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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
653. Sklep o razveljavitvi Sklepa o razpisu volitev 

v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije v letu 2020

Na podlagi 30. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08, 
7/09 – odl. US) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije na korespondenčni seji dne 20. 3. 2020 sprejel

S K L E P 
o razveljavitvi Sklepa o razpisu volitev v svet 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  
in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije v letu 2020

1. Razveljavi se Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kme-
tijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS, 
št. 11/20).

2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 041-1/2019-33
Ljubljana, dne 20. marca 2020

Cvetko Zupančič
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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OBČINE

ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 31. člena Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) je župan Mestne občine Murska Sobota 
sprejel

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 
(vodarna)

1. člen
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN in pravna podlaga)

(1) S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto 
urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) (v nadaljevanju OPPN), 
ki jih je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inže-
niring d.o.o., Murska Sobota (št. projekta: OPPN-2/20, marec 
2020) in se začne postopek priprave OPPN.

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je ZUreP-2 
(Uradni list RS, št. 61/17) in Pravilnik o vsebini, obliki in na-
činu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/2007).

(3) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/16, 
67/16) (v nadaljevanju OPN) je osnovna namenska raba na 
obravnavanem območju opredeljena kot stavbno zemljišče. 
Po določbah 35. člena OPN spada območje predmetnega 
OPPN v podenoto urejanja SO 54/1. Podrobnejša namenska 
raba prostora je opredeljena kot CU – osrednja območja 
centralnih dejavnosti. 90. člen OPN določa, da je oblikovanje 
objektov za podenoto SO 54/1 lahko bolj svobodno, višine 
stavb do P+3, s poudarkom na zelenih površinah.

2. člen
(območje in predmet načrtovanja)

(1) Območje OPPN obsega naslednje parcele ali dele 
parcel: 33/4, 33/5, 33/2, 19/3, 3158 in 3157/7, vse k.o. Mur-
ska Sobota. Območje OPPN se lahko v času postopka pri-
prave na podlagi smernic nosilcev urejanja tudi poveča z 
namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in infra-
strukturne ureditve.

(2) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji 
tako, da bi se v območje umestil objekt načrtovane vodarne, 
objekt ZOTKa, del površine bi se namenil prestavitvi vrtič-
kov iz sedanje lokacije. V preostalem delu se bo z OPPN 
opredelila možnost umestitve stavb širše namembnosti (ob 
upoštevanju namenske rabe določene z OPN).

3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in oblika OPPN)
(1) Strokovne rešitve se pridobijo na podlagi analize 

prostora, ocene potreb ter ob upoštevanju smernic nosilcev 
urejanja prostora. Podlaga za pripravo OPPN sta tudi idejna 
zasnova za vodarno ter idejna zasnova za objekt ZOTKa.

(2) Načrtovalec OPPN mora prostorski akt izdelati v 
skladu z veljavnimi predpisi ter je dolžan podajati obrazlo-
žitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati 
na javnih obravnavah in delovnih telesih mestnega sveta v 
postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripra-
vljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb 
iz javne obravnave.

(3) Načrtovalec OPPN mora sprejeti akt (tekstualni in 
grafični del) pripravljavcu predati v digitalni obliki ter štiri 
izvode v analogni obliki. Digitalna oblika mora biti v formatu 

KRANJ

654. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 
Mestne občine Kranj

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 37/19 – UPB2) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 1. izredni dopisni seji dne 
23. 3. 2020 sprejel

O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve  

Mestne občine Kranj

1. člen
Sredstva proračunske rezerve do višine največ 

800.000 EUR se uporabijo za financiranje izdatkov v zvezi 
epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), raz-
glašene z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 19/20).

2. člen
Sredstva iz prvega člena tega odloka se uporabijo za 

financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov 
in odpravljanja posledic epidemije na območju Mestne občine 
Kranj.

3. člen
O porabi sredstev iz prvega odstavka tega člena v skladu 

z namenom, opredeljenim s tem odlokom, odloča župan Me-
stne občine Kranj.

Župan o porabi sredstev iz prvega odstavka tega člena 
s pisnimi poročili obvešča Mestni svet Mestne občine Kranj.

4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS in se uporablja z zvezi z nastalimi izdatki Mestne 
občine Kranj zaradi razglašene epidemije z dnem pričetka 
uporabe Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, 
to je 12. 3. 2020.

Št. 410-6/2020-19
Kranj dne 23. marca 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

MURSKA SOBOTA

655. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za podenoto urejanja 
prostora SO 54/1 (vodarna)

Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
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dwg oziroma po dogovoru lahko tudi v drugem formatu, ki je 
združljiv s programsko opremo, ki jo uporablja pripravljavec.

4. člen
(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUreP-2 se OPPN pripravi in 
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

5. člen
(rok za pripravo posameznih faz OPPN)

(1) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema OPPN:
faza rok

1. osnutek OPPN (pridobitev 
konkretnih smernic, odločba 
CPVO)

2 meseca po objavi 
sklepa o začetku 
priprave

2. dopolnitve osnutka OPPN 
(pridobivanje prvih mnenj 
in usklajevanje, priprava 
dopolnjenega osnutka)

2 meseca 
po pridobitvi 
konkretnih smernic 
in odločbe 
o CPVO

3. javna razgrnitev, javna obravnava, 
priprava stališč do pripomb, 
I. obravnava OPPN na mestnem 
svetu

2 meseca 
po dopolnitvi 
osnutka OPPN

4. predlog OPPN (pridobivanje drugih 
mnenj in usklajevanje)

2 meseca 
po I. obravnavi 
na mestnem svetu

5. sprejem OPPN in objava 1 mesec po pripravi 
predloga

(2) V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, se aktivnosti s tega področja smisel-
no vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo 
roki izdelave in sprejema OPPN.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani  

za podajo smernic in mnenj)
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike 

Slovenije za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slo-
venije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje 
Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,

– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (po-
dročje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne ener-
gije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 

9000 Murska Sobota,
– Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Mur-

ska Sobota,
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, 

Center za dostopovna omrežja Maribor – Murska Sobota, Ba-
kovska ulica 27, 9000 Murska Sobota,

– T–2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska 
ulica 3, 9000 Murska Sobota,

– Telemach d.o.o., PE Murska Sobota, Lendavska uli-
ca 29d, 9000 Murska Sobota,

– Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Od-
delek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska 
Sobota.

(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska ce-
sta 48, 1000 Ljubljana.

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve 
posegajo v njihovo delovno področje.

7. člen
(načrt vključevanja javnosti)

V skladu s tretjim odstavkom 108. člena ZUreP-2 je obči-
na pri oblikovanju izhodišč še pred objavo tega sklepa zagoto-
vila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega nazna-
nila za podajo mnenj oziroma pripomb. Javnosti bo vključitev 
v postopek omogočena tudi v času javne razgrnitve in javne 
obravnave dopolnjenega osnutka OPPN.

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti 

udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega 
zagotavljanja)

Za pripravo OPPN se uporabijo naslednji prostorski po-
datki in strokovne podlage:

– podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige,
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat ekonomike in
– morebitni drugi podatki oziroma druge strokovne podla-

ge, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.

9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter strokovnih pod-

lag, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z 
vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor 
bo le-ta potrebna) zagotovi pripravljavec prostorskega akta 
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota.

10. člen
(objava in uveljavitev)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 3505-0003/2019-8(740)
Murska Sobota, dne 13. marca 2020

Župan
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek

VELIKA POLANA

656. Odlok o proračunu Občine Velika Polana 
za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 88., 89., 90. člena Statuta 
Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 
89/13) je Občinski svet Občine Velika Polana na 11. seji dne 
9. 3. 2020 sprejel
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O D L O K
o proračunu Občine Velika Polana za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Velika Polana za leto 2020 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz-
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: pod-
kontov).

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

 v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun  
leta 2020

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 1.979.748,05

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.187.820,52

70 DAVČNI PRIHODKI 990.570,04

700 Davki na dohodek in dobiček 934.845,00

703 Davki na premoženje 47.227,66

704 Domači davki na blago in storitve 7.997,38

706 Drugi davki 500,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 197.250,48

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  121.606,48

711 Takse in pristojbine 1.000,00

712 Globe in druge denarne kazni  1.650,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  60.834,00

714 Drugi nedavčni prihodki  12.160,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 153.307,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 140.000,00

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neop. dolg. sredstev 13.307,00

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 638.620,53

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 169.471,68

741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.  
iz sredstev proračuna EU 469.148,85

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.293.729,04

40 TEKOČI ODHODKI 912.427,70

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 200.857,36

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  30.546,46

402 Izdatki za blago in storitve 660.594,64

403 Plačila domačih obresti 8.429,24

409 Rezerve 6.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  389.330,81

410 Subvencije  11.648,52

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  262.190,14

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam  45.494,10

413 Drugi tekoči domači transferi  69.998,05

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 985.470,53

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  985.470,53

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  6.500,00

431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam, 
ki niso pror. uporabniki  6.500,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –313.980,99

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 410.885,00

50 ZADOLŽEVANJE 410.885,00

500 Domače zadolževanje 410.885,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 113.414,26

55 ODPLAČILA DOLGA 113.414,26

550101 Odplačila domačega dolga 113.414,26

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –16.510,25

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 297.470,74

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 313.980,99

STANJE SRED. NA RAČ. DNE 31. 12. 
PRETEK. LETA 16.510,25

9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe 
in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo iz-
datkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte 
(varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt 
razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski 
Občine Velika Polana).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Požarne takse, ki se uporabijo za namene določene v 
zakonu o varstvu pred požarom.

2. Prihodki občanov za izgradnjo kanalizacije in čistilne 
naprave in se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi od-
vajanja odpadnih voda se porablja za kanalizacijsko omrežje 
in čistilno napravo v Občini Velika Polana.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na pri-
mer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
(varianta: med podprogrami v okviru glavnih programov) odloča 
na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposredne-
ga uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet 
ali predsednik sveta, če je tako določeno v statutu).

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. 
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
– poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Pro-

računska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 6.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.500 € župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 120,00 €.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu 



Stran 1900 / Št. 34 / 24. 3. 2020 Uradni list Republike Slovenije

finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži do višine 
410.885,00 eurov.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
se v letu 2020 ne smejo zadolžiti.

6. POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

12. člen
(priprava finančnega načrta posredni proračunski uporabnik)

Posredni proračunski uporabnik so pri pripravi finančne-
ga načrta dolžni upoštevati Proračunski priročnik za pripravo 
proračunov občin za leti 2020–2021, Zakon o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 
ter Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2020. 
Proračun Občine Velika Polana za posrednega proračunskega 
uporabnika vsebuje finančna izhodišča za pripravo finančnega 
načrta in programa dela.

Predstojnik posrednega proračunskega uporabnika mora 
finančni načrt pripraviti v skladu s prej omenjeni izhodišči in v 
roku.

13. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti 

v breme proračunov prihodnjih let)
Posredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost nabave, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem finanč-
nem načrtu posrednega proračunskega uporabnika in financer-
ja (Republika Slovenija, Občina Velika Polana).

Posredni uporabnik ne sme prevzemati obveznosti, ki 
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere.

Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev. V primeru, da je potrebno 
zaradi zagotovitve operativnega delovanja posrednega uporab-
nika prevzeti obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih 
letih, mora proračunski uporabnik podati utemeljeno vlogo in 
pridobiti soglasje ustanovitelja.

14. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna (javni zavodi, 

javni skladi in agencije), javni gospodarski zavodi in javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se ne sme zadolžiti in izdajati poroštva. V primeru, da nastopi 
potreba lahko posredni uporabnik poda utemeljeno vlogo na 
Občinski svet Občine Velika Polana in zaprosi za izdajo soglas-
ja. Soglasje izda občinski svet. Izdana soglasja se ne štejejo 
v največji možni obsega zadolževanja občine.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Velika Polana 
v letu 2021, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

16. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Župan 
Občine Velika Polana
mag. Damijan Jaklin
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VLADA
657. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju 

obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 3. točko prvega 
odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve  

in obvladovanja epidemije COVID-19

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epide-

mije COVID-19 določita začasna ukrepa pri izvajanju obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja.

2. člen
(1) Izbrani osebni zdravnik pri zavarovancu ugotavlja 

začasno zadržanost od dela ne glede na razlog te zadržanosti 
in čeprav je izplačevalec nadomestila plače obvezno zdra-
vstveno zavarovanje, in sicer dokler začasna zadržanost od 
dela nepretrgoma ne doseže enega leta. Če izbrani osebni 
zdravnik meni, da bo začasna zadržanost od dela trajala več 
kot nepretrgoma eno leto, predlog za njeno podaljšanje posre-
duje imenovanemu zdravniku vsaj tri dni pred iztekom začasne 
zadržanosti od dela.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka je prvi dan začasne 
zadržanosti od dela dan, ki ga je izbrani osebni zdravnik, ime-
novani zdravnik ali zdravstvena komisija določila kot prvi dan 
začasne zadržanosti od dela, ne glede na to, da je bil določen 
pred uveljavitvijo tega odloka.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena izbrani osebni 
zdravnik izda potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v skladu 
s splošnimi akti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZZZS), o izdaji potrdila ustno ali pisno 
najpozneje naslednji delovni dan obvesti zavarovanca in datum 
obvestila zavarovanca zabeleži v zdravstveni dokumentaciji 
zavarovanca.

(4) Imenovani zdravnik:
– odloča o zahtevi zavarovanca ali delodajalca za presojo 

mnenja izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti 
za delo iz prvega odstavka tega člena, ki jo zavarovanec in 
delodajalec lahko vložita v 30 dneh od dne, ko sta bila z mne-
njem seznanjena;

– odloča o zahtevi zavarovanca za presojo mnenja iz-
branega osebnega zdravnika o začasni zadržanosti od dela iz 
prvega odstavka tega člena, katere razlog ni začasna nezmo-
žnost za delo, ki jo zavarovanec lahko vloži v 30 dneh od dne, 
ko je bil z mnenjem seznanjen.

3. člen
ZZZS lahko v primeru iz drugega odstavka 48. člena 

Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 
št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 
44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 
49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – 
ZČmIS, 64/18 in 4/20) v odločbi o odobritvi zdraviliškega zdra-
vljenja:

– določi trajanje zdraviliškega zdravljenja na skupno naj-
več 21 dni ali

– pooblasti zdravilišče, da zdravnik zdravilišča podaljša 
zdraviliško zdravljenje na skupno največ 21 dni, o čemer zdra-

vilišče pisno obvesti ZZZS najpozneje v 30 dneh od podaljšanja 
zdraviliškega zdravljenja iz te alineje.

4. člen
Postopki uveljavljanja začasne zadržanosti od dela, začeti 

pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z doseda-
njimi predpisi.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00725-9/2020
Ljubljana, dne 24. marca 2020
EVA 2020-2711-0028

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

658. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve 
in obvladovanja nalezljive bolezni

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – urad-
no prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 1. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo 

iz Republike Avstrije zaradi zajezitve  
in obvladovanja nalezljive bolezni

1. člen
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epi-

demije SARS-CoV-2 (COVID-19) določijo pogoji vstopa na 
območje Republike Slovenije iz Republike Avstrije.

2. člen
(1) Vzpostavi se in po potrebi deluje trinajst kontrolnih 

točk na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko 
Avstrijo, in sicer:

1. Gornja Radgona – Bad Radkersburg,
2. Kuzma – Bonisdorf,
3. Holmec – Grablach,
4. Karavanke – Karawankentunnel,
5. Jurij – Langegg,
6. Vič – Lavamund,
7. Ljubelj – Loibltunnel,
8. Trate – Mureck,
9. Radlje – Radlpass,
10. Gederovci – Sicheldorf,
11. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn),
12. Šentilj (magistrala) – Spielfeld (Bundesstrasse),
13. Korensko sedlo – Wurzenpass.
(2) Kontrolne točke iz prejšnjega odstavka so odprte ves 

čas, razen kontrolne točke iz:
– 3. točke prejšnjega odstavka, ki je odprta od 5. in 21. ure,
– 5. in 12. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti 

od 6. in 21. ure, in
– 6. in 13. točke prejšnjega odstavka, ki sta odprti 

od 5. in 23. ure.
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(3) Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev ustrezne si-
gnalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka tega člena in 
zaporo vseh drugih cestnih povezav z Republiko Avstrijo.

(4) Vlakovni potniški promet med Republiko Avstrijo in 
Republiko Slovenijo se ne izvaja.

3. člen
(1) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predlo-

ži dokazilo v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku, ki ni 
starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorij-
skem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim 
izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19).

(2) Če tujec dokazila iz prejšnjega odstavka ne predloži, 
se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če:

– je njegova telesna temperatura nižja od 37,5 °C in
– ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, 

kihanje, oteženo dihanje).
(3) Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Re-

publike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5 °C ali 
kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteže-
no dihanje) se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje.

4. člen
(1) Ta odlok se ne uporablja za državljane Republike 

Slovenije in državljane Republike Avstrije, dvolastnike, ki imajo 

svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo 
kmetijsko-poljedelska dela, čezmejne delovne migrante, tovorni 
promet, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil, 
za tranzit, izvajan v obliki organiziranih humanitarnih konvojev.

(2) Vstop oseb, za katere se predvideva, da zaradi ukre-
pov sosednjih držav ne bodo mogle zapustiti ozemlja Republike 
Slovenije, se ne dovoli.

5. člen
Ta odlok izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita 

Republike Slovenije ob asistenci Policije. Izvajanje se prilagaja 
gostoti prometa in izraženim tveganjem pri potnikih na posa-
mezni kontrolni točki.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta odlok začne veljati 25. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00717-6/2020
Ljubljana, dne 24. marca 2020
EVA 2020-1711-0010

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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