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DOBROVA - POLHOV GRADEC

1054. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Uradni list RS, št. 26/12 in 43/19) je Občinski svet Ob-
čine Dobrova - Polhov Gradec na 1. dopisni seji dne 30. aprila 
2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. 

št. 1221/7 (ID 6909539) k.o. Polhov Gradec.

2. člen
Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa preneha imeti 

značaj zemljišča javnega dobra v splošni rabi in postane last 
Občine Dobrova - Polhov Gradec.

3. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava izda ugotovitve-

no odločbo, s katero se ugotovi, da navedena nepremičnina 
nima več statusa javnega dobra. Po pravnomočnosti se od-
ločba pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se 
pri zgoraj navedeni nepremičnini zbriše status javnega dobra.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0021/2020-2
Dobrova, dne 30. aprila 2020

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar

KOBARID

1055. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid 
za leto 2019

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) in 18. čle-
na Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – ura-
dno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 
11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Kobarid za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobarid 

za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

Skup. 
podsku.
Konto, 
podkon.

NAZIV KONTA
Zaključni 

račun 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.155.366
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.286.107

70 DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706) 3.397.533

700 Davek na dohodek in dobiček 2.886.726
703 Davek na premoženje 192.815
704 Domači davki na blago in storitve 317.992
706 Drugi davki /

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 888.574

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 313.823

711 Takse in pristojbine 5.758
712 Globe in druge denarne kazni 29.692
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 512.952                
714 Drugi nedavčni prihodki 26.349

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 23.874

720 Prihodki od prodaje stavb 
in prostorov 14.341

722 Prihodki od prodaje zemljišč 9.533
73 PREJETE DONACIJE (730+731) /

730 Prejete donacije iz domačih virov /

OBČINE

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 845.385
740 Transferni prihodki  iz drugih 

javnofinančnih institucij
                     

782.060
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 63.325

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.935.731
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+404+409) 1.737.006
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 561.348
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost   89.967
402 Izdatki za blago in storitve 1.041.027
403 Plačila domačih obresti 2.664
409 Rezerve 42.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 1.935.685

410 Subvencije 35.011
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 893.010
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 212.861
413 Drugi tekoči domači transferi 794.803

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.164.910
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.164.910

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 98.130
431 Investicijski transferi osebam, ki niso 

proračunski porabniki  62.056
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom  36.074
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK-

PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 219.635
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN 
PRODAJE KAP. D. (750+751+752)

V. DANA POSOJILA IN POVEČ. 
KAPITAL. DELEŽEV (440+441+442)   

VI. SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILO DOLGA (551)  102.845
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.) 116.790

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –102.845                               
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 

KONEC PRETEKLEGA LETA  226.586

3. člen
Vsi presežki prihodkov nad odhodki v višini 116.790 eurov 

se prenesejo v proračun za leto 2020 in so njegov sestavni del.

4. člen
Presežek rezervnega sklada v višini 49.512 eurov se 

prenese v proračun za leto 2020.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in 

naložb, račun financiranja ter posebni del proračuna – odhodki 
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe 
– so sestavni del odloka, ki se objavijo na krajevno običajen 
način.

6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2019 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 
naslednji dan po objavi.

Št. 450-1/2020
Kobarid, dne 14. maja 2020

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

1056. Odlok o proračunu Občine Kobarid 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 18. člena 
Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 11. seji 
dne 14. 5. 2020 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kobarid za leto 2020

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kobarid (v nadaljevanju: 
občina) za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javne-
ga sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

leta 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.646.711,79

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.433.670,20
70 DAVČNI PRIHODKI 3.703.919,00
700 Davki na dohodek in dobiček 3.291.764,00
703 Davki na premoženje 208.600,00
704 Domači davki na blago in storitve  203.555,00
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI  729.751,20
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  252.615,20
711 Takse in pristojbine  8.000,00
712 Globe in druge denarne kazni  30.000,00
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  373.066,00
714 Drugi nedavčni prihodki  66.070,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI  117.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  60.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  57.000,00

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.096.041,59
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 892.011,23
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije  204.030,36

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  5.884.196,33
40 TEKOČI ODHODKI  1.990.429,53

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 702.163,53
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 111.077,21
402 Izdatki za blago in storitve  1.126.488,79
403 Plačila domačih obresti  2.700,00
409 Rezerve  48.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  1.959.937,48
410 Subvencije  40.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 909.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 201.324,21
413 Drugi tekoči domači transferi 809.613,27
414 Tekoči transferi v tujini

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.824.529,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.824.529,32

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 109.300,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki  67.300,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  42.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –237.484,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

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.)

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  100.511,44
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 100.511,44
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –337.995,98

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo  337.995,98

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

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

(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona 
o javnih financah, tudi naslednji prihodki: prihodki od samopri-
spevka, takse, globe, koncesijske dajatve, plačila za storitve 
lokalnih javnih služb in drugi, če je tako določeno z zakonom, ki 
ureja posamezno dajatev, ali s predpisom, izdanim na podlagi 
zakona.

(2) Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v 
višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.

(3) Prihodki občine so tudi prihodki od stvarnega in finanč-
nega premoženja občine, prejete donacije in transferni prihodki 
iz državnega proračuna in sredstev skladov Evropske unije.
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5. člen
(poraba krajevnih skupnosti)

Krajevne skupnosti lahko za investicijsko vzdrževanje in 
nakupe opreme sklepajo pravne posle do višine 10.000,00 eu-
rov brez predhodnega soglasja župana.

6. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča 
na predlog neposrednega uporabnika župan, in sicer največ 
v višini +/- 10 %, v primeru ožjih delov občin pa svet krajevne 
skupnosti, in sicer največ v višini +/- 20 %.

(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.

7. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za pro-

jekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrto-
vane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu.

(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za in-
vesticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika, od tega:

1. v letu 2020 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za bla-
go in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti:

– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh po-
godb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz naje-
modajalca na najemnika,

– s pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, ko-
munalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov in

– s pogodbami, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

8. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz ve-
ljavnega načrta razvojnih programov.

(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 
pomenijo uvrstitev novih projektov v načrt razvojnih programov 
in druge spremembe projektov.

(3) Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

(4) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloča o 
spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne 

vrednosti predstojnik neposrednega uporabnika (župan ozi-
roma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta 
krajevne skupnosti, če je tako določeno v statutu). O uvrstitvi 
projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi 
vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov 
odloča občinski svet.

(5) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov 
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

(6) Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračun-
skih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja 
leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih progra-
mov za posamezno leto.

9. člen
(proračunski skladi)

(1) Proračunski skladi so:
1. Proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih 

financah,
2. Druge rezerve – rezerva župana.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2020 oblikuje v višini 

42.000,00 eurov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za na-
mene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah 
do višine 6.000,00 eurov župan in o tem s pisnim poročilom ob 
zaključnem računu obvesti občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

10. člen
(načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občine)

(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine 
sestavljata načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in 
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

(2) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine 
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna, v kolikor:

– je vrednost nepremičnine, ki se pridobiva, izkustveno 
nižja od 2.000,00 eurov in

– nepremičnina v naravi predstavlja del kategorizirane ali 
nekategorizirane občinske ceste oziroma javne poti.

(3) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem obči-
ne sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna, v kolikor:

– je vrednost nepremičnine, s katero se razpolaga, izku-
stveno nižja od 2.000,00 eurov in

– gre za nepremičnino, ki ji je bil predhodno odvzet status 
javnega dobra.

(4) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem obči-
ne sestavljata načrt pridobivanja premičnega premoženja v 
posamični vrednosti nad 10.000,00 eurov in načrt razpola-
ganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 
10.000,00 eurov.

(5) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine 
sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna.

11. člen
(odpis dolgov)

(1) Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2020 odpiše dol-
gove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine 1.000,00 eurov.

(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posame-
znega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška 
dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se lahko občina za izvrševanje proračuna za leto 
2020 likvidnostno zadolži v skladu z 10.a in 10.b členom Zako-
na o financiranju občin (ZFO-1).

(2) Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, ka-
terih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, v letu 
2020 ne sme preseči skupne višine glavnic 300.000,00 eurov.

13. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, ter 

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

(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2020 zadolžijo do 
skupne višine 300.000,00 eurov.

(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna pod-
jetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2020 izdajo poroštva 
do skupne višine glavnic 300.000,00 eurov.

14. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se v letu 2020 

nameni 100.511,44 eurov.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

15. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja občine 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.

Št. 4100-11/2019
Kobarid, dne 14. maja 2020

Župan
Občine Kobarid
Marko Matajurc

KRANJ

1057. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Kranj za leto 2019

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, 
Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 

– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 102. in 114. člena 
Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet 
Mestne občine Kranj na 15. seji dne 13. 5. 2020 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Kranj za leto 2019, ki zajema vse prihodke in druge prejemke 
ter odhodke in druge izdatke proračuna.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 

proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2019 realizirani v 
naslednjih zneskih:

V EUR
KONTO OPIS 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 53.795.737
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 48.328.945

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 40.156.779

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 29.713.687
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 9.620.906
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 810.119
706 DRUGI DAVKI 12.067
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 8.172.166
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 5.706.128
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 45.403
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 737.736
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 59.667
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.623.232
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 151.697
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 52.308
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 

IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 99.389
73 PREJETE DONACIJE (730+731) 4.250
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 4.250
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 5.264.552
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 

JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.063.790
741 PREJETA SREDSTVA  

IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 3.200.762

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (783+786+787) 46.293

783 PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA 
SKLADA 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 13.764
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787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 32.529
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 54.050.318

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 14.078.437

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 3.331.149

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VARNOST 539.768

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 8.996.454
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 251.070
409 REZERVE 959.996
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 25.063.794
410 SUBVENCIJE 748.040
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 11.214.564
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 2.276.781
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 10.824.409
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 10.836.542
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 10.836.542
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 4.071.545
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 3.268.940
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 802.605
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –254.581

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 397.659

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 15.623
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 382.036
752 KUPNINE IZ NASLOVA 

PRIVATIZACIJE 0
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 397.659

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.500.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 3.500.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.225.462
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 2.225.462

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) 1.417.616
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 1.274.538
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 254.581
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 8.476.027
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

3. člen
Podatki iz konsolidirane bilance stanja, ki v aktivi in pasivi 

izkazujejo vrednost sredstev in virov v višini 295.170.489 EUR, 
so priloga zaključnega računa.

4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2019 

v višini 830.652 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2020.

5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega 

sklada na dan 31. 12. 2019 v višini 363.202 EUR se prenesejo 
med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2020.

6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa prora-

čuna Mestne občine Kranj za leto 2019 je priloga zaključnega 
računa. Priloga so tudi račun financiranja in račun finančnih 
terjatev in naložb Mestne občine Kranj za leto 2019 ter posebni 
del in načrt razvojnih programov.

7. člen
Ta zaključni račun začne veljati petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije. Priloge se objavijo na 
spletni strani Mestne občine Kranj.

Št. 410-10/2020-2
Kranj, dne 13. maja 2020

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LJUBLJANA

1058. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju 
nadomestne članice Volilne komisije Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) ter 21. in 27. člena Statuta Mestne občine Lju-
bljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 4. 5. 
2020 sprejel

S K L E P
o prenehanju mandata in imenovanju 
nadomestne članice Volilne komisije  

Mestne občine Ljubljana
I.

Jožetu RUPARČIČU preneha mandat člana Volilne komi-
sije Mestne občine Ljubljana.

II.
V Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana se za članico 

imenuje:
Andreja SEDEJ GRČAR, članica, roj. 1966, Ljubljana.
Mandat imenovane je vezan na mandat Volilne komisije 

Mestne občine Ljubljana.

Št. 011-14/2019-9
Ljubljana, dne 4. maja 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković
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1059. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno be-
sedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 
4. 5. 2020 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P
o potrditvi mandata člana Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana

I.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Matjažu VEDETU.
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta.
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega 

sklepa.

Št. 011-9/2020-4
Ljubljana, dne 4. maja 2020

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

LOG - DRAGOMER

1060. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Lovrenca 
v Dragomerju za kulturni spomenik lokalnega 
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl.US, 90/12 in 
111/13) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list 
RS, št. 33/07) ter predloga Zavoda za varstvo kulturne dedišči-
ne št. 6221-0004/2019-2 z dne 5. 12. 2019 je Občinski svet Ob-
čine Log - Dragomer na 3. dopisni seji dne 11. 5. 2020 sprejel

O D L O K
o razglasitvi Cerkve sv. Lovrenca v Dragomerju 

za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota 

dediščine: Dragomer – Cerkev sv. Lovrenca, EŠD1676 (v na-
daljnjem besedilu: spomenik).

2. člen
(1) Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:
Cerkev sv. Lovrenca stoji na izravnanem platoju t. i. »Gri-

ča« severno nad starim jedrom vasi Dragomer. Dostop na grič 
vodi severno iz vasi Dragomer in pride na plato z zahodne 
strani. Na vse strani cerkev obdaja gozd, ki se razprostira na 
strmih površinah severno, južno in vzhodno od cerkve. Cerkev 
obdaja pokopališki zid. Na južni strani ob cerkvi znotraj obzidja 
je pokopališče z nekaterimi starejšimi nagrobniki iz preloma 
19. in 20. stoletja. Pokopališče se v terasah širi proti jugu.

Cerkev se prvič omenja v Bizancijevem popisu cerkvenih 
dragocenosti leta 1526 in je najstarejša cerkev v župniji. Prvo-
tno naj bi bila posvečena sv. Nikolaju, da je cerkev še starejša 
dokazujejo poslikave v ladji, ki datirajo v 30-a leta 15. stole-
tja. V okolici cerkve so bile v preteklosti najdene posamezne 

arheološke najdbe (kos antične tegule, srednjeveška keramika, 
ostanki apnenice iz časa barokizacije cerkve). Cerkev je bila 
v 18. stoletju povečana, večji posegi so bili izvedeni v 19. sto-
letja. Zidarska dela je 1843 opravil Anton Knapič iz Brezovice. 
Povečali so okna, izvedli nov tlak. Prvotno je cerkev imela tri 
oltarje, danes ima enega posvečenega sv. Lovrencu, ki je bil 
prenovljen prvič leta 1865, nato 1920 in 1955. Leta 1871, po 
požaru, je bil nadzidan zvonik.

Enoladijska podružna cerkev je orientirana v smeri vzhod 
zahod. Na zahodu je v centralni osi zvonik. Strop glavne ladje je 
razdeljen z dvema polkrožnima lokoma v tri pole. Glavna ladja 
in prezbiterij imata banjast obok. Stene členi bogato profiliran 
venčni zidec, ki se nadaljuje v prezbiterij. Stene severne in 
južne ladje ter dela pod korom krasi v 70-ih letih deloma odkrita 
srednjeveška poslikava datirana v 30-a leta 15. stoletja. Na se-
verni steni je motiv Pohoda in Poklona sv. treh kraljev, na južni 
Kristusovega pasijona. Poslikava sodi v krog delavnice Mojstra 
bohinjskega prezbiterija. Prepoznamo lahko dva različna slikar-
ska pristopa pri slikanju obraznih karakteristik. V slogu delav-
nice Mojstra bohinjskega prezbiterija je zaznati odmeve pozne 
internacionalne gotike, ki je vplive mehkega sloga povezal s 
Koroško in Štajersko. Različne slogovne usmeritve je združil v 
svoj značilen slog. Glavni oltar je delo s preloma 18. in 19. sto-
letja, ki je bil kasneje večkrat preslikan, prav tako je kompozicija 
kipov na spodnjem združena iz starih stranskih oltarjev. Večina 
kipov glavnega oltarja kaže enake obrazne karakteristike in bi 
jih lahko pripisali isti delavnici in so narejeni v maniri poznega 
baroka, medtem, ko je kip sv. Nikolaja najverjetneje še starejši 
in je bil nekoč del starejše oltarne kompozicije. Kip Marije in 
Srca Jezusovega sta mlajša in sodita v čas 19. stoletja.

Cerkev sv. Lovrenca ima zaradi izjemnih stenskih poslikav 
iz 30-ih let 15. stoletja, ki so delo delavnice Mojstra bohinjskega 
prezbiterija, arhitekturnih prvin, zgodovinskih vrednot in ar-
heološkega potenciala, pomembno vrednost za razumevanje 
zgodovine kraja Dragomer, kontinuiteto poselitve, kot tudi zgo-
dovinsko vpetost v širši osrednjeslovenski prostor.

(2) Spomenik se razglasi z namenom, da se zagotovita 
njegov nadaljnji obstoj in celovitost ter ohranijo naslednje va-
rovane sestavine:

Cerkev se varuje v celoti z vsemi ohranjenimi likovnimi in 
arhitekturnimi prvinami, z vso notranjo premično in nepremično 
opremo ter zemeljskimi plastmi z morebitnimi arheološkimi 
ostalinami.

3. člen
Spomenik obsega nepremičnine: parcele št.: *25/2, 775/7, 

790/6, vse k. o. Log.

4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– celostno ohranjanje in redno vzdrževanje vseh izvirnih 

arhitekturnih in likovnih prvin sakralnega objekta in njegove 
premične in nepremične notranje opreme po načelu ohranja-
nja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabaritov, lege, velikosti, 
oblike, sestave in barvne podobe in poslikav razen v smislu 
rekonstrukcije izvirnega stanja,

– zagotavljanje ustrezne namembnosti skladno z varova-
nimi vrednotami spomenika in prvotno namembnostjo,

– prepoved poseganja v zemeljske plasti arheološkega 
spomenika, razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim 
soglasjem zavoda,

– prepoved spreminjanja varovanih elementov arhitektur-
ne zasnove zunanjosti in notranjosti objekta; če je spomenik 
ali njegov varovani del okrnjen, je treba zagotoviti povrnitev v 
stanje pred okrnitvijo na stroške povzročitelja,

– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, 
razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite spomenika 
in njegovih delov,

– prepoved postavljanja ali gradnje trajnih ali začasnih 
objektov v območju spomenika, vključno z nadzemno infra-
strukturo in nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti 



Stran 2552 / Št. 71 / 17. 5. 2020 Uradni list Republike Slovenije

nujni za učinkovito funkcioniranje, ohranjanje in prezentacijo 
spomenika in so skladni s kulturnovarstvenimi pogoji pristoj-
nega zavoda,

– ohranjanje vedut na spomenik in s spomenika na oko-
lico,

– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov ter 
neposredne okolice.

Kulturni spomenik se zavaruje z namenom:
– da se ohrani celostna podoba arhitekturnega in ambien-

talnega spomenika ter zagotovi ustrezna raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, zgodovinskih, arhe-

oloških vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ,
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno razi-

skovalno delo.

5. člen
Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika morajo v 

sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost 
spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme 
ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti 
ne njegove osnovne namembnosti.

6. člen
Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa 

drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje 
in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pri-

stojen za področje kulturne dediščine.

8. člen
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v ze-

mljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah, 
navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 622-1/2020
Dragomer, dne 11. maja 2020

Župan
Občine Log - Dragomer

Miran Stanovnik

LOŠKI POTOK

1061. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS, 16/17 
in 13/18) ter 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list 
RS, št. 41/17) je občinski svet na 9. redni seji dne 14. 5. 2020 
sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2019

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok 

za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihod-
kov 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 Občine 
Loški Potok za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, 
njihovih spremembah tekom leta 2019 ter o njihovi realizaciji 
v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 

2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0009/2019-2
Loški Potok, dne 14. maja 2020

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/podskupina  kontov Zaključni 
račun 
2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.693.922

 TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.913.131

70 DAVČNI PRIHODKI 1.683.309

700 Davki na dohodek in dobiček 1.472.266

703 Davki na premoženje 135.836

704 Domači davki na blago in storitve 75.207

71 NEDAVČNI PRIHODKI 229.822

710 Udeležba na dobičku in prihodki 
od premoženja 187.081

711 Takse in pristojbine 1.522

712 Globe in druge denarne kazni 5.137

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.669

714 Drugi nedavčni prihodki 31.413

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.660

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolg. sredstev 7.660

74 TRANSFERNI PRIHODKI 773.131

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 617.893

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 155.238

II.  SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43) 2.600.617

40 TEKOČI ODHODKI 665.947

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 169.720

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 28.352

402 Izdatki za blago in storitve 464.461

403 Plačila domačih obresti 3.414
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41 TEKOČI TRANSFERI 713.397

410 Subvencije 48.804

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 480.975

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 49.045

413 Drugi tekoči domači transferi 134.573

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.179.677

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.179.677

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 41.596

431 Investicijski transferi pravnim osebam, 
ki niso proračunski upor. 14.793

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 26.803

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 93.305 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  

 KAPITALSKIH DELEŽEV  

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

C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 150.000

50 ZADOLŽEVANJE 150.000

500 Domače zadolževanje 150.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 120.611

55 ODPLAČILA DOLGA 120.611

550 Odplačila domačega dolga 120.611

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 122.694 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 29.389 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –93.305 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 11.165 

SLOVENJ GRADEC

1062. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi 
interesa ustanovitve služnosti v javno korist

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 194. in 
211. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list 
RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB-2, 31/20) je Mestni svet 
Mestne občine Slovenj Gradec na 6. dopisni seji dne 23. 4. 
2020 sprejel

S K L E P
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa 

ustanovitve služnosti v javno korist

1. člen
S tem sklepom se ugotovi javna korist za ustanovitev 

(trajne) služnosti v javno korist na nepremičninah s parcelnimi 
številkami:

Sklop 1: nepremičnine s parcelno št.: 215/27, 219/1, 
219/2, 265/2, 267/1, 269/2, 269/7, 283/1, 283/3, 283/4, 285/2, 
291, 294/1, 313/2, 321/2, 321/3, 322/3, 322/4, 325/2, 325/3, 
325/4, 326, 332, 337/4, vse k.o. 849 Stari trg, s parcelnimi šte-
vilkami 858/4, 859/2, 861/6, 863/4, 863/6, 864/1, 864/2, 865/19, 
865/20, 943/6, 943/7, 945/1, 945/2, 946, 949/2, 949/5, 949/7, 
949/8, 955/1, 955/2, 959/2, 959/6, 959/12, 959/14, vse k.o. 
850 Slovenj Gradec; na nepremičninah s parcelnimi številkami 
999/1, 999/3, obe k.o. 853 Šmartno pri Slov. Gradcu (sklop 1);

Sklop 2: nepremičnine s parcelno št.: 340/9, 377/9, 378/5, 
378/6, 382/12, 382/25, 382/29, 785/1, 792/1, 829/1, 830, 835, 
847/5, 848, 850/2, 1000/1, 1001 in 1045/4, vse k.o. 850 Slo-
venj Gradec, na nepremičninah s parcelnimi številkami 835/1, 
822/1, 835/5, 835/8, 839/1,839/2, 839/5, 863/4, 863/5, 863/6, 
864, 865/1, 865/3, 865/4, 865/5, 865/6, 866, vse k.o. 853 Šmar-
tno pri Slov. Gradcu;

Sklop 3: nepremičnine s parcelno št.: 200/1 in 126/22, obe 
k.o. 850 Slovenj Gradec;

Sklop 4: nepremičnine s parcelno št.: 95/71 in 95/72, obe 
k.o. 851 Legen;

Sklop 5: nepremičnine s parcelno št.: 129/1, 129/2, 129/5, 
129/6, 129/7, 129/9, 130/6, 133/3, 133/4, 133/5, 138/6, 138/15, 
138/33, vse k.o. Legen ter na nepremičninah s parcelno šte-
vilko 746/23, 746/17, 1007/9, 1072/1, 1073/1, 1074/3, vse k.o. 
850 Slovenj Gradec,

kar je v skladu z določilom osmega odstavka 17. člena Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 65/17 z dne 20. 11. 2017), kjer je določe-
no, da se vzpostavi omrežje kolesarskih povezav s primarnimi 
in sekundarnimi potmi, ki so navezane tudi na državno kolesar-
sko omrežje. Na navedenih parcelah je predvidena izgradnja 
kolesarskih poti in pešpoti v Mestni občini Slovenj Gradec. 
Navedene nepremičnine so v lasti fizičnih in pravnih oseb, na 
le-teh Mestna občina Slovenj Gradec načrtuje izgradnjo kole-
sarskih poti in pešpoti ali pločnikov, in sicer po petih sklopih:

– Sklop 1: »Navezava šolskega centra na kolesarsko 
omrežje Slovenj Gradca,

– Sklop 2: »Ureditev Celjske ceste z navezavami na sta-
novanjsko naselje S8, center mesta, industrijsko cono, Pot ob 
Suhadolnici ter II. OŠ,

– Sklop 3: »Navezava stanovanjske soseske S8 in Pameč 
na bolnico, avtobusno postajo in trgovski center«,

– Sklop 4: »Navezava ČS Legen mesto na Pameče, cen-
ter mesta ter Legen« in

– Sklop 5: »Navezava Legna na trgovske centre in stano-
vanjsko sosesko S8«.

2. člen 
Ustanovitev služnosti v javno korist je nujno potrebna in 

v javno korist. Ustanovitev služnosti v javno korist je trajna. 
Mestna občina Slovenj Gradec potrebuje na nepremičninah iz 
prvega člena tega sklepa imeti ustanovljeno služnostno pravico 
graditi, z namenom izvedbe projekta z nazivom »Trajnostna 
mobilnost«, ki bo sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske 
politike. Projekt mora biti zaključen do konca leta 2023.

3. člen 
Na nepremičninah parc. št. 215/27, 219/1, 219/2, 265/2, 

267/1, 269/2, 269/7, 283/1, 283/3, 283/4, 285/2, 291, 294/1, 
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313/2, 321/2, 321/3, 322/3, 322/4, 325/2, 325/3, 325/4, 326, 
332, 337/4, vse k.o. 849 Stari trg, s parcelnimi številkami 
858/4, 859/2, 861/6, 863/4, 863/6, 864/1, 864/2, 865/19, 
865/20, 943/6, 943/7, 945/1, 945/2, 946, 949/2, 949/5, 949/7, 
949/8, 955/1, 955/2, 959/2, 959/6, 959/12, 959/14, vse k.o. 
850 Slovenj Gradec; na nepremičninah s parcelnimi številkami 
999/1, 999/3, obe k.o. 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu; 340/9, 
377/9, 378/5, 378/6, 382/12, 382/25, 382/29, 785/1, 792/1,853, 
829/1,830, 835, 847/5, 848, 850/2, 1000/1, 1001 in 1045/4, vse 
k.o. 850 Slovenj Gradec, na nepremičninah s parcelnimi šte-
vilkami 835/1, 822/1, 835/5, 835/8, 839/1, 839/2, 839/5, 863/4, 
863/5, 863/6, 864, 865/1, 865/3, 865/4, 865/5, 865/6, 866, 
vse k.o. 853 Šmartno pri Slov. Gradcu; 200/1 in 126/22, obe 
k.o. 850 Slovenj Gradec; 95/71 in 95/72, obe k.o. 851 Legen; 
129/1, 129/2,129/5,129/6, 129/7, 129/9, 130/6, 133/3, 133/4, 
133/5, 138/6, 138/15,138/33, vse k.o. Legen ter na nepre-
mičninah s parcelno številko 746/23, 746/17, 1007/9, 1072/1, 
1073/1, 1074/3, vse k.o. 850 Slovenj Gradec, kar je v skladu z 
določilom 17. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17 z dne 
20. 11. 2017) je predvidena izgradnja oziroma vzpostavitev 
omrežja kolesarskih povezav.

Kolesarske povezave in pešpoti se navezujejo na javne 
zelene površine, parke, igrišča in otroška igrišča, trge, po-
membnejše objekte in se jih opremi z urbano opremo, z javno 
razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam, kjer javna 
razsvetljava ni potrebna oziroma njena namestitev ni skladna 
z vizijo urejanja prostora ali s smernicami sektorjev), z ustre-
zno zasaditvijo glede na v zadevnem odloku določene profile 
posamezne prometnice, z mestoma tudi z razširitvami javnega 
prostora – s počivališči, ki se uredijo kot peščene ali (na obmo-
čjih bolj strnjene pozidave) tlakovane površine, opremljene z 
urbano opremo za sedenje in počitek (klopi, smetnjaki, pitniki, 
stojala za kolesa ipd.) in z drugo urbano opremo prostora 
(usmerjevalne in info table, ograje za preprečevanje vdora 
motornega prometa na te površine ipd.).

4. člen 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec pooblašča 

župana Tilna Kluglerja, da pri pristojni upravni enoti v skladu 
s 196. členom, devetim odstavkom 211. člena ter 199. čle-
nom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, 
št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za ustanovitev slu-
žnosti v javno korist na nepremičninah navedenih v 1. členu 
tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0106/2018
Slovenj Gradec, dne 23. aprila 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

1063. Sprememba javnega naznanila o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG)

Na podlagi 1. člena Odloka o začasni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 30/20) in na osnovi 16. člena statuta Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno 
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne 
občine Slovenj Gradec sprejel

S P R E M E M B O     
J A V N E G A    N A Z N A N I L A

o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 

občinskega prostorskega načrta  
(SDOPN1 MOSG)

1. člen
Zaradi začasne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na jav-

nih mestih in površinah v Republiki Sloveniji, je Mestna občina 
Slovenj Gradec s sprejeto spremembo javnega naznanila obve-
stila javnost, da se do nadaljnjega podaljšuje javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (v nada-
ljevanju: SDOPN1 MOSG), ki ga je pod projektom št. 18056, 
v marcu 2020 izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d. o. o., Grajska ulica 7, Maribor. V spremembi 
javnega naznanila, se je občina tudi zavezala, da bo o novem 
roku javnost pravočasno obvestila.

2. člen
V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor 

št. 010-3/2020/106 z dne 27. 3. 2020, seznanjamo javnost, 
da bo gradivo iz prejšnje točke javno razgrnjeno izključno z 
uporabo elektronskih medijev od ponedeljka 23. marca 2020 
do vključno ponedeljka 25. maja 2020. Gradivo je v digitalni 
obliki objavljeno na spletni strani Mestne občine Slovenj 
Gradec (www.slovenjgradec.si). Ker sprejeti ukrepi vlade 
RS za zajezitev korona virusa ne omogočajo, da bi na javni 
obravnavi bili prisotni tudi občani, bo tudi javna obravnava 
posneta in bo v času od 11. maja 2020 do 25. maja 2020 ob-
javljena na Youtube kanalu Mestne občine Slovenj Gradec. 
Povezava do videa pa bo objavljena na spletni strani in druž-
benem omrežju (Facebook) Mestne občine Slovenj Gradec 
ter dvakrat predvajana tudi v programu Koroške regionalne 
televizije. Na ta način bo občina zagotovila, da bo v njegovo 
pripravo vključen kar najširši možen krog zainteresirane 
javnosti, tudi v primeru, ko občina opravlja javno razgrnitev 
z uporabo elektronskim medijev.

3. člen
Sprememba javnega naznanila o javni razgrnitvi in 

javni obravnavi SDOPN1 MOSG se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec 
(www.slovenjgradec.si).

Št. 350-0008/2018
Slovenj Gradec, dne 7. maja 2020

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

VELIKA POLANA

1064. Sklep o imenovanju podžupana Občine Velika 
Polana

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 30. člena Statuta 
Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03 in 
89/13) izdajam
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S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Velika Polana

1. člen
Za podžupana Občine Velika Polana se imenuje Štefan 

Jaklin, roj. 19. 11. 1975, stanujoč Velika Polana 41, 9225 Velika 
Polana.

2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opra-

vlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga 
župan pooblasti. Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

tnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za 
katere ga župan pooblasti.

4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 01/2020-Ž
Velika Polana, dne 13. marca 2020

Župan
Občine Velika Polana
mag. Damijan Jaklin
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VLADA
1065. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, 
povezanih s preprečevanjem širjenja 
COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji 
in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije

Na podlagi 2. 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) v 
zvezi z drugo alinejo prvega odstavka 32. člena in 1. točko pr-
vega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni 
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIU-
ZEOP) ter 112. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije 
(Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US 
in 47/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih  
s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih 

prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah 
na notranjih mejah Republike Slovenije

1. člen
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s 

preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na 
zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20) se v 9. členu v prvem 
odstavku besedilo »Evropske unije in ni zapustila Evropske 
unije« nadomesti z besedilom »članicah Evropske unije ali dru-
gih državah schengenskega območja ter ni zapustila Evropske 
unije oziroma schengenskega območja«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Določba iz prvega odstavka tega člena se za osebe 
iz tega člena, razen za državljane Republike Slovenije in tujce 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, uveljavlja posto-
poma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah 
ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov 
s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije 
oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogo-
vora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje. Vlada 
Republike Slovenije s sklepom določi in spreminja seznam 
držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu 
s prvim odstavkom tega člena. Seznam in njegove spremembe 
se ažurno objavljajo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi 
ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemiološki 
situaciji in obvestila Ministrstva za notranje zadeve o doseže-
nih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko Vlada 
Republike Slovenije s sklepom seznam dopolni.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

2. člen
V 10. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Osebi iz prejšnjega odstavka, ki v Republiki Sloveniji 

nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega 
razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega 
prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer 
bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če 
tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasne-
ga prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo pre-
stajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

(3) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava 
opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na 
naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katero se oseba 
izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec 
posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec iz prej-
šnjega stavka mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja 
karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano 
in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v 
skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

(4) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi 
iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo 
odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalne-
ga ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo v 
Republiki Sloveniji nastanjena) ter ji da informacije Nacionalne-
ga inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve 
karantene. Zbrane podatke policija posreduje Nacionalnemu 
inštitutu za javno zdravje.«.

3. člen
V 11. členu se:
‒ v 2. točki za besedo »tranzitu« doda besedilo »in osebe, 

ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednaro-
dnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sek-
torju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s ka-
tere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca«,

‒ v 5. točki pika nadomesti z vejico ter dodata novi 6. in 
7. točka, ki se glasita:

»6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo 
državo v istem dnevu,

7. osebe iz prvega odstavka 9. člena tega odloka.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok začne veljati 17. maja 2020 ob 22.00.

Št. 00725-27/2020
Ljubljana, dne 17. maja 2020
EVA 2020-2711-0055

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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POPRAVKI

1066. Tehnični popravek Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Loški Potok 
(SD OPN Loški Potok 1)-3

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni 
list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 9. re-
dni seji dne 14. 5. 2020 sprejel

T E H N I Č N I    P O P R A V E K
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški 
Potok (SD OPN Loški Potok 1)-3

1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občin-

skem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški 
Potok 1)-3 (Uradni list RS, št. 44/16) se spremenita tretji in četrti 
odstavek 40. člena tako, da se glasita:

»(3) Podrobni prostorski izvedbeni pogoji dopolnjujejo 
ali spreminjajo splošne prostorske izvedbene pogoje po po-
sameznih vrstah namenske rabe. V primeru, če so podrobni 
prostorski izvedbeni pogoji drugačni od splošnih, veljajo po-
drobni pogoji.

(4) Za posamezno enoto urejanja so lahko poleg splošnih 
in podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev tega prostorskega 
načrta določeni tudi posebni prostorski izvedbeni pogoji, ki 
dopolnjujejo ali spreminjajo splošne oziroma podrobne pro-
storske izvedbene pogoje. V primeru, če so posebni prostorski 
izvedbeni pogoji drugačni od splošnih ali podrobnih, veljajo 
posebni pogoji.«

2. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občin-

skem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški 
Potok 1)-3 (Uradni list RS, št. 44/16) se v 51. členu doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»(16) Enostavne in nezahtevne objekte, ki so dani 
na trg kot proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki 
urejajo varnost proizvodov, če so povezani s tlemi in niso 
namenjeni bivanju, je dovoljeno postavljati na vsa ureditve-
na območja, razen na območja z namensko rabo G, K in V. 
Oblikovanje tovrstnih objektov sledi tehničnim rešitvam za 
njihovo izvedbo. Dovoljene so tudi drugačne rešitve fasad ter 
oblike in nakloni streh, ki so prilagojeni tehničnim rešitvam 
za takšne objekte in niso predpisani za tip objekta v namen-
ski rabi obravnavane EUP.«

Št. 350-0002/2014-4
Loški Potok, dne 14. maja 2020

Župan
Občine Loški Potok

Ivan Benčina
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