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VLADA
1326. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov 

za preprečitev širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji 
in na kontrolnih točkah na notranjih mejah 
Republike Slovenije

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečišče-
no besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja

O D L O K
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 

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

1. člen
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih iz-

bruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem 
besedilu: COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kon-
trolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije ob vstopu v 
Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja 
edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko mejo 
izven kontrolnih točk prestopajo državljani Republike Slovenije, 
ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic 
schengenskega območja.

2. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem 

območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse,
5. Robič ‒ Stupizza,
6. Rateče ‒ Fusine,
7. Predel – Predil,
8. Nova Gorica (Erjavčeva ulica) ‒ Gorizia (Via San Ga-

briele),
9. Neblo ‒ Vallico di Venco,
10. Gorjansko ‒ San Pelagio.
(2) Prestop državne meje na kontrolnih točkah iz 5., 6., 7., 

8., 9. in 10. točke prejšnjega odstavka je dovoljen samo dnev-
nim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila 
lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje 
zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih 
dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov.

(3) Izven kontrolnih točk iz prvega odstavka tega člena 
lahko državno mejo prestopajo državljani Italijanske republike, 
ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju 
oziroma imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje 
in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela.

3. člen
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem 

območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem 

območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega 

odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike 
Slovenije in Republike Avstrije.

4. člen
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah 

na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnje-

ga odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije 
in Madžarske.

5. člen
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni 

zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni 

promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in 
izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni 
COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na 
spletni strani NIJZ.

6. člen
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za medna-

rodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni po-

morski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski 

promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni po-

morski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne toč-
ke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja 
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bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na 
spletni strani NIJZ.

7. člen
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve 

in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kon-
trolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z 
obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za 
kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja 
posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih 
točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega 
obveščanja.

8. člen
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev 

ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. čle-
na, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega 
odloka.

9. člen
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stal-

no ali začasno prebivališče v državah, ki niso na seznamu 
epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav iz 
tretjega odstavka tega člena ali prihaja iz teh držav, se zaradi 
morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena 
za obdobje 14 dni.

(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane 
Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivali-
ščem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske 
unije oziroma držav članic schengenskega območja. Odreditev 
karantene za osebe iz prejšnjega odstavka se odpravlja po-
stopoma upoštevaje epidemiološko stanje v državah oziroma 
administrativnih enotah držav.

(3) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene NIJZ o 
epidemiološki situaciji s sklepom določi in spreminja seznam 
epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, iz 
katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem 
členom brez odreditve karantene. V primerih, ko obstajajo v 
različnih administrativnih enotah držav razlike v epidemiolo-
škem stanju, se lahko določijo omejitve z obveznostjo karante-
ne le za posamezne administrativne enote te države. Seznam 
epidemiološko varnih držav se skupaj z morebitnimi omejitvami 
za posamezne administrativne enote znotraj posameznih držav 
sproti posodablja in ažurno objavlja na spletnih straneh NIJZ, 
Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.

(4) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki 
nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje 
pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izka-
zuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom 
SARS-CoV-2.

(5) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki 
Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, se karan-
tena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. 
Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v 
Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, 
ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, 
se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

(6) 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 ka-
rantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano 
in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti 
v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je 
objavljeno na spletni strani NIJZ.

(7) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih 
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja 
zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

(8) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen drža-
vljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim pre-
bivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani 
z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja 
bolezni COVID-19.

(9) 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 stalnega 
ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo pre-
stajal karanteno v Republiki Sloveniji) ter jo na primeren način 
seznani z informacijo Nacionalnega inštituta za javno zdravje o 
karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke po-
licija posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki poda 
predlog za izdajo odločbe o karanteni Ministrstvu za zdravje, ki 
poskrbi, da se izda odločba o karanteni tako, da jo lahko policija 
na kontrolni točki vroči zavezancu za karanteno.

10. člen
Prejšnji člen se ne uporablja za:
1. čezmejnega dnevnega oziroma tedenskega delovne-

ga migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic 
Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za 
kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za 
prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;

2. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, 
ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa 
oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o 
opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skla-
du z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača 
čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid 
testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 
treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, 
ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki 
Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov 
prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na 
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;

3. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sek-
torju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s 
»Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz 
Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz 
Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja 
in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C 
št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz 
katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

4. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali 
iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;

5. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v 
drugo državo v 24 urah po vstopu;

6. osebo z diplomatskim potnim listom;
7. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo 

izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh 
storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene 
ali gospodarske škode;

8. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, polici-
je, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Re-
publiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

9. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem 
pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske 
unije ali drugi državi schengenskega območja;

10. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi 
vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno razisko-
vanje v Republiki Sloveniji, ali tujini in to izkazuje z ustreznimi 
dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža 
in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

11. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika 
in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah 
po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri 
pogreba;

12. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi 
vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez 
mejo v 24 urah po vstopu;
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13. osebo, ki je bližnji sorodnik državljana Republike 
Slovenije ali tujca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji 
oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali 
začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi 
schengenskega območja;

14. osebo, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepre-
mičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje 
dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;

15. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih 
osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu 
ter predloži ustrezno dokazilo;

16. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmej-
nem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja 
državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdar-
skih del.

11. člen
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer v posa-

mezni državi ali administrativni enoti države za katero veljajo 
izjeme iz prejšnjega člena, lahko Vlada Republike Slovenije s 
sklepom odloči, da se za posamezno državo ali administra-
tivno enoto države prejšnji člen v celoti oziroma del izjem iz 
prejšnjega člena ne uporablja. Odločitev se ažurno objavi na 
spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za 
zunanje zadeve.

12. člen
Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov 

sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slo-
venije, se v Republiko Slovenijo ne dovoli.

13. člen
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom 

ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko 
lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, 
kot ji je bila odrejena.

14. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada 

Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upo-
števanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej 
uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem 
obvesti Državni zbor in javnost.

KONČNI DOLOČBI

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 
kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 76/20).

16. člen
Ta odlok začne veljati 8. junija 2020.

Št. 00717-17/2020
Ljubljana, dne 7. junija 2020
EVA 2020-1711-0025

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
BOVEC

1327. Sklep o preklicu Sklepa o oprostitvi plačevanja 
parkirnine na parkirišču pred Kulturnim 
domom, trgovino Mercator in vrtcem 
do preklica

Na podlagi 7.l člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17), Odloka o parkiranju v Občini 
Bovec (Uradni list RS, št. 46/19) in Sklepa o določitvi parkirnih 
površin v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20) je Občinski 
svet Občine Bovec na 8. korespondenčni seji dne 1. 6. 2020 
sprejel

S K L E P
o preklicu Sklepa o oprostitvi plačevanja 

parkirnine na parkirišču pred Kulturnim domom, 
trgovino Mercator in vrtcem do preklica

I.
Preklicujem Sklep o oprostitvi plačevanja parkirnine na 

parkirišču pred Kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem 
do preklica (Uradni list RS, št. 54/20) št. 007-03/2019-4 z dne 
2. 4. 2020.

II.
Na območju mesta Bovec na parkirišču pred Kulturnim 

domom, trgovino Mercator in vrtcem na parcelnih št. 443/5, 
461/7, 464, 465/4, 466/1 vse k.o. 2207 Bovec, se plačevanje 
parkirnine, določene s Sklepom o določitvi parkirnih površin v 
Občini Bovec (Uradni list RS, št. 7/20), začne s 5. junijem 2020.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2019-6
Bovec, dne 1. junija 2020

Župan
Občine Bovec
Valter Mlekuž

BREZOVICA

1328. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica 
za leto 2019

Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lo-
kalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 7., 30. in 112. člena Statuta 
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08 in 
79/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 9. redni seji dne 
18. 5. 2020 sprejel

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

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica 

za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2019 izka-

zuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 
2019 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev 
in naložb in računu financiranja, ki obsega:
A. Bilanca prihodkov in odhodkov

Skupina/podskupina kontov (v EUR)
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 11.322.325,62
Tekoči prihodki (70+71) 9.784.211,31

70 Davčni prihodki 7.971.512,28
700 Davki na dohodek in dobiček 6.706.436,00
703 Davki na premoženje 1.043.844,37
704 Domači davki na blago in storitve 215.880,58
706 Drugi davki in prispevki 5.351,33

71 Nedavčni prihodki 1.812.699,03
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 960.346,25
711 Takse in pristojbine 9.106,30
712 Globe in druge denarne kazni 110.612,28
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 4.629,33
714 Drugi nedavčni prihodki 728.004,87

72 Kapitalski prihodki 39.044,89
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 39.044,89

73 Prejete donacije 16.413,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 16.413,00

74 Transferni prihodki 1.482.656,42
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 828.138,73
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 654.517,69
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 10.221.556,53

40 Tekoči odhodki 1.971.675,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 493.299,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 80.352,42
402 Izdatki za blago in storitve 1.281.832,84
403 Plačila domačih obresti 60.384,33
409 Rezerve 55.806,16

41 Tekoči transferi 4.717.159,31
410 Subvencije 434.262,32
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.971.815,82
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 318.972,96
413 Drugi tekoči domači transferi 992.108,21

42 Investicijski odhodki 3.282.631,52
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 3.282.631,52

43 Investicijski transferi 250.089,96
431 Investicijski transferi pravnim  
in fiz. osebam, ki niso PU 108.401,83
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 141.688,13
III. Proračunski presežek/primanjkljaj 
(I.-II.) 1.100.769,09
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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 
pravnih 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) 980.340,21

55 Odplačila dolga 980.340,21
550 Odplačila domačega dolga 980.340,21
IX. Sprememba stanja sredstev  
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 120.428,88
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –980.340,21
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) 1.100.769,09
XII. Stanje sredstev na računih  
dne 31. 12. 2018 157.675,68

Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan po-
drobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhod-
kov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhod-
kov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov 
in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2019.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2019 

se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3/2 
Brezovica, dne 18. maja 2020

Župan
Občine Brezovica

Metod Ropret

BREŽICE

1329. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Brežice

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 

68/17) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 12. seji 
dne 1. 6. 2020 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Brežice

I.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. Predsednik: Aleksander Zupančič, Cankarjeva 17, Bre-

žice
2. Namestnik predsednika: Ajda Štrucl, Ulica Stanka Ška-

lerja 21, Brežice
3. Član: Judita Sotler, Lamutova 2, Brežice
4. Namestnik člana: Anton Kmetič, Bojsno 5a, Globoko
5. Član: Elica Tomše, Ulica Ilija Gregoriča 12, Brežice
6. Namestnik člana: Jasmina Balon, Pišece 83, Pišece
7. Član: Mojca Strašek Dodig, Kregarjeva ulica 5, Brežice
8. Namestnik člana: Maruša Molan, Bukošek 43, Brežice.

II.
Mandatna doba imenovanih je štiri leta, in sicer, od 14. 9. 

2020 do 13. 9. 2024.

III.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 014-1/2020
Brežice, dne 1. junija 2020

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

CANKOVA

1330. Zaključni račun proračuna Občine Cankova 
za leto 2019

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) 
je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 
2020 sprejel

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

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cankova 

za leto 2019.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan-
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Cankova 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.
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3. člen
Prihodki in odhodki Občine Cankova za leto 2019 so raz-

vidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov 
in so doseženi v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Realizacija  
2019 v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun  
leta 2019

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,708.909
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1,576.344

70 DAVČNI PRIHODKI 1,241.813
700 Davki na dohodek in dobiček 1,138.480
703 Davki na premoženje 80.098
704 Domači davki na blago in storitve 23.235
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 334.531
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 121.851
711 Takse in pristojbine 540
712 Denarne kazni 2.093
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 136.611
714 Drugi nedavčni prihodki 73.436

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 132.565
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 132.565
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna in sredstev proračuna EU 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,715.010
40 TEKOČI ODHODKI 714.440

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 191.652
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 31.740
402 Izdatki za blago in storitve 480.032
403 Plačila domačih obresti 11.016
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 762.084
410 Subvencije 21.916
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 497.262
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 76.017
413 Drugi tekoči domači transferi 166.889
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 220.349
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 220.349

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.137
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 8.137

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –6.101

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 1.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) –1.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 13.265
50 ZADOLŽEVANJE 13.265

500 Domače zadolževanje 13.265
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 41.210
55 ODPLAČILO DOLGA 41.210

550 Odplačilo domačega dolga 41.210
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –35.046
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –27.945
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX) 6.101

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA –150.481

Zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2019 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-04/2020
Cankova, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

1331. Sprememba Statuta Evropskega združenje 
za teritorialno sodelovanje “Evropska 
mikroregija DAVID, združenja članic 
z omejeno odgovornostjo” / “Europӓische 
Mikroregion DAVID, Verbund der Mitglieder 
mit beschränkter Haftung”

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1), 
ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list 
RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni 
seji dne 28. 5. 2020 sprejel
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S P R E M E M B O    S T A T U T A
Evropskega združenje za teritorialno 

sodelovanje “Evropska mikroregija DAVID, 
združenja članic z omejeno odgovornostjo” / 
“Europӓische Mikroregion DAVID, Verbund  
der Mitglieder mit beschränkter Haftung”

1. člen
V Statutu Evropskega združenja za teritorialno sodelova-

nje »Evropska mikroregija DAVID, združenje članic z omejeno 
odgovornostjo, se črta besedilo 15. člena (Premoženje in fi-
nančna ureditev), ki se glasi:

»Za operativno delovanje EMR DAVID članice uvedejo 
ustanovitveni fond v višini 25.000,00 evrov (petindvajset ti-
soč evrov).«

2. člen
Nadomesti se z besedilom:
»Za operativno delovanje EMR DAVID članice uvedejo 

znesek, ki ga pridobijo glede na število prebivalcev posame-
zne občine v tekočem letu. Znesek se obračuna 1 EUR na 
prebivalca.

Članice po principu sorazmerne participacije glede 
na število prebivalcev krijejo svoj delež sredstev ustano-
vitvenega fonda. Delež se v primeru sprejetja nove članice 
prerazporedi skladno z 8. členom konvencije. Letna člana-
rina znaša 1,00 (en) evro za vsakega prebivalca s stalnim 
prebivališčem na območju, ki ga pokriva članica, poravnati 
pa se mora do konca prvega četrtletja za vsako tekoče leto. 
Vsakoletni proračun EMR DAVID se določi na podlagi s 
strani skupščine potrjenega finančnega in vsebinskega na-
črta dela. Finančni načrt za naslednje leto se mora sprejeti 
najpozneje do konca novembra, zaradi objektivnih okoliščin 
pa se lahko sprejme tudi pozneje, vendar ne pozneje kot do 
konca januarja tekočega leta. V primeru finančnega presež-
ka v delovanju EMR DAVID se sredstva porabijo za lastno 
dejavnost oziroma se s temi sredstvi ravna na način, kot to 
določa slovenska zakonodaja za neprofitne javne zavode. V 
kolikor so nastali stroški, ki so nujni za izpolnjevanje nalog 
zavoda, ni jih pa moč pokriti na noben drug način, so jih 
članice dolžne pokriti skladno s pogoji o določitvi deležev 
sredstev iz drugega odstavka tega člena.«

3. člen
Sklep stopi v veljavo, ko ga podpišejo vse tri sodelujoče 

občine in je akt tudi uradno potrjen s strani ustrezne ustanove 
– notariata.

Št. 011-01/2020
Cankova, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

1332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o nagradah dijakom in študentom 
Občine Cankova

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji 
dne 28. 5. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o nagradah dijakom in študentom  
Občine Cankova

1. člen
V Pravilniku o nagradah dijakom in študentom Občine 

Cankova (Uradni list RS, št. 17/19) se v besedilu 8. člena doda 
stavek:

»Vlogo je potrebno vložiti najkasneje šest mesecev po 
zaključku srednješolskega izobraževanja oziroma študija.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 119-02/2020
Cankova, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

1333. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih 
organov Občine Cankova

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10) in 16. člena Statuta Občine 
Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine 
Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o plačah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih organov 

Občine Cankova

1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funk-

cionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov 
drugih občinskih organov Občine Cankova (Uradni list RS, 
št. 6/19) se besedilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:

»Predsednikom vaških odborov pripada nagrada za te-
koče delo v mesecu 50 EUR (bruto) mesečno. Do nagrade za 
delo so upravičeni samo predsedniki vaških odborov. Izplačila 
se opravijo dvakrat letno, in sicer v mesecu juliju in decembru 
na podlagi sprejetega sklepa OS Občine Cankova.«

2. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev 
proračuna.

Plače se na podlagi tega pravilnika izplačujejo enkrat 
mesečno, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu za pretekli 
mesec.

Nagrade in sejnine se izplačujejo na podlagi sprejetega 
sklepa OS Občine Cankova, dvakrat letno, in sicer v mesecu 
juliju in decembru.«
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3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 100-01/2020
Cankova, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

1334. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve 
pomoč družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoč družini 
na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 
15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 
37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Cankova (Ura-
dni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 
10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel

S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoč 

družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene storitve pomoč družini na domu

1. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoč družini na domu od 1. 4. 2020 od pone-
deljka do sobote znaša 19,30 EUR na uro. V ekonomsko ceno 
so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika sto-
ritve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 7,62 EUR na 
efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,07 EUR 
na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, 
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 11,69 EUR, 
znaša za uporabnika 7,61 EUR na efektivno uro.

2. člen
Občinski svet Občine Cankova soglaša, da ekonomska 

cena storitve pomoč družini na domu za nedeljo in za dan z 
zakonom določenim kot dela prost dan znaša 20,01 EUR na 
uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na 
domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskr-
be) v višini 7,97 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega 
vodenja v višini 4,07 EUR na efektivno uro.

Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, 
zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno socialno 
oskrbo ter 100 % stroškov vodenja v skupni višini 12,04 EUR, 
znaša za uporabnika 7,97 EUR.

3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje sto-

ritve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi 
posebej sklenjene pogodbe.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati So-

glasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in do-
ločitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu 

št. 162-01/2019, z dne 7. 3. 2019, objavljeno v Uradnem listu 
RS, št. 17/19, z dne 22. 3. 2019.

5. člen
To soglasje začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2020.

Št. 162-01/2020
Cankova, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

1335. Sklep o novih cenah zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov

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, 
30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), ter na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet 
Občine Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel

S K L E P
o novih cenah zbiranja določenih vrst 

komunalnih odpadkov

I.
Nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, 

ki ga opravlja podjetje Saubermacher-Komunala Murska So-
bota d.o.o. so naslednje:

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Cena 
v EUR/kg

1. Zbiranje komunalnih odpadkov 0,15793 EUR
2. Zbiranje bioloških odpadkov 0,16628 EUR

V cene ni vključen 9,5 % DDV.

II.
Občinski svet potrjuje predloženi elaborat o oblikovanju 

cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Cankova 
za leto 2020.

III.
Občinski svet potrjuje cene zbiranja določenih vrst komu-

nalnih odpadkov. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cene 
storitev se uporabljajo od začetka naslednjega meseca po 
mesecu potrditve, to je od 1. 6. 2020.

Št. 354-15/2020
Cankova, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Cankova
Danilo Kacijan

ILIRSKA BISTRICA

1336. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ilirska Bistrica za leto 2019

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
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101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta 
Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 
30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Sne-
žnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni 
seji dne 28. 5. 2020 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna  

Občine Ilirska Bistrica za leto 2019

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 

2019, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega 
sklada.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 14.145.252

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.844.550

70  DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 9.997.844

700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.678.057

703  DAVKI NA PREMOŽENJE 1.076.654

704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 243.133

706  DRUGI DAVKI 0

71  NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 846.706

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREM. 532.967

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 12.230

712  GLOBE IN DENARNE KAZNI 26.158

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 6.565

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 268.786

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 470.843

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 146.330

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 324.513

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 1.329

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 1.329

74  TRANSFERNI PRIHODKI 2.828.530

740  TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST. 1.648.976

741  PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR.  
IZ SRED. PRORAČUNA EU 1.179.554

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.505.736

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 3.725.700

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 791.255

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV  
ZA SOCIALNO VAR. 145.018

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.579.187

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 77.240

409  REZERVE 133.000

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.147.188

410  SUBVENCIJE 224.362

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 2.979.256

412  TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. 
IN USTANOVAM 523.504

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.420.065

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 6.371.177

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 6.371.177

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 261.672

431  INVEST. TR. PRAVNIM  
IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO  
PR. UPOR. 197.360

432  INVEST. TR. PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 64.312

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –1.360.484

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. 
DELEŽEV (750+751+752) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL –

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV –

752  KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV 0

440  DANA POSOJILA

441  POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

442  PORABA SREDSTEV KUPNIN  
IZ NASLOVA PRIVATIZ. 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ.  
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.151.691

500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.151.691

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 775.777

550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 775.777

IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.  
NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII) 15.430

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 1.375.914

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX) 1.360.484

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRET. LETA –14.007

Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
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2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2019 143.357 evrov
– oblikovanje sklada v letu 2019 103.000 evrov
– odhodki v letu 2019  139.997 evrov
– stanje 31. 12. 2019 106.360 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bi-

strica po stanju 31. 12. 2019 v višini 106.360 evrov, se koristi 
v letu 2020.

3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2019 121.021 evrov
– oblikovanje sklada v letu 2019 30.000 evrov
– odhodki v letu 2019  2.957 evrov
– stanje 31. 12. 2019 148.064 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem 

zakonu po stanju 31. 12. 2019 znaša 148.064 evrov. Sredstva 
se lahko koristijo v letu 2020 v skladu z veljavno stanovanjsko 
zakonodajo.

4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska 

Bistrica za leto 2019, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, 

račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti ob-

činskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, 
krajevnih skupnosti,

– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega 
dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,

– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev 

sistema EZR.

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

listu Republike Slovenije.

6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bi-

strica za leto 2019 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani 
Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.

Št. 410-6/2020
Ilirska Bistrica, dne 29. maja 2020

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

1337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2020

Na podlagi 29. 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, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-
ščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska 
Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list 
RS, št. 31/99, 44/18 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) 
je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne 
28. 5. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica 
za leto 2020

1. člen
V Odloku o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica 

za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19 z dne 20. 12. 2019) se 
spremeni 17. člen tako, da se znesek do skupne višine spre-
meni iz »1.487.545 evrov« v »1.507.545 evrov« in se doda nov, 
drugi odstavek, ki se glasi:

»Posredni proračunski uporabnik, Turistično informacijski 
center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica, ka-
terega ustanovitelj je Občina Ilirska Bistrica se v letu 2020 lahko 
dolgoročno zadolži do višine 20.000 evrov za nakup opreme. 
Odplačilo dolga se zagotovi iz neproračunskih virov, zadolžitev 
se sklene za dobo največ 20 mesecev.«

2. člen
Vsa ostala določila Odloka o spremembi proračuna Ob-

čine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19) 
ostajajo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-198/2019-7
Ilirska Bistrica, dne 29. maja 2020

Župan 
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc

1338. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na podlagi 16. čle-
na Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih 
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, 
Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) in 247. čle-
na Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, 
št. 61/17) na predlog Odbora za stavbna zemljišča, stanovanja 
in poslovne prostore sprejetega na 7. seji dne 27. 5. 2020 na 
11. seji dne 28. 5. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pri parc. št. 1293/32 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), 

parc. št. 1293/33 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. 
št. 1293/34 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/34) in parc. 
št. 1293/29 (ID znak 2521 1293/29) k.o. Čelje, se izbriše za-
znamba javnega dobra in vpiše lastninska pravica na Občino 
Ilirska Bistrica.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 430-60/2018
Ilirska Bistrica, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc



Uradni list Republike Slovenije Št. 83 / 7. 6. 2020 / Stran 3021 

KOMEN
1339. Obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo za 
posamezne objekte v prostorski enoti ŠT-MS 
01 – GRAD, ki je del besedila OLN Štanjel – 
staro jedro

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) in 97. člena Poslovnika Občinske-
ga sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Ob-
činski svet Občine Komen na 5. dopisni seji 3. 6. 2020 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
Tabele 2: Lokacijski pogoji in usmeritve  

za projektiranje in gradnjo za posamezne 
objekte v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD,  
ki je del besedila OLN Štanjel – staro jedro

1. člen
Sprejme se obvezna razlaga Tabele 2: Lokacijski pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo za posamezne objekte 
v prostorski enoti ŠT-MS 01 – GRAD, ki je del besedila ob-
činskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o 
občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list 
RS, št. 66/05), v delu, ki se nanaša na KOMPLEKS GRADU.

2. člen
Besedilo: »KOMPLEKS GRADU – v skladu z veljavnim 

dovoljenjem PGD« se razume tako, da je z navedenim bese-
dilom določeno območje gradu, kot je bilo zajeto v že izdanem 
gradbenem dovoljenju pred sprejetjem OLN.

3. člen
Besedilo »Obnova grajskega kompleksa v celoti, po fa-

zah, na podlagi gradbenega dovoljenja«, navedeno v pogojih 
in usmeritvah za posege oblikovanje za enoto: Grad Štanjel- 
kompleks več objekti in stolp 1, se razume tako, da je obnova 
grajskega kompleksa možna ali v celoti ali po fazah ter na 
podlagi pridobljenih gradbenih dovoljenj.

4. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o občinskem lo-

kacijskem načrtu Štanjel – staro jedro (Uradni list RS, št. 66/05).

5. člen
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-05/2020-3
Komen, dne 3. junija 2020

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

1340. Odlok o spremembi Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju 
Občine Komen

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 
5. dopisni seji dne 3. 6. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Občine Komen

1.
Besedilo 16. člena Odloka o podlagah za odmero komu-

nalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obmo-

čju Občine Komen (Uradni list RS, št. 73/19) se spremeni tako, 
da se glasi:

»Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo nepro-
fitnih stanovanj in gradnjo vseh nestanovanjskih stavb (CC-SI: 
12), ki so v javnem interesu in katerih investitor je občina.«

2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2020-2
Komen, dne 3. junija 2020

Župan
Občine Komen

mag. Erik Modic

LOGATEC

1341. Odlok o spremembi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Centralne 
dejavnosti Brod – vzhodni del

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 115. členom Zako-
na o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena 
Statuta Občine Logatec (Logaške novice, 1-2/14 – uradno pre-
čiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 10. redni 
seji dne 28. 5. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu Centralne dejavnosti  
Brod – vzhodni del  

(Logaške novice, št. 12/15, 9/16 – popr.,  
Uradni list RS, št. 75/17 – popr.) – ID: 1227

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe besedilnega in 

grafičnega dela Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Centralne dejavnosti Brod – vzhodni del (Logaške no-
vice, št. 12/15, 9/16 – popr., Uradni list RS, št. 75/17 – popr., v 
nadaljnjem besedilu: OPPN).

II. PREDMET SPREMEMB

2. člen
S spremembami OPPN se zamenjajo naslednji grafični 

načrti iz 3. člena OPPN:
– 6. list: Načrt parcelacije M 1:500
– 7. list: Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih 

rešitev prostorskih ureditev M 1:500
– 8. list: Regulacijska karta M 1:500.

3. člen
V OPPN se 12. člen spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(velikost in zmogljivost objekta)

Zunanji gabarit trgovskega objekta se mora nahajati zno-
traj regulacijske linije.«

4. člen
V OPPN se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
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»14. člen
(lega objekta na zemljišču)

(1) Lega objekta je razvidna iz načrta Regulacijska karta – 
8. list in Načrta arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev 
prostorskih ureditev – 7. list.

(2) Stavbo je dovoljeno oblikovati in postavljati tudi druga-
če, vendar le znotraj regulacijske linije.

(3) Nulta kota stavbe ne sme biti nižja od 477 m. n. v.«

5. člen
V OPPN se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da 

se glasi:
»(3) Ograje ob dovozni cesti ne smejo presegati višine 

1,60 m in so lahko postavljene minimalno 0,5 metra od zuna-
njega roba cestnega sveta dovozne ceste.

Prvi stavek tega odstavka ne velja za postavitev protihru-
pne ograje, ki se jo lahko postavi ob Cesto Talcev. Ograje med 
parcelami so lahko visoke do 2,20 metra in so lahko postavlje-
ne do parcelne meje oziroma na parcelno mejo s soglasjem 
mejaša. Višinske razlike se premostijo z ozelenjenimi brežinami 
ali z opornimi zidovi. Na oporni zid se lahko postavi ograja, sku-
pna višina pa ne sme presegati 2,20 metra. Na jugozahodnem 
delu se lahko postavi pilon višine do 6 metrov.«

6. člen
V OPPN se 16. člen spremeni tako, da se glasi:

»16. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(1) Velikost zemljišča, namenjenega gradnji, znaša pri-
bližno 7000 m2.

(2) Faktor izrabe zemljišča (FI) največ 3,5.
(3) Faktor zazidanosti zemljišča (FZ) največ 0,9.
(4) Delež zelenih površin (DZP) najmanj 10 %.«

III. KONČNI DOLOČBI

7. člen
Spremembe OPPN so stalno na vpogled na sedežu Ob-

čine Logatec.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 

glasilu.

Št. 3505-1/2019-41
Logatec, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Logatec
Berto Menard

SEŽANA

1342. Zaključni račun proračuna Občine Sežana 
za leto 2019

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Se-
žana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana 
na seji dne 28. 5. 2020 sprejel

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

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana 

za leto 2019.

2. člen
(1) Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini 

14.043.820,64 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem 

računu za leto 2019 izkazuje naslednje stanje:
 Zneski v EUR

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 13.309.707,30
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.325.964,81

70 DAVČNI PRIHODKI 9.317.963,79
700 Davki na dohodek in dobiček 7.495.094,00
703 Davki na premoženje 1.465.706,11
704 Domači davki na blago in storitve 356.089,60
706 Drugi davki in prispevki 1.074,08

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.008.001,02
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 2.399.237,71
711 Takse in pristojbine 12.136,30
712 Globe in druge denarne kazni 137.086,50
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 30.004,57
714 Drugi nedavčni prihodki 429.535,94

72 KAPITALSKI PRIHODKI 214.921,50
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 70.535,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 144.386,50

73 PREJETE DONACIJE 2.496,55
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.170,30
731 Prejete donacije iz tujine 326,25

74 TRANSFERNI PRIHODKI 766.324,44
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 766.324,44

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43+45) 13.168.683,96

40 TEKOČI ODHODKI 3.792.489,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.097.869,46
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 177.846,97
402 Izdatki za blago in storitve 2.460.665,19
403 Plačila domačih obresti 55.107,48
409 Rezerve 1.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 6.542.841,14
410 Subvencije 314.299,02
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.800.736,00
412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 360.059,43
413 Drugi tekoči domači transferi 3.067.746,69
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.260.015,14
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.260.015,14

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 573.338,58
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 76.429,06
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 496.909,52
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ  
(I.-II.)) 141.023,34

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500) 735.689,87
50 ZADOLŽEVANJE 735.689,87

500 Domače zadolževanje 735.689,87
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 875.136,68
55 ODPLAČILO DOLGA 875.136,68

550 Odplačila domačega dolga 875.136,68
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.) 1.576,53

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –139.446,81
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.) –141.023,34
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 20.984,04
(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2019 

znaša 22.560,57 EUR in se prenaša v proračun za leto 2020.
(4) Realizacijo splošnega in posebnega dela proračuna 

do ravni proračunskih postavk – kontov se objavi na spletni 
strani Občine Sežana www.sezana.si.

(5) V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvi-
denih in realiziranih prihodkov ter odhodkov oziroma prejemkov 
in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Sežana.

3. člen
(1) Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana 

po zaključnem računu za leto 2019 izkazujejo naslednje stanje:
Zneski v EUR

PRENOS IZ LETA 2018 72.308,49
PRIHODKI LETA 2019 1.000,00
ODHODKI LETA 2019 20.000,00
STANJE DENARNIH SREDSTEV  
31. 12. 2019 53.308,49

(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v 
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2020.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2019 

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

Št. 032-3/2020-11
Sežana, dne 28. maja 2020

Župan 
Občine Sežana 
David Škabar

1343. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 88/15) in 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet 
Občine Sežana na seji dne 28. 5. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
1.

Nepremičnini katastrska občina 2432 Dutovlje parcela 
4250/58 (ID 7053932) se odvzame status javnega dobra lo-
kalnega pomena.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Občinska uprava na podlagi navedene pravnomočne 
odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris zaznambe jav-
nega dobra v zemljiški knjigi.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-3/2020-13
Sežana, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Sežana
David Škabar

1344. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Obči-
ne Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine 
Sežana na seji dne 28. 5. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena
1.

Nepremičnini parc. št. 226/3 (ID 4000888) k.o. 2459 – 
Lokev ter nepremičninam parc. št. 3745/272 (ID 7050343) in 
št. 3745/273 (ID 7050340) obe k.o. 2455 – Sežana, se odvza-
me status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

2.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega jav-

nega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene 
pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris 
zaznambe grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-3/2020-14
Sežana, dne 28. maja 2020

Župan
Občine Sežana
David Škabar
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