«.
21., 22. in 23. točka se črtajo.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. »paritetna sredstva« so sredstva, ki so prijavitelju
projekta na javni razpis ali javni poziv za razvoj projekta odobrena največ do zneska, kot so mu jih odobrili evropski skladi
oziroma programi;«.
Za 31. točko se pika nadomesti s podpičjem in doda nova
32. točka, ki se glasi:
»32. »gost festivala« je s strani izvajalca festivala povabljeni soavtor oziroma drugi filmski ustvarjalec, ki sodeluje pri
prikazanih filmih, avdiovizualnih delih ali je udeleženec obfestivalskih dejavnosti.«.
2. člen
V 3. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena lahko agencija sofinancira razvoj filmskih
projektov, podprtih od mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri
katerih je udeležena oziroma sodeluje tudi agencija, na podlagi
javnega poziva, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo in
zakona, ki ureja Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, ki urejajo postopek javnega poziva.«.
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na razpisu in pozivu agencije ne morejo biti sofinancirane fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe,
opredeljene v zakonu, ki ureja Slovenski filmski center, javno
agencijo Republike Slovenije, ki ob prijavi na razpis nimajo
poravnanih vseh zapadlih finančnih in ostalih obveznosti do
agencije.«.
4. člen
V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prijavitelj projekta, ki prejme sredstva za sofinanciranje projekta razvoja scenarija oziroma v primeru prenosa
materialnih avtorskih pravic na sofinanciranem projektu, novi
prijavitelj, je dolžan prejeta sredstva prikazati v predračunu
in finančnem načrtu projekta, prijavljenega na javni razpis za
razvoj ali realizacijo filmskih projektov.«.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na
razpis iz prejšnjega odstavka:
– celovečerne igrane filmske projekte prijavijo producenti,
ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj en kratkometražni
film, ki je bil javno prikazan;
– celovečerne dokumentarne filmske projekte prijavijo
producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj eno
avdiovizualno delo, ki je bilo javno prikazan;
– celovečerne animirane filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj en celovečerni film ali kratki animirani film, ki je bil javno prikazan.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
6. člen
V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na
razpis iz prejšnjega odstavka:
– celovečerne igrane filmske projekte prijavijo producenti,
ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni igrani film, ki
je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih,
skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve,
ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt, ki ga je
agencija sofinancirala na razpisu iz drugega odstavka 12. člena
tega pravilnika;
– celovečerne dokumentarne filmske projekte prijavijo
producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni
film, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v
medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske
storitve, ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt,
ki ga je agencija sofinancirala na razpisu iz drugega odstavka
12. člena tega pravilnika;
– celovečerne animirane filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni
film, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v
medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske
storitve, ali kratki animirani film, ki je bil javno prikazan, ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt, ki ga je agencija
sofinancirala na razpisu iz drugega odstavka 12. člena tega
pravilnika;
– celovečerne manjšinske koprodukcijske projekte prijavijo producenti, ki so kot producenti že realizirali vsaj en
mednarodni koprodukcijski projekt, ki je bil objavljen v redni
kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki
ureja avdiovizualne medijske storitve.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki
Sloveniji sta spodbujanje filmske kulture ter omogočanje publiki, da se seznani z domačo in tujo filmsko ustvarjalnostjo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na razpisu za sofinanciranje filmskih festivalov lahko
sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in
videodejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev
in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija
in ki prijavljen festival izvajajo vsaj v zadnjih dveh koledarskih
letih zapored pred letom prijave na razpis oziroma v primeru
sofinanciranja za več zaporednih koledarskih let vsaj zadnja tri
koledarska leta pred letom prijave na razpis.«.
8. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»36. člen
(merila za ocenjevanje filmskih festivalov
v Republiki Sloveniji)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene
projekte po naslednjih merilih:
a) ocena prijavljenega festivala v zadnjih
dveh koledarskih letih pred letom prijave na razpis
od tega
– pomembnost in vloga prijavljenega festivala za razvoj in dvig filmske kulture v Republiki
Sloveniji
– odmevnost izvedenih edicij prijavljenega
festivala
b) ocena programa prijavljenega festivala
od tega:
– specifičnost in izvirnost programa načrtovanih filmov in avdiovizualnih del
– kakovost in izvirnost obfestivalskih strokovnih programov
c) ocena načrtovanega števila prikazanih filmov, pričakovanega števila obiskovalcev in gostov
od tega:
– načrtovano število filmov.
– pričakovano število obiskovalcev
– načrtovano število in vloga gostov festivala
v okviru filmskega programa
č) ocena finančnega načrta
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po
posameznih postavkah
– delež zagotovljenega financiranja

0‒30 točk
:
0‒20 točk
0‒10 točk
0‒40 točk

0‒20 točk
0‒20 točk
0‒15 točk
0‒5 točk
0‒5 točk
0‒5 točk
0‒15 točk

0‒10 točk
0‒5 točk«.

9. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(merila za ocenjevanje filmskih festivalov v Republiki
Sloveniji, sofinanciranih v več zaporednih koledarskih letih)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 35. člena tega pravilnika
prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena prijavljenega festivala v zadnjih
treh koledarskih letih pred letom prijave na razpis 0‒30 točk
od tega:
– pomembnost in vloga prijavljenega festivala za razvoj in dvig filmske in avdiovizualne kulture
v zadnjih petih letih (iz naslovov prikazanih filmov
ter navedbe obfestivalskih dogodkov razvidna pomembnost dosedanjega festivalskega programa) 0‒15 točk
– odmevnost izvedenih edicij prijavljenega
festivala doma in v tujini
0‒15 točk
b) ocena programa prijavljenega festivala
0‒40 točk
od tega:
– specifičnost in izvirnost programa načrtovanih filmov in avdiovizualnih del
0‒20 točk
– kakovost in izvirnost obfestivalskih strokovnih programov
0‒20 točk
c) ocena načrtovanega števila prikazanih filmov, pričakovanega števila obiskovalcev in gostov0‒15 točk
od tega:
– načrtovano število filmov
0‒5 točk
– pričakovano število obiskovalcev
0‒5 točk
– načrtovano število in vloga gostov festivala
v okviru filmskega programa
0‒5 točk
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č) ocena finančnega načrta
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po
posameznih postavkah
– delež zagotovljenega financiranja

Uradni list Republike Slovenije
0‒15 točk

0‒10 točk
0‒5 točk«.

10. člen
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z besedilom razpisa iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi pogoje, ki jih morata izpolnjevati prijavitelj in
prijavljen festival, ter najnižje število točk, ki jih mora doseči
prijavljen festival, da ga agencija sofinancira v več zaporednih
koledarskih letih.«.
Četrti odstavek se črta.
11. člen
V 38. členu se v drugem odstavku na koncu besedila črta
pika in doda besedilo, ki se glasi:
»in ki so prijavljen program izvedle vsaj trikrat v zadnjih
treh koledarskih letih pred letom prijave na poziv.«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda
besedilo, ki se glasi:
»in ki so prijavljen projekt izvedle vsaj trikrat v zadnjih treh
koledarskih letih pred letom prijave na razpis.«.
12. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojna strokovno programska komisija presoja
upravičenost sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih programov na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena prispelih
vlog, po naslednjih kriterijih:
– kontinuiranost delovanja prijaviteljev, ki delujejo na
področju vzgoje filmskega občinstva z dokazano večjo odzivnostjo udeležencev izvedenih filmskovzgojnih projektov ali
programov;
– kontinuirano delovanje prijaviteljev, ki delujejo na področju dvigovanja ravni filmske pismenosti (filmske delavnice,
filmske šole, izobraževanje pedagogov oziroma vzgojiteljev, ki
izvajajo filmsko vzgojo).«.

0‒15 točk

0‒10 točk
0‒5 točk«.

14. člen
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na razpisu za sofinanciranje projektov organizirane
filmske stroke lahko sodelujejo stanovska društva ali zveze
društev, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti.«.
15. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(merila in kriteriji za sofinanciranje projektov organizirane
filmske stroke)
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene
projekte po naslednjih merilih:
a) ocena dela prijavitelja v zadnjih dveh letih
od tega:
– pomen dela prijavitelja za razvoj filmske
stroke v Republiki Sloveniji
– odmevnost aktivnosti v Republiki Sloveniji
b) vsebina prijavljenega projekta
od tega:
– strokovna utemeljenost prijavljenega vsebinskega koncepta programa za razvoj filmske
stroke v Republiki Sloveniji
– načrtovana odmevnost projekta v Republiki Sloveniji
c) ocena finančnega načrta
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po
posameznih postavkah
– delež zagotovljenega financiranja

0‒45 točk

0‒30 točk
0‒15 točk
0‒40 točk

0‒25 točk
0‒15 točk
0‒15 točk

0‒10 točk
0‒5 točk«.

16. člen
V 53. členu se v tretjem odstavku v tretji alineji za besedo
»projektov« beseda »in« nadomesti s piko.
Četrta alineja se črta.

13. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(merila za ocenjevanje kulturnovzgojnih filmskih
projektov prijavitelja)
Pristojna strokovno programska komisija oceni upravičenost sofinanciranja na razpis prijavljenega projekta po naslednjih merilih:
a) ocena prijavljenega kulturnovzgojnega
filmskega projekta v zadnjih treh letih
od tega:
– pomembnost in vloga prijavljenega projekta za razvoj in povečanje dostopnosti filmske
vzgoje
– odmevnost prijavljenega projekta (medijska, strokovna)
b) ocena prijavljenega programa kulturnovzgojnega filmskega projekta
od tega:
– strokovna utemeljenost programa
– strokovne reference izvajalcev in vključenost filmskih ustvarjalcev v izvajanje projekta
– sistematičnost prijavljenega projekta
– dostopnost prijavljenega projekta

c) ocena finančnega načrta
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po
posameznih postavkah
– delež zagotovljenega financiranja

0‒35 točk

0‒20 točk
0‒15 točk

17. člen
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika iz prejšnjega odstavka, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno
nepopolna, pristojni uslužbenec agencije pozove prijavitelja,
da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Po izteku roka za dopolnitev komisija za odpiranje
vlog sestavi poročilo, ki vsebuje seznam vseh nepravočasnih
vlog, formalno nepopolnih vlog, vlog neupravičenih oseb, ter
seznam vseh pravočasnih in popolnih vlog, prispelih na razpis,
z navedbo šifre vloge, nazivom oziroma imenom prijavitelja in
naslovom projekta ter navedbo, katere vloge se zavržejo in
katere gredo v ocenjevanje.«.

0‒50 točk
0‒20 točk
0‒10 točk
0‒10 točk
0‒10 točk

glasi:

18. člen
V 56. členu se v četrtem odstavku črta drugi stavek.
V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se

»Predstavitev realizacije celovečernih filmskih projektov
in celovečernih prvencev lahko traja največ 45 minut, predstavitev realizacije kratkih filmskih projektov, predstavitev razvoja
filmskih projektov ne glede na zvrst pa največ 15 minut.«.
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19. člen
V 57. členu se v prvem odstavku v šesti alineji številka
»80« nadomesti s številko »65«.
20. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
60. člen
(odločba)
»(1) Odločbe o odobritvi iz prvega odstavka 58. člena
tega pravilnika so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov.
(2) V izreku odločbe o odobritvi mora biti naveden tudi rok,
v katerem mora prijavitelj agenciji posredovati prilagojen finančni načrt, predračun in terminski načrt projekta ali programa, ki
mora biti skladen z odobreno višino sofinanciranja prijavljenega
projekta ali programa, pri čemer skupna finančna vrednost projekta ali programa odstotkovno ne sme biti nižja od prijavljene
skupne finančne vrednosti projekta ali programa za več, kot
znaša znižanje vrednosti prijavljenega projekta ali programa
glede na zaprošen znesek sofinanciranja iz vloge prijavitelja,
razen v primeru iz petega odstavka 58. člena tega pravilnika.
(3) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka agenciji ne
predloži dokumentacije iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je
odstopil od sofinanciranja projekta oziroma programa in da je
agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o
sofinanciranju.
(4) Po prejemu dokumentacije iz drugega odstavka tega
člena agencija pozove prijavitelja k podpisu pogodbe.
(5) Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v roku, določenem v pozivu, sicer se šteje, da je odstopil od sofinanciranja
projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ni sklenjena in da je
agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o
sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če
prijavitelj agenciji pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje, vendar ne več kot za 30 dni. Pogodba iz prvega odstavka
tega člena mora biti sklenjena najkasneje v roku enega leta od
vročitve odločbe o sofinanciranju prijavitelju.
(6) Sredstva se morajo pričeti črpati najkasneje dve leti
od izdaje odločbe iz prvega odstavka 58. člena tega pravilnika.
Če agencija zaradi krivde prijavitelja ne začne s financiranjem
projekta v dveh letih od izdaje odločbe o sofinanciranju, lahko
odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
(7) Projekti, ki so sprejeti v sofinanciranje, se morajo zaključiti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe iz prvega
odstavka tega člena. Izjemoma se lahko projekt celovečernega
animiranega filma, animiranega filma v trajanju nad 24 minut
in zahtevnega celovečernega dokumentarnega filma, ki zaradi vsebine zahteva večletno spremljanje dogajanja, zaključi
najkasneje v štirih letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
(8) Z aneksom k pogodbi iz prejšnjega odstavka se ne
sme podaljšati dokončanja projektov iz prejšnjega odstavka,
razen v naslednjih primerih:
– zaradi bistvenih sprememb pri financiranju projekta,
kadar je vključenih več koproducentov,
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– zaradi nepredvidenih okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo dokončanje in na katere producent ni mogel vplivati
(dolgotrajne nezmožnosti opravljanja dela ključnih oseb avtorske, izvajalske ali produkcijske ekipe, višje sile v skladu z
Obligacijskim zakonikom ter izkazanih tehničnih razlogov, ki
povzročijo okvaro ali izgubo že posnetega filmskega materiala
ali druge nepredvidene tehnične težave pri končni obdelavi
filmskega materiala).
(9) Vloga za podaljšanje roka dokončanja sofinanciranega
projekta iz prejšnjega odstavka mora biti oddana v 15 dneh
od nastanka primera iz prejšnjega odstavka, o upravičenosti
katere mora agencija presoditi v petnajstih dneh.
(10) Agencija lahko podaljša rok dokončanja projekta na
podlagi vloge iz prejšnjega odstavka, če:
– se projekt glede na spremenjene okoliščine lahko zaključi najkasneje v štirih letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju;
– ne gre za bistveno odstopanje od finančne vrednosti sofinanciranega projekta, določene s pogodbo o sofinanciranju.«.
21. člen
V 63. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru, da je odstopanje po
posamezni postavki predračuna nemogoče napovedati, mora
producent ob predložitvi končnega obračuna projekta predložiti
obrazložitev za tako odstopanje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika,
se dokončajo v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in
programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in
načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 43/17).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2019/17
Ljubljana, dne 26. februarja 2019
EVA 2019-3340-0002
Bojan Labović
predsednik sveta
Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
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OBČINE
BREŽICE
1313.

Zaključni račun proračuna Občine Brežice
za leto 2018

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 –
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl.
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18) in drugega odstavka 19. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski
svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Brežice za leto 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za
leto 2018.
2. člen
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018
sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov
iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Brežice za leto 2018.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske
rezerve.
3. člen
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2018 so naslednji:

Konto Naziv konta
A.
I.

70

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku
od premoženja
711 Takse in pristojbine

v EUR
Realiziran
proračun
2018

72

73
74

78

II.
40

41

42
43

III.
23.257.129
21.669.965
16.985.202
14.570.308
1.312.931
1.093.379
8.584

B.
IV.
75

4.684.763
1.906.539
24.427

V.

712 Globe in druge denarne kazni
45.180
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
92.582
714 Drugi nedavčni prihodki
2.616.035
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
519.833
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
514.833
PREJETE DONACIJE
8.077
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.077
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.059.254
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan.
institucij
1.059.254
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.
iz sredstev proračuna EU
0
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE (786+787)
0
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.618.016
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
6.699.801
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.350.618
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
214.122
402 Izdatki za blago in storitve
5.044.026
403 Plačila domačih obresti
81.035
409 Rezerve
10.000
TEKOČI TRANSFERJI
(410+411+412+413)
9.443.059
410 Subvencije
719.739
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
5.064.443
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
800.562
413 Drugi tekoči domači transferi
2.858.315
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.370.857
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.370.857
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+431+432)
104.299
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso PU
57.985
432 Investicijski transferi PU
46.314
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(PRESEŽEK) (I-II)
–1.360.887
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PROD. KAPIT. DEL.
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
0
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAP. DELEŽEV

0

441

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE

2.059.737

50

ZADOLŽEVANJE

2.059.737

500 Domače zadolževanje

2.059.737

VIII.

ODPLAČILO DOLGA

1.227.587

55

ODPLAČILO DOLGA

1.227.587

550 Odplačila domačega dolga

1.227.587

IX.

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

–528.737

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

832.150

XI.

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

1.360.887

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2017

2.700.992

(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve
Občine Brežice na dan 31. 12. 2018 je 1.501,27 EUR.
4. člen
(1) Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto
2018 je 528.736,90 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12.
2018 znašajo 2.172.255,70 EUR in se bodo porabila v skladu
s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2019.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2019 za namene po Zakonu o javnih financah.

I.
70

71

72

73
74

II.
40

41

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan

CERKNO
1314.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Cerkno za leto 2018

Na podlagi 96. in 98. 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 16. člena Statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je
Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 25. 4. 2019
sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2018
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2018.
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2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje:

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami
se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 450-0004/2018
Brežice, dne 19. aprila 2019
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43

III.
B)
IV.
75

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki in prispevki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
751 Sredstva, pridobljena s prodajo
kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

(v €)
5.371.284
4.693.760
4.087.694
3.735.660
205.870
145.379
785
606.066
369.453
3.410
6.903
13.028
213.272
15.586
72
15.514
6.210
6.210
655.728
513.386
142.342
5.596.821
1.633.574
269.098
43.208
1.175.876
15.365
130.027
1.805.065
83.462
1.076.854
221.862
422.887
2.072.276
2.072.276
85.906
74.911
10.995
–225.537

15.607
15.607
15.607
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PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka
ob rojstvu otroka

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C)

15.607

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

142.943

55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

142.943

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

–352.873

X.

–142.943

NETO ZADOLŽEVANJE

XI. NETO FINANCIRANJE

225.537

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

821.062

1. člen
Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka (Uradni list RS,
št. 56/08) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka ob
rojstvu otroka je eden od staršev, ki na dan rojstva otroka, za
katerega uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka, izpolnjuje naslednja pogoja:
– je državljan Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerkno.«
2. člen
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pravico do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu
otroka lahko upravičenec uveljavlja za otroka, ki ima na dan
rojstva prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerkno.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2008
Cerkno, dne 25. aprila 2019

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih
terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del
tega odloka.
4. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2017-7
Cerkno, dne 25. aprila 2019

1316.

Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja
odpadnih voda

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 13/17), 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 – v nadaljevanju
Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS,
št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na
4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

1315.

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

SKLEP
o cenah storitev odvajanja
in čiščenja odpadnih voda

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka
ob rojstvu otroka

Na podlagi 21. 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 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel

1. ODVAJANJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:

– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Odvajanje odpadne vode

Enota mere
Količina dobavljene pitne vode
m3

Cena
Na m3 dobavljene vode
0,1470 €

– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
15 in 20
25 in 32
40
50
65

Faktor omrežnine
1
3
10
15
30

Število priključkov
514
10
1
3
0

Število x faktor
514
30
10
45
0

Cena za faktor
0,7999
2,3998
7,9992
11,9988
23,9976

Uradni list Republike Slovenije
Velikost priključka (DN)
80 in 90
100 in 125
150

Št.

Faktor omrežnine
50
100
200

Število priključkov
3
0
0
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Število x faktor
150
0
0

Stran

3407

Cena za faktor
39,9960
79,9920
159,9840

2. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev

Enota mere
Količina dobavljene pitne vode
m3

Čiščenje odpadne vode

Cena
Na m3 dobavljene vode
0,3005 €

– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka (DN)
15 in 20
25 in 32
40
50
65
80 in 90
100 in 125
150

Faktor omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Število priključkov
514
10
1
3
0
3
0
0

Število x faktor
514
30
10
45
0
150
0
0

Cena za faktor (EUR)
0,3675
1,1024
3,6748
5,5122
11,0244
18,3739
36,7479
73,4958

Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta.
Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna
odstopanja.
3. PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC
IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Do zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah, po naslednjem
ceniku upravljavca:
Opis storitve
Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
Predelava blata na ČN za 1 m3
4. PRIČETEK VELJAVNOSTI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
prične veljati s 1. 6. 2019.
Št. 354-0003/2016-6
Cerkno, dne 25. aprila 2019
Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

ČRNOMELJ
1317.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o taborjenju v Občini Črnomelj

Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in
miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št. 70/06), 65. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-

Cena za odvoz brez DDV v EUR
70,00
75,00
4,18

dno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena
Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB,
21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17
– odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na
6. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o taborjenju v Občini Črnomelj
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/07, 31/08 in 47/13), ki se na novo
glasi:
»Na območju občine Črnomelj je dovoljeno taboriti samo
na lokacijah, ki so za ta namen opredeljene v Občinskem
prostorskem načrtu občine Črnomelj, in sicer na podlagi izpolnjevanja predhodno preverjenih določil prostorsko izvedbenih
pogojev in na podlagi določil izdanega dovoljenja v skladu s
tem odlokom.

Stran

3408 /

Št.
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Izjemoma se lahko začasno, do spremembe in dopolnitev
OPN občine Črnomelj, dovoli taborjenje tudi na lokacijah: Mala
sela, parc. št. 385 in 389/2, obe k.o. Adlešiči, Pobrežje, parc.
št. 763/7, 764 in 765 vse k.o. Adlešiči in Sodevci, parc. št. 14/1,
k.o. Sodevci, Gorenji Radenci, parc. št. 1151 in 1149/4 obe
k.o. Radenci in Srednji Radenci, parc. št. 131, k.o. Radenci.
Taborjenje se lahko izjemoma začasno dovoli tudi na
ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma postavitev
tabora v sklopu javnega shoda ali javne prireditve, in sicer
v kraju javnega shoda ali javne prireditve in ne traja več
kot dva dni pred in po zaključku javnega shoda ali javne
prireditve.
Na lokacijah za taborjenje je prepovedano postavljati
stalne objekte razen, če je to skladno s predhodno preverjenimi
določili prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj. Enako velja tudi za postavitev
začasnih objektov.«

glasi:

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka tako, da se

»Taborjenje je dovoljeno na podlagi dovoljenja, ki ga po
tem odloku izda za to pristojen organ Občine Črnomelj.«
Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se
glasi:
»vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vloži
najpozneje en mesec pred izvajanjem taborjenja.«
3. člen
V 6. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na lokacijah, ki se nahajajo na poplavnem območju se
taborjenje izvaja le ob uvedbi alarmnega sistema in zagotovitvi
lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenja oziroma šotorjenja,
da bo v primeru visokih voda, na katere bo opozarjal alarmni
sistem, na lastne stroške in lastno odgovornost zagotovil varno
in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za
potrebe taborjenja oziroma šotorjenja.«
4. člen
Črta se druga (2) točka prvega odstavka 11. člena odloka.
Spremeni se četrta (4) točka prvega odstavka 11. člena
tako, da se glasi:
»4. Tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni v Dovoljenju
o taborjenju«. 3., 4. in 5. točka prvega odstavka postanejo 2.,
3. in 4.
Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka tako, da
se glasi:
»Z globo v znesku 100 eurov se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz
1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2013
Črnomelj, dne 25. aprila 2019
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1318.

Sklep o višini parkirnine za leto 2019

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni
list RS, št. 53/08, 47/13) je Občinski svet občine Črnomelj na
6. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o višini parkirnine za leto 2019
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za
poletno turistično sezono 2019 določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:
– 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in
večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih
motornih vozil;
– 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji
osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do
22 potnikov;
– 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov,
druga štiri in več kolesna vozila ter priklopna vozila.
2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za
zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.
Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega
odstavka:
– 70 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
– 50 % najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-48/2019
Črnomelj, dne 25. aprila 2019
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

1319.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski
svet Občine Črnomelj na svoji 6. redni seji, dne 25. 4. 2019
sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičnini parc. št. 3593/4 k.o. 1540 – Dobliče se
ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.
II.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 478-321/2018
Črnomelj, dne 25. aprila 2019
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Uradni list Republike Slovenije
1320.

Št.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine
Črnomelj na svoji 6. redni seji, dne 25. 4. 2019 sprejel naslednji

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

DRAVOGRAD
1321.

Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč
družini na domu« v Občini Dravograd

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/7, 41/07, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPPreb-1, 15/17 – DZ,
29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), v skladu s
16. in 40. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 45/10, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine
Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16 in 76/17)
je Občinski svet Občine Dravograd na 5. redni seji dne 24. 4.
2019 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve »pomoč družini
na domu« v Občini Dravograd
1. člen
Občina Dravograd daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve »pomoč družini na domu«.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve na uro s stroški strokovne priprave znaša 19,39 EUR.
Cena socialno varstvene storitve na uro (v EUR) brez
stroškov strokovne priprave, se določi na naslednji način:
Cena

Plačniki in cene glede
na dan izvedbe
storitve

na dan
delovnika
100 %

150 %

140 %

Cena za občino

12,46

18,69

17,44

Cena za uporabnike

6,16

9,24

8,62

Celotna cena skupaj

18,62

27,93

26,06

na dan na dela prosti
praznika dan (nedelja)

3409

Št. 12280-0001/2019-41
Dravograd, dne 24. aprila 2019
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala

I.
Na nepremičnini parc. št. 3572/5 k.o. 1540 – Dobliče se
ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000.

Št. 478-316/2018
Črnomelj, dne 25. aprila 2019

Stran

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2019 dalje.

SKLEP

II.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem
svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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ILIRSKA BISTRICA
1322.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ilirska Bistrica 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), 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 Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97,
30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 5. redni
seji dne 18. 4. 2019 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2018, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega
sklada.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
12.691.200
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.978.720
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
9.878.858
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.644.031
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
989.431
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
245.396
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
1.099.862
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.
539.067
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
14.788
712
DENARNE KAZNI
11.252
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
3.721
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
531.034
72
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
325.774
720
PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
41.440
722
PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
284.334
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
500
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
500

Stran

74
740

3410 /

Št.
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TRANSFERNI PRIHODKI
1.386.207
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
1.043.652
741
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.
IZ SRED. PRORAČUNA EU
342.556
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.900.660
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
3.580.871
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
688.229
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.
132.413
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.632.080
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
74.649
409
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
53.500
41
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
4.817.673
410
SUBVENCIJE
196.057
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
2.854.041
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM
501.554
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
1.266.022
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.109.705
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
6.109.705
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
392.412
431
INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO
PR. UPOR.
235.000
432
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM
157.412
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.209.460
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV
0
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
680.723
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
680.723
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
713.697
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
713.697
IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
–2.242.435
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–32.974

Uradni list Republike Slovenije
XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRET. LETA

2.209.460
2.228.427

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2018
– prihodki v letu 2018
– odhodki v letu 2018
– stanje 31. 12. 2018

126.410,05 evrov
23.500 evrov
6.552,92 evrov
143.357,13 evrov

Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska
Bistrica po stanju 31. 12. 2018 v višini 143.357,13 evrov, se
koristi v letu 2019.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2018
– prihodki v letu 2018
– odhodki v letu 2018
– stanje 31. 12. 2018

95.046,69 evrov
30.000 evrov
3.401,64 evrov
121.021,17 evrov

Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem
zakonu po stanju 31. 12. 2018 znaša 121.021 evrov. Sredstva
se lahko koristijo v letu 2019 v skladu z veljavno stanovanjsko
zakonodajo.
4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2018, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave,
krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega
dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev
sistema EZR.
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-3/2019
Ilirska Bistrica, dne 18. aprila 2019
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

1323.

Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega
dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. člena 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

Uradni list Republike Slovenije
sprejetega na 2. seji dne 16. 4. 2019 na 5. seji dne 18. 4. 2019
sprejel naslednji

SKLEP
I.
Pri parc. št. 368/1 k.o. Gaberk (ID znak 2566 368/1 se
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-81/2018
Ilirska Bistrica, dne 18. aprila 2019
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc

KAMNIK
1324.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu
Nadzornega odbora Občine Kamnik

Na podlagi 32. 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), 50. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 50/15 in 20/17) ter 36. člena Poslovnika o delu Nadzornega
odbora Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 62/15) je Nadzorni
odbor Občine Kamnik na 3. 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
Poslovnika o delu Nadzornega odbora
Občine Kamnik
1. člen
6. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov. Način imenovanja le-teh določata statut
občine in zakon.
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča namestnik
predsednika, v kolikor je odsoten tudi namestnik predsednika
pa po pooblastilu drug član.«
2. člen
V 7. členu poslovnika se pri zadnji alineji črta besedna
zveza »obvezno pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi
s pristojnostjo nadzornega odbora«.
3. člen
Tretji odstavek 8. člena poslovnika se spremeni, tako da
se glasi:
»Glede prenehanja članstva v nadzornem odboru, razrešitve ter nezdružljivosti članov nadzornega odbora se smiselno
uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi ter statuta
občine.«
4. člen
V 9. členu poslovnika se za tretjim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»Podatke iz prejšnjega odstavka nadzorni odbor zahteva
z dopisom, v katerem nadzorovani stranki postavi razumen
rok. Podatki se posredujejo v elektronski obliki, v kolikor to ni
mogoče pa v fizični obliki.«
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5. člen
V 10. členu poslovnika se besedna zveza »sprejetim
Pravilnikom o določitvi plačil« nadomesti z besedno zvezo
»pravilnikom, ki določa plačila«.
6. člen
12. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program dela v skladu s
statutom občine.
Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni
ali dopolni.«
7. člen
V 13. členu poslovnika se za tretjim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Seje nadzornega odbora niso javne. Na sejah so lahko
prisotni samo člani nadzornega odbora, tajnik nadzornega
odbora in morebitni vabljeni.«
8. člen
V tretjem odstavku 14. člena poslovnika se beseda »vroči« nadomesti z besedo »posreduje«.
V šestem odstavku 14. člena se beseda »dostavi« nadomesti z besedo »posreduje«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Vabilo brez gradiva se posreduje v vednost tudi županu
in direktorju občinske uprave.«
9. člen
V 15., 18., 19., 21. in 22. členu poslovnika se besedna
zveza »predsednik nadzornega odbora« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »predsedujoči« v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku 15. člena se beseda »upravičenih«
nadomesti z besedo »opravičenih«.
V drugem odstavku 15. člena se beseda »vseh« prestavi
pred besedo »članov«.
Na koncu drugega odstavka 15. člena se doda », razen
ko je drugače določeno v tem poslovniku ali statutu občine.«
10. člen
V drugem odstavku 16. člena se za besedno zvezo »prejšnje seje« doda besedna zveza », poročilo o realizaciji sklepov
prejšnje seje«.
11. člen
V prvem odstavku 17. člena poslovnika se črta prvi stavek
in se nadomesti z besedno zvezo »Po ugotovitvi sklepčnosti ter
glasovanju o dnevnem redu, nadzorni odbor glasuje o potrditvi
zapisnika prejšnje seje.«
Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Po glasovanju o zapisniku predsedujoči člane seznani s
sklepi zadnje seje nadzornega odbora, tajnik in člani nadzornega odbora pa poročajo o realizaciji sklepov prejšnje seje.«
12. člen
V 20. členu poslovnika se besedna zveza »sklene, da še
ni pogojev za končno odločanje« nadomesti z besedno zvezo
»o točki ne želi odločati na isti seji«.
Za besedo »lahko« se doda besedna zveza »s sklepom«.
13. člen
V tretji alineji prvega odstavka 23. člena poslovnika se
črta besedilo »ostalih morebitnih prisotnih«.
Peta alineja prvega odstavka 23. člena se spremeni, tako
da se glasi:
»potrditev zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje;«.
14. člen
V prvem odstavku 24. člena poslovnika se črtajo besedna
zveza »fizični ali«, besedilo »(šteje se, da je vabilo v elektronski
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obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o prejemu le-tega)«,
ter besedilo »osebnim telefonskim glasovanjem ali«.
V četrtem odstavku 24. člena se črta besedilo »potrdila o
vročitvi vabil članom sveta oziroma«.
15. člen
V drugem odstavku 26. člena poslovnika za besedo »pridobijo« doda besedilo »elektronske izvode, v kolikor to ni
mogoče pa«.
16. člen
V drugem odstavku 27. člena poslovnika se namesto
besedila »nadzorovani osebi oziroma organu (v nadaljevanju
nadzorovana stranka)« doda besedilo »nadzorovani stranki«.
17. člen
V drugem odstavku 28. člena poslovnika se črta stavek
»Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v 15 dneh
od prejema le-tega.«
V tretjem odstavku 28. člena se za besedo »odbor« doda
besedilo »v 15 dneh od prejema odzivnega poročila dokončno«.
18. člen
V prvem odstavku 29. člena poslovnika se pred besedo
»poročilo« doda beseda »Dokončno«, ter na koncu stavka se
doda besedilo »ter ga objavi na spletni strani občine«.
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »nadzoru«
doda besedo »in«.
V drugem odstavku 29. člena se črta besedilo »ter o tem
poročati nadzornemu odboru«.
19. člen
32. člen poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Za vsak nadzor se v skladu z določili tega poslovnika in
predpisov, ki urejajo arhiviranje in hrambo aktov, hranijo vse
beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno
poročilo in poročilo s priporočili in predlogi.«
20. člen
V prvem odstavku 33. člena poslovnika se za besedo
»nepristranskosti« doda besedna zveza »v skladu z zakonom,
ki ureja nasprotje interesov ter statutom občine.«
V drugem odstavku 33. člena poslovnika se za besedo
»podane« doda beseda »tudi«.
21. člen
V drugem odstavku 35. člena poslovnika se besedo »poslati« zamenja z besedo »posredovati«.
22. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2019
Kamnik, dne 13. marca 2019
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Kamnik
Elvira Peterlin

LJUBLJANA
1325.

Zaključni račun proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2018

Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno

Uradni list Republike Slovenije
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne
15. aprila 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2018.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu
je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter
realizacija v letu 2018.
3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na
spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-72/2019-46
Ljubljana, dne 15. aprila 2019
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

MURSKA SOBOTA
1326.

Zaključni račun proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2018

Na podlagi tretjega odstavka 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 110. 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 5. seji dne 25. aprila 2019 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Murska Sobota za leto 2018.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem
delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter

Uradni list Republike Slovenije

Št.

računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne
občine Murska Sobota za leto 2018.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2018 so razvidni iz splošnega dela proračuna
na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Konto Naziv

I.

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740
741
II.
40
400
401
402
403
409
41
410
411
412

SKUPNI PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davek na dohodek in dobiček
Davek na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Globe in druge denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državn. prorač.
iz sredstev pror. Evropske unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenih
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERJI
Subvencije
Transferji posameznikom
in gospodinjstvom
Transferji nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

v EUR
Realizacija
2018
20.286.319,23
15.043.257,91
12.284.266,87
9.658.297,00
2.396.066,35
229.903,52
–
2.758.991,04
2.069.192,90
16.895,14
149.080,71
182.572,96
341.249,33
2.007.109,39
245.360,27
–
1.761.749,12
550,00
550,00
–
3.235.401,93
1.299.553,05
1.935.848,88
22.035.394,30
5.098.292,77
1.362.892,80
220.850,95
3.227.176,38
46.186,71
241.185,93
8.136.184,15
244.879,59
3.112.113,11
724.186,17
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413 Drugi tekoči domači transferji
4.055.005,28
414 Tekoči transferi v tujino
–
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.286.361,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.286.361,81
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
514.555,57
431 Inves. transf. pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proč. uporabniki
137.911,32
432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom
376.644,25
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽKEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.749.075,07
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ.
IN PROD. KAP. DELEŽ.
250.350,00
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ.
IN PROD. KAP. DELEŽ.
250.350,00
750 Prejeta vračila danih posojil
11.250,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
239.100,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
–
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
–
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)
250.350,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
584.200,00
50
ZADOLŽEVANJE
584.200,00
500 Domače zadolževanje
584.200,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
748.851,35
55
ODPLAČILA DOLGA
748.851,35
550 Odplačilo domačega dolga
748.851,35
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.663.376,42
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–164.651,35
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.749.075,07
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2018
9009 Splošni sklad za drugo
592.214,67
4. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota
za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zaključni račun z vsemi prilogami pa se objavi na spletni strani
Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0060/2019-2
Murska Sobota, dne 25. aprila 2019
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

1308.
1309.
1310.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

1311.

Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem

1312.

3399
3399
3399

BANKA SLOVENIJE

3399

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvedbi postopka izbire projektov in programov,
pogojih in merilih za izbor projektov in programov
ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb
in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike
Slovenije

1326.

22.

23.
3400

1314.
1315.
1316.

1317.
1318.
1319.
1320.
1321.

1322.
1323.

BREŽICE

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto
2018

3404

CERKNO

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Cerkno za leto 2018
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu
otroka
Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

3405

ČRNOMELJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o taborjenju v Občini Črnomelj
Sklep o višini parkirnine za leto 2019
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

24.

25.

3406
3406

26.

3407
3408
3408
3409

27.

3409

29.

3409

30.

28.

DRAVOGRAD

Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na
domu« v Občini Dravograd

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

3410

KAMNIK

1324.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik

1325.

Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2018

3411

LJUBLJANA

3412

3412

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/19

OBČINE
1313.

MURSKA SOBOTA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska
Sobota za leto 2018

VSEBINA
Zakon o ratifikaciji Priloge I k Dopolnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta
1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (Protokol I) z dne 8. junija 1977, kot je bila
spremenjena 30. novembra 1993 (MPŽKMOS)
Akt o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in
mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske
sile (MAZŽV)

205

219

Obvestila o začetku oziroma prenehanju
veljavnosti mednarodnih pogodb

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in
Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju
na obrambnem področju
Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja, ki se zadržijo, kadar
se tradicionalna lastna sredstva dajo na razpolago
proračunu EU za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo
delujejo na ozonski plašč za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti spremembe Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča
za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o načelih,
ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi
telesi za Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije za
Republiko Slovenijo
Obvestilo o začetku veljavnosti spremenjene Priloge I in Priloge II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo,
Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo,
Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino
Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko
in Republiko Finsko za Republiko Slovenijo
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