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OBČINE
DOL PRI LJUBLJANI
559.

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
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 Statuta Občine
Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18, UPB-2) je Občinski
svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. redni seji dne 11. 3. 2020
sprejel

A.

LETO 2020
(v EUR)
I.

70

71

ODLOK
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Dol pri Ljubljani za leto
2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja proračuna ter obseg poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

72

73

2. člen
Določbe tega odloka morajo smiselno uporabljati vsi posredni proračunski uporabniki proračuna Občine Dol pri Ljubljani.

74

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

II.
40

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
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

6.120.350,00
5.834.350,00
4.784.150,00
3.700.000,00
929.950,00
149.200,00
5.000,00
1.050.200,00
251.500,00
10.000,00
32.200,00
120.000,00
636.500,00
115.000,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
171.000,00
85.000,00
86.000,00
6.622.487,00
2.204.123,00
334.850,00
50.700,00
1.643.573,00
0,00
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409 Rezerve
175.000,00
TEKOČI TRANSFERI
2.318.100,00
410 Subvencije
62.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.393.000,00
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
211.700,00
413 Drugi tekoči domači transferi
641.400,00
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.100.264,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.100.264,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
502.137,00
III./1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ
502.137,00
III./2. TEKOČI PRESEŽEK
1.312.127,00
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
500 Domače zadolževanje
0,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–502.137,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
502.137,00
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
(2019)
640.000,00
41

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. 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 –
konta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
5. člen
Če se med izvrševanjem proračuna vplača namenski prejemek, 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-
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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 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.
Prihodki iz naslova komunalnega prispevka se v proračunu oblikujejo kot namenski prihodki, ki se porabijo kot namenski
izdatki za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
Prihodki iz naslova požarnih taks se v proračunu oblikujejo 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 obdobje 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 proračunu tekočega leta.
V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame obveznosti 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.
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9. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki
se poravnajo iz proračuna Občine Dol pri Ljubljani, se upoštevajo plačilni roki določeni v zakonu.
10. člen
V načrt razvojnih programov so zajeti načrtovani izdatki
občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter
druge razvojne projekte v prihodnjih štirih letih.
11. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj.
Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem 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 Občino Dol pri Ljubljani in upravičencem ter na podlagi ustrezne
računovodske listine.
13. člen
Če se med izvrševanjem proračuna zaradi novih obveznosti povečajo izdatki proračuna ali zmanjšajo prejemki proračuna, 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 proračuna 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 proračunu. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati
občinskemu svetu.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva
med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna uskladiti
načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih
programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z
namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad
20% izhodiščne vrednosti projektov.
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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 proračunska 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 odloča župan.
16. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervo, ki se določijo v proračunu v obsegu do višine 1,5%
prejemkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče, ki jih
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad. Neporabljena sredstva se na dan 31. decembra preteklega leta
prenesejo v proračunski sklad tekočega leta.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi odloča župan.
17. člen
Morebitna prosta sredstva proračuna oziroma trenutni presežki, se zaradi ohranjanja realne vrednosti lahko nalagajo tako,
da je zagotovljena njihova varnost in s tem ni ogrožena tekoča
likvidnost proračuna. O nalaganju prostih sredstev odloča 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 posredni proračunski uporabniki in ga najkasneje do 31. 08. tekočega leta oddati županu.
19. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju 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 zavarovanje plačil, obresti pa morajo biti vsaj kot trenutno veljavne
bančne obresti za vezane depozite, za ustrezno obdobje.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz ZJF, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove ali oprosti plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča posameznim dolžnikom občine, ki so materialno
ogroženi, in sicer največ do višine 200,00 EUR na posameznega dolžnika. Materialno ogroženost posamezni dolžnik dokazuje z dokazilom pristojnega centra za socialno delo.
Če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino 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.
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Ne glede na določila prejšnjega odstavka ni možno odpisati tistih dolgov, ki jih izrecno navaja zakon.
O odpisih terjatev župan poroča ob predložitvi Zaključnega 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 višine 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.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
23. člen
Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov
nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občini za proračun leta 2020 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 družb v
skupini Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o:
– dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine
37.800,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 94.500,00
EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do
višine 42.840,00 00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do
višine 441.000,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine
63.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine
151.200,00 EUR.
24. člen
Občina lahko izdaja poroštva neposrednim in posrednim
proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.
25. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima
pravico in dolžnost nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru
nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan
pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
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27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2019-11
Dol pri Ljubljani, dne 11. marca 2020
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

560.

Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani
(Uradni list RS, št. 3/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Dol
pri Ljubljani na 9. redni seji dne 11. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o izločitvi iz javnega dobra
1.
Iz javnega dobra se izločita nepremičnini z ID znakom
parcela 1762 509/2 in parcela 1762 519/2.
2.
Nepremičnini iz prve točke prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Občine Dol pri Ljubljani.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2020-15
Dol pri Ljubljani, dne 11. marca 2020
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Željko Savič

LITIJA
561.

Sklep o začetku priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta
za EUP GA-05 Ig Gabrovka

Na podlagi 53., 289., 116. in 119. člena v zvezi s 110. členom Zakona o urejanju prostora – 2 (Uradni list RS, št. 61/17)
ter 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) župan Občine Litija sprejema

SKLEP
o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za EUP GA-05 IG Gabrovka

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1. člen
(uvodna določba)
S tem sklepom se določa začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
za EUP GA-05 Gabrovka in potrjujejo Izhodišča za pripravo
OPPN, ki so priloga temu sklepu.

26. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dol pri Ljubljani
v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami
823/3, 825/2, 831/2, 834/2, 834/5, 834/6, 834/7, 835/3, 859,

Uradni list Republike Slovenije
860/3, 861, 862, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6,
920/2, 920/3, 920/6, 920/7, 920/8, 921/2, 937/7, 1839/3,
1839/4, 1839/5, 1839/6, 1839/7, 1839/8, 1839/9, 1857/1,
1857/2, 1864/3 vse k.o. Vodice (1844). Območje OPPN meri
pribl. 2,4 ha m2.
Načrtovanje priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo in druge infrastrukturne ureditve lahko segajo tudi izven
območja OPPN.
Gospodarska cona je v OPN Občine Litija, v enoti urejanja
prostora EUP GA-05, z namensko rabo IG.
Z OPPN se načrtuje ureditev območja za gospodarske
dejavnosti. Predmet urejanja je določitev pogojev za gradnjo
objektov, zunanjih ureditev in infrastrukturnih priključkov.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve pridobi pobudnik OPPN.
4. člen
(vrsta postopka)
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v
skladu s 118. in 119. členom ZUreP-2.
5. člen
(roki za pripravo OPPN)
Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
1. faza: izhodišča in sklep o pripravi OPPN,
odločitev o CPVO
60 dni
2. faza: osnutek OPPN
30 dni
3. faza: prva mnenja nosilcev urejanja prostora
(NUP)
30 dni
4. faza: dopolnjeni osnutek OPPN
30 dni
5. faza: javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
6. faza: stališča do pripomb in predlogov javnosti 30 dni
7. faza: predlog OPPN
15 dni po potrditvi stališč
in pripomb na OS
8. faza: druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
30 dni
9. faza: sprejem OPPN na OS
na seji OS.
Navedeni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih
zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni državni in lokalni nosilci urejanja prostora za
OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Vojkova 52, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija (za področje
lokalnih cest)
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Litja d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija (za lokalne ceste, vodovod, kanalizacijo, odpadke, javno razsvetljavo)
9. CEROZ d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku
10. Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
11. Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo
mesto
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12. Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa,
TKO osrednja Slovenija, Stegne 19, 1000 Ljubljana
ter dodatno za CPVO:
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Dunajska cesta 47, Ljubljana
14. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
15. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000
Ljubljana
16. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.
V postopku priprave OPPN bo na podlagi določb Statuta
Občine Litija sodelovala tudi KS Gabrovka, Gabrovka 23, 1274
Gabrovka, kot predstavnik lokalne skupnosti na obravnavanem
območju. V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da je
potrebno njihovo mnenje o načrtovani prostorski ureditvi.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost se seznani s sklepom o pripravi OPPN z objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije in z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Litija.
Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami v dopolnjenem osnutku OPPN v času javne razgrnitve, ki traja 30 dni in
na javni obravnavi v času javne razgrnitve. V tem času lahko
javnost poda pripombe in predloge k načrtovanim ureditvam.
Pripombe javnosti bo občina preučila in sprejela stališča do pripomb, ki bodo javno objavljena v prostorskem informacijskem
sistemu Občine Litija in na krajevno običajen način v uradnem
glasilu Občine Litija in na spretni strani občine.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri urejanja prostora)
Podatke za pripravo OPPN posredujeta oziroma pridobita Občina Litija in izbrani pooblaščeni načrtovalec iz javno
dostopnih evidenc.
Geodetski načrt območja OPPN, strokovne rešitve prostorske ureditve in druge strokovne podlage za izdelavo OPPN
zagotovi pobudnik.
Pripravo vseh strokovnih podlag za OPPN in izdelavo
strokovnih gradiv OPPN financira pobudnik.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z izhodišči za načrtovanje OPPN na uradni spletni
strani Občine Litija www.litija.si.
Št. 350-1/2019-45
Litija, dne 9. marca 2020
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec

LOG - DRAGOMER
562.

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo
Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska
soseska Log – L2S/6

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Log Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Log - Dragomer
objavlja
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POZIV
k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega
prostorskega načrta Stanovanjska soseska
Log – L2S/6
1. Občina Log - Dragomer vodi postopek za začetek
priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6 (v nadaljevanju OPPN SS Log
L2S/6). Pobudnik priprave prostorskega akta je Glen d.o.o.,
Vilharjeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Predlog izhodišč za pripravo OPPN SS Log L2S/6 je izdelalo podjetje Esplanada d.o.o.,
Slovenska vas 8, 8232 Šentrupert.
2. Izhodišča za pripravo OPPN se glede na zakonodajo
pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. Predmet
izhodišč so prostorske ureditve za namen stanovanjske soseske na območju parc. št. 1662/1, 1661, 1653/2, 1653/1, 1651/3,
1650/2, 1651/5,2121; vse k.o. Log.
3. Predlog izhodišč se javno objavi od 8. 4. 2020 do
vključno 23. 4. 2020:
– v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00–
12.00, 13.00–15.00, sreda 9.00–12.00, 14.00–17.00, petek
8.00–12.00) v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5,
Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
– na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu
http://www.log-dragomer.si.
4. Javna predstavitev predloga izhodišč in posvet za
oblikovanje dokončnih izhodišč OPPN SS Log L2S/6 bo v
četrtek 16. 4. 2020 ob 18. uri v sejni sobi v 1. nadstropju
Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
5. V času javne objave predloga izhodišč lahko vsi udeleženci urejanja prostora in zainteresirana javnost podajo pisne
pripombe in predloge k objavljenemu predlogu. Pripombe in
predlogi se lahko do konca javne objave predloga izhodišč
(vključno z zadnjim dnem javne objave) podajo:
– po e-pošti na naslov obcina@log-dragomer.si;
– po pošti na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5,
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici;
– osebno v sprejemni pisarni Občine Log - Dragomer, Na
Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
s pripisom »Pripomba – Izhodišča OPPN SS Log L2S/6«.
6. Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Št. 350-25/2019-16
Dragomer, dne 10. marca 2020
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

563.

Javno naznanilo o obveščanju javnosti o drugi
javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka
o občinskem prostorskem načrtu Občine Log
- Dragomer in Okoljskega poročila za občinski
prostorski načrt Občine Log - Dragomer

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
in 30. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS,
št. 33/07) Občina Log - Dragomer s tem

Uradni list Republike Slovenije
J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o drugi javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer
in Okoljskega poročila za občinski prostorski
načrt Občine Log - Dragomer
1. Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer (v
nadaljevanju: OPN), ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje
prostora, in Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt
Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: OP), ki ga je izdelal
AD – poslovno svetovanje, Anes Durgutović, s.p.
2. Gradivo bo javno razgrnjeno od 8. 4. 2020 do vključno 10. 6. 2020, in sicer:
– od 8. 4. 2020 do 22. 5. 2020 v tiskani obliki v času
uradnih ur (ponedeljek 9.00–12.00, 13.00–15.00, sreda
9.00–12.00, 14.00–17.00, petek 8.00–12.00) v sejni sobi
Občine Log - Dragomer, v prostorih Doma krajanov, na
naslovu Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani;
– zaradi selitve občinske uprave od 25. 5. 2020 do 10. 6.
2020 v tiskani obliki v času uradnih ur (ponedeljek 9.00–
12.00, 13.00–15.00, sreda 9.00–12.00, 14.00–17.00, petek
8.00–12.00) v mansardi Občine Log - Dragomer, v prostorih
novega upravnega objekta, na naslovu Loška cesta 12, 1358
Log pri Brezovici;
– od 8. 4. 2020 do vključno 10. 6. 2020 na spletni strani
Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si.
Digitalni prikaz namenske rabe prostora bo objavljen na
spletnem prostorskem portalu I-obcina, na naslovu http://www.
iobcina.si.
3. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in OP
bo v torek, 12. 5. 2020 ob 17. uri v večnamenskem prostoru
Osnovne šole Log - Dragomer, Šolska ulica 1, 1351 Brezovica
pri Ljubljani.
4. V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPN in OP. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve (vključno z
zadnjim dnem javne razgrnitve) na posebnem obrazcu podajo:
– po e-pošti na naslov obcina@log-dragomer.si;
– po pošti na naslov Občina Log - Dragomer, Na Grivi 5,
p. p. 09, 1358 Log pri Brezovici
– osebno v poslovnem času sprejemne pisarne Občine
Log od 8. 4. 2020 do 22. 5. 2020 na naslovu Na Grivi 5, Dragomer, 1351 Brezovica pri Ljubljani in zaradi selitve občinske
uprave od 25. 5. 2020 do 10. 6. 2020 na naslovu Loška
cesta 12, 1358 Log pri Brezovici;
s pripisom »Pripomba – 2. javna razgrnitev OPN«.
Poseben namenski obrazec za pripombe in predloge je
dostopen na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu
http://www.log-dragomer.si, na kraju javne obravnave, na kraju
javne razgrnitve in v sprejemni pisarni Občine Log - Dragomer.
5. Občina Log - Dragomer bo po končani javni razgrnitvi
zavzela stališča do pripomb javnosti. Stališča bodo javno
objavljena na spletni strani Občine Log - Dragomer, na naslovu http://www.log-dragomer.si in na oglasni deski Občine
Log - Dragomer.
Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke,
katastrske občine in oznako pripombe in ne z osebnimi podatki.
6. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, v glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine
Log - Dragomer.
Št. 3500-9/2016-188
Dragomer, dne 10. marca 2020
Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik

Uradni list Republike Slovenije
SLOVENSKE KONJICE
564.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o Občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo
k Lambrechtovemu domu (ID 1595)

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom ter
268. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 61/17) in 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je župan
Občine Slovenske Konjice dne 13. 3. 2020 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu
(ID 1595)
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Slovenske Konjice določa
postopek priprave tekstualnih sprememb in dopolnitev Odloka
o Občinskem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (Uradni list RS, št. 32/19) – v nadaljevanju: Odlok
o SD OPPN).
2. člen
(območje in predmet načrtovanja)
Območje SD OPPN akta se nanaša na parceli številka
87/1 in 1936 – del, obe k. o. 1115 Slovenske Konjice. Meja
veljavnega OPPN se s predlaganimi SD OPPN ne spreminja, prav tako ne potek predvidene infrastrukture. Predvidene
SD OPPN ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju. Predvidene so manjše vsebinske spremembe
posameznih členov Odloka o OPPN.
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka
o OPPN je podal investitor Lambrechtov dom Slovenske Konjice. V dozidavi k Lambrechtovemu domu je potrebno predvideti
izvajanje domskih dejavnosti kot krovne klasifikacije predvidenega objekta. Dopolnjena krovna klasifikacija dozidave kot
stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine bo
omogočala širšo uporabo stavbe, skladno s potrebami investitorja. Zaradi dopolnitve OPPN se vplivi nameravane gradnje na
okolje ne bodo povečali. Nameravana gradnja ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na območju, tehnične značilnosti
gradnje se ne bodo spremenile.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
SD OPPN se bodo pripravile na podlagi pobude investitorja.
Izhodišče za pripravo SD OPPN, ki se s tem sklepom potrdijo, je
izdelala družba Arhiteza d.o.o. pod številko projekta 20/2017 v
mesecu februarju 2020 in bodo sestavni del Odloka o SD OPPN.
4. člen
(vrsta postopka za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)
Za potek priprave in sprejema Odloka o SD OPPN bo
upoštevan redni postopek priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta, določenega z veljavnim Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-2).
5. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
in njegovih posameznih faz)
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave
Odloka o SD OPPN:
– Priprava in objava sklepa v Uradnem listu RS marec
2020
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– Javna objava sklepa v prostorskem informacijskem
sistemu in obvestilo o novem postopku preveritve celovite presoje vplivov na okolje ter določitev ministrstva, pristojnega za
okolje ali je za SD OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov
na okolje 21 dni
– Priprava osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka OPPN 7 dni
– Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji
vplivov na okolje, v kolikor bo ta potrebna, podajo mnenje o
sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje 30 dni
– MOP poda mnenje ali je OP ustrezno 30 dni
– Izdelava dopolnjenega osnutka odloka o SD OPPN
7 dni
– Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni
pred pričetkom javne razgrnitve
– Javna razgrnitev in javna obravnava z evidentiranjem
vseh pisnih pripomb 30 dni
– Proučitev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
javne obravnave 7 dni
– Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave 7 dni po zaključku javne obravnave
– Izdelava predloga odloka o SD OPPN 7 dni
– Ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovi, ali so vplivi
izvedbe predloga sprememb OPPN na okolje sprejemljivi v
skladu s področja varstva okolja, če je bilo za to potrebno izvesti celovito presojo vlivov na okolje 30 dni
– Izdelava usklajenega predloga odloka 7 dni
– Sprejem in objava odloka v Uradnem listu RS junij 2020.
Predvideni roki se zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev
v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to
ne more imeti nikakršnega vpliva.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj)
Nosilcev urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja na
SD OPPN, zaradi narave sprememb navedenih v 2. členu tega
sklepa, ne bo potrebno ponovno pozvati.
Z javno objavo sklepa v prostorskem informacijskem sistemu bodo obveščeni o objavi državni nosilci urejanja prostora, ki
sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje
o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje.
7. člen
(načrt vključevanja javnosti)
Javnost bo vključena v času javne razgrnitve in javne
obravnave.
8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti
udeležencev pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN)
Za pripravo SD OPPN se uporabijo podlage veljavnega OPPN in strokovne podlage za spremembe in dopolnitve
OPPN, ki jih je izdelala družba Arhiteza d.o.o. pod številko
projekta 20/2017 v mesecu februarju 2020. Obveznosti udeležencev ostajajo nespremenjene. Izdelavo SD OPPN bo financiral investitor.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na svetovnem spletu ter se objavi na prostorskem informacijskem sistemu. Sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0006/2020
Slovenske Konjice, dne 13. marca 2020
Župan
Občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica
za leto 2020

Na podlagi 40. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe)
in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47 z
dne 26. 7. 2019) je Občinski svet Občine Škofljica na 1. izredni
seji dne 9. 3. 2020 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Škofljica
za leto 2020
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 2. člen spremeni
tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.

I.

70

71

72

74

II.
40

41

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
10.754.854,54
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.876.162,41
DAVČNI PRIHODKI
7.054.275,00
700 Davki na dohodek in dobiček
6.137.790,00
703 Davki na premoženje
739.035,00
704 Domači davki na blago in storitve
177.450,00
NEDAVČNI PRIHODKI
1.821.887,41
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
480.920,56
711 Takse in pristojbine
8.500,00
712 Globe in druge denarne kazni
82.600,00
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
9.500,00
714 Drugi nedavčni prihodki
1.240.366,85
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000,00
720 Prihodki od prodaje zalog
50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
150.000,00
TRANSFERNI PRIHODKI
1.678.692,13
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
947.369,30
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
731.322,83
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
16.112.031,02
TEKOČI ODHODKI
3.315.781,67
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
799.397,34
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
97.804,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.273.280,33
403 Plačila domačih obresti
45.300,00
409 Rezerve
100.000,00
TEKOČI TRANSFERI
3.946.548,87
410 Subvencije
391.000,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
2.708.450,00
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412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
148.521,48
413 Drugi tekoči domači transferi
698.577,39
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.690.459,81
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
8.690.459,81
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
159.240,67
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
84.424,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
74.816,67
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–5.357.176,48
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(I.-7102)-(II.-403-404)
–5.311.926,48
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
1.613.831,87
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
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
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+501)
2.900.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
2.900.000,00
500 Domače zadolževanje
2.900.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
272.032,80
55
ODPLAČILA DOLGA
272.032,80
550 Odplačila domačega dolga
272.032,80
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.729.209,28
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.627.967,20
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
5.357.176,48
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.729.209,28
2. člen
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku in se objavijo na
spletni strani Občine Škofljica.
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 5. člen spremeni
tako, da se glasi:
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen
pod pogoji in na način, ki jih določa Zakon o javnih financah
in ta odlok.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna. O
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prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
odloča župan na predlog strokovne službe, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5%
obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne
sme presegati 10% obsega glavnega programa v sprejetem
proračunu;
– med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 20% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
– med posameznimi proračunskimi postavkami, ki jih obsega ta odlok ali novimi proračunskimi postavkami v okviru
istega podprograma v celoti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2020 poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.
4. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 13. člen spremeni
tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v višini
2,900.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
5. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 14. člen spremeni
tako, da se glasi:
1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme
zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne
sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se
lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij
na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 135.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko
zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij
na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 630.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
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– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 216.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-04/2020
Škofljica, dne 9. marca 2020
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

VLADA
566.

Odlok o začasni prepovedi in omejitvah
javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. 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) in v zvezi z drugo točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi in omejitvah javnega
prevoza potnikov v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz
potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.
2. člen
(1) Na ozemlju Republike Slovenije se prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega
prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov,
občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen
avtotaksi prevozov.
(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.
(3) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne
službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito
voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec.
(4) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za
infrastrukturo.

Stran

1746 /

Št.

24 / 15. 3. 2020

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
(1) Prepove se prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih
nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja in za
osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z
napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo nazaj po uveljavitvi tega odloka.
(3) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za
infrastrukturo.
4. člen
Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v
Uradnem listu.
5. člen
Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00710-6/2020
Ljubljana, dne 14. marca 2020
EVA 2020-2430-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
559.
560.

DOL PRI LJUBLJANI

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2020
Sklep o izločitvi iz javnega dobra

LITIJA

561.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za EUP GA-05 Ig Gabrovka

562.

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska
Log – L2S/6
Javno naznanilo o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer
in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt
Občine Log - Dragomer

563.

564.

565.

1737
1740

1740

LOG - DRAGOMER

1741

1742

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID
1595)
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