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VLADA
2335. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka 

o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji, na kontrolnih 
točkah na notranjih mejah in v notranjosti 
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 spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju 

in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja 
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih 

na zunanji meji, na kontrolnih točkah  
na notranjih mejah in v notranjosti  

Republike Slovenije

1. člen
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev 

širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na 
zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notra-
njosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 130/20 in 131/20 
– popr.) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epide-

miološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti 
države določi seznam epidemiološko varnih držav ali admini-
strativnih enot držav (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam), 
iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem 
odlokom brez odreditve karantene. Zeleni seznam je določen 
v Prilogi 1, ki je sestavni del tega odloka.

(2) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epide-
miološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti 
države določi tudi seznam držav ali administrativnih enot držav 
s slabimi epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: 

rdeči seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo 
v skladu s tem odlokom. Rdeči seznam je določen v Prilogi 2, 
ki je sestavni del tega odloka.

(3) Kadar med administrativnimi enotami posamezne dr-
žave obstajajo razlike v epidemiološki situaciji, lahko Vlada Re-
publike Slovenije določi, da omejitve veljajo le za posamezne 
administrativne enote te države.

(4) Enako kot države članice schengenskega območja se 
po tem odloku obravnavajo tudi Kneževina Andora, Kneževina 
Monako, Republika San Marino in Sveti sedež (Vatikanska 
mestna država).

(5) Za države, ki niso uvrščene na zeleni ali rdeči se-
znam, velja, da so uvrščene na seznam držav s poslabšanimi 
epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: oranžni 
seznam). Zeleni in rdeči seznam se objavita na spletnih straneh 
NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.«.

2. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »v Slo-

veniji in sicer«.
V četrtem odstavku se v 16. točki pika nadomesti s podpi-

čjem in za njo dodata novi 17. in 18. točka, ki se glasita:
»17. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi 

vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez 
mejo v 72 urah po prehodu meje;

18. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj 
z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na 
prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00717-38/2020
Ljubljana, dne 30. septembra 2020
EVA 2020-1711-0045

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PRILOGA 1 Zeleni seznam (seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot 
držav)  
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
1. Republika Ciper 
2. Republika Finska 
3. Republika Latvija 
4. Kneževina Lihtenštajn 
5. Republika Litva 
6. Republika Poljska 
 
Tretje države: 
7. Nova Zelandija  
8. Vzhodna republika Urugvaj  
9. Avstralija 
10. Koreja, republika 
11. Republika Srbija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1: Zeleni seznam (seznam epidemiološko varnih držav oziroma administrativnih enot držav)



Uradni list Republike Slovenije Št. 132 / 30. 9. 2020 / Stran 5279 

PRILOGA 2 Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi 
epidemiološkimi razmerami) 
 
Države članice EU/schengenskega območja: 
 
1. Republika Avstrija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Dunaj (Wien) 
– administrativna enota Predarlska (Vorarlberg) 
– administrativna enota Tirolska (Tirol) 

2. Kraljevina Belgija (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Bruselj (Bruxelles-Capitale) 

3. Republika Bolgarija (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Blagoevgrad (Blagoevgrad) 

4. Republika Hrvaška (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Brodsko-posavska (Brodsko-Posavska) 
– administrativna enota Dubrovniško-neretvanska (Dubrovačko-neretvanska) 
– administrativna enota Liško-senjska (Ličko-senjska) 
– administrativna enota Požeško-slavonska (Požeško-slavonska) 
– administrativna enota Šibensko-kninska (Šibensko-kninska) 
– administrativna enota Splitsko-dalmatinska (Splitsko-dalmatinska) 
– administrativna enota Virovitiško-podravska (Virovitičko-podravska) 
– administrativna enota Zadarska (Zadarska) 

5. Češka republika 
6. Kraljevina Danska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta (Hovedstaden) 
7. Francoska republika (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Auvergne-Rona-Alpe (Auvergne-Rhone-Alpes)  
– administrativna enota Bretanja (Bretagne) 
– administrativna enota Center (Centre-Val de Loire) 
– administrativna enota Korzika (Corse) 
– administrativna enota Hauts-de-France (Hauts-da-France) 
– administrativna enota Île-de-France (Île-de-France) 
– administrativna enota Normandija (Normandie) 
– administrativna enota Nova Akvitanija (Nouvelle-Aquitaine) 
– administrativna enota Oksitanija (Occitanie) 
– administrativna enota Provansa-Alpe-Azurna obala (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
– francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana  
– francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe  
– francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin (St. Martin) 
– francosko čezmorsko ozemlje La Réunion 

8. Madžarska (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Budimpešta (Budapest) 
– administrativna enota Győr-Moson-Sopron (Győr-Moson-Sopron) 

9. Irska (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Dublin (Dublin) 

10. Veliko vojvodstvo Luksemburg 
11. Kraljevina Nizozemska (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Severna Holandija 
– administrativna enota Južna Holandija  
– administrativna enota Utrecht (Utrecht) 
– nizozemsko čezmorsko ozemlje Aruba 
– nizozemsko čezmorsko ozemlje Saint Maarten 

12. Portugalska republika (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Lizbona (Lisboa) 

13. Romunija (samo posamezne administrativne enote): 
– administrativna enota Bacău 
– administrativna enota Bihor 
– administrativna enota Brăila  
– administrativna enota Brașov 
– administrativna enota Bukarešta (București) 

Priloga 2: Rdeči seznam (seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami)
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– administrativna enota Caras Severin  
– administrativna enota Covasna 
– administrativna enota Neamt 
– administrativna enota Iasi  
– administrativna enota Ilfov  
– administrativna enota Prahova 
– administrativna enota Vâlcea 
– administrativna enota Vaslui 

14. Kraljevina Španija 
15. Švicarska konfederacija (samo posamezne administrativne enote): 

– administrativna enota Fribourg 
– administrativna enota Ženeva (Geneva) 
– administrativna enota Vaud 

16. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (samo posamezne administrativne 
enote): 
– Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar 

 
 
Tretje države: 
 
17. Islamska republika Afganistan 
18. Republika Albanija 
19. Ljudska demokratična republika Alžirija 
20. Kneževina Andora 
21. Republika Angola 
22. Argentinska republika 
23. Republika Armenija 
24. Azerbajdžanska republika 
25. Zveza Bahami 
26. Država Bahrajn 
27. Ljudska republika Bangladeš 
28. Republika Belorusija 
29. Belize 
30. Republika Benin 
31. Kraljevina Butan 
32. Večnacionalna država Bolivija 
33. Bosna in Hercegovina 
34. Federativna republika Brazilija 
35. Burkina Faso 
36. Republika Burundi 
37. Republika Kamerun 
38. Republika Zelenortski otoki 
39. Srednjeafriška republika 
40. Republika Čad 
41. Republika Čile 
42. Republika Kolumbija 
43. Zveza Komori 
44. Republika Kostarika 
45. Republika Slonokoščena obala 
46. Dominikanska republika 
47. Demokratična republika Kongo 
48. Republika Ekvador 
49. Arabska republika Egipt 
50. Republika Salvador 
51. Republika Ekvatorialna Gvineja 
52. Država Eritreja 
53. Kraljevina Esvatini 
54. Etiopija 
55. Gabonska republika 
56. Republika Gambija 
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57. Republika Gana 
58. Republika Gvatemala 
59. Republika Gvineja 
60. Republika Gvineja Bissau 
61. Kooperativna republika Gvajana 
62. Republika Haiti 
63. Republika Honduras 
64. Republika Indija 
65. Republika Indonezija 
66. Islamska republika Iran 
67. Republika Irak 
68. Država Izrael 
69. Jamajka 
70. Republika Kazahstan 
71. Republika Kenija 
72. Demokratična ljudska republika Koreja (Severna Koreja) 
73. Republika Kosovo 
74. Država Kuvajt 
75. Kirgiška republika 
76. Libanonska republika 
77. Kraljevina Lesoto 
78. Republika Liberija 
79. Libija 
80. Republika Madagaskar 
81. Republika Malavi 
82. Republika Maldivi 
83. Republika Mali 
84. Islamska republika Mavretanija 
85. Združene mehiške države 
86. Mongolija 
87. Republika Črna gora 
88. Kraljevina Maroko 
89. Republika Mozambik 
90. Republika Namibija 
91. Zvezna demokratična republika Nepal 
92. Republika Nikaragva 
93. Republika Niger 
94. Zvezna republika Nigerija 
95. Republika Severna Makedonija 
96. Sultanat Oman 
97. Islamska republika Pakistan 
98. Republika Panama 
99. Neodvisna država Papua Nova Gvineja 
100. Republika Paragvaj 
101. Republika Peru 
102. Republika Filipini 
103. Država Katar 
104. Moldavija, Republika 
105. Republika Kongo 
106. Ruska federacija 
107. Demokratična republika Sao Tome in Principe 
108. Kraljevina Saudova Arabija 
109. Republika Senegal 
110. Republika Sierra Leone 
111. Zvezna republika Somalija 
112. Republika Južna Afrika 
113. Republika Južni Sudan 
114. Republika Surinam 
115. Sirska arabska republika 
116. Republika Tadžikistan 
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117. Združena republika Tanzanija 
118. Demokratična republika Vzhodni Timor 
119. Togoška republika 
120. Republika Trinidad in Tobago 
121. Republika Turčija 
122. Turkmenistan 
123. Združeni arabski emirati 
124. Ukrajina 
125. Združene države Amerike 
126. Republika Uzbekistan 
127. Bolivarska republika Venezuela 
128. Republika Jemen 
129. Republika Zambija 
130. Republika Zimbabve 
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MINISTRSTVA
2336. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih 

za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 
v javni upravi

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o siste-
mu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – 
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 
84/18) ter za izvrševanje 34.a člena Zakona o državni upravi (Ura-
dni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. 
US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) minister za javno upravo izdaja

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi
1. člen

V Pravilniku o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06) se v 2. členu 
prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Skupni znesek izplačila delovne uspešnosti na letni ravni 
ne sme presegati dveh osnovnih mesečnih plač direktorja, pri 
čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače direktorja 
v decembru preteklega leta. Če direktor nastopi mandat v 
tekočem letu, se določi sorazmerni del skupnega zneska iz-
plačila delovne uspešnosti na podlagi osnovne plače, ki bi mu 
pripadala za december preteklega leta.«.

KONČNA DOLOČBA

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-518/2020/10
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
EVA 2020-3130-0032

Boštjan Koritnik
minister

za javno upravo

2337. Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne 
pogodbe gradbenih dejavnosti

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti izdaja v zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe 
gradbenih dejavnosti, na predlog Gospodarske zbornice Slove-
nije, Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, 
Dimičeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa Sonja Šmuc, na podlagi 
drugega odstavka 12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih 
pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) naslednji

S K L E P

Ugotovi se razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe gradbe-
nih dejavnosti, sklenjene 14. 12. 2015, na vse delodajalce, ki kot 
glavno dejavnost opravljajo dejavnost 42.1 Gradnja cest in železnic.

Št. 02047-8/2004-59
Ljubljana, dne 28. avgusta 2020

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

2338. Odločba o prenehanju ustanove »Fundacija 
Generali – The Human Safety Net – Ustanova 
za pomoč otrokom in njihovim družinam«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na podlagi 3. člena in drugega odstavka 32. člena 
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno preči-
ščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi prenehanja 
ustanove »Fundacija Generali – The Human Safety Net – Usta-
nova za pomoč otrokom in njihovim družinam« izdaja

O D L O Č B O
o prenehanju ustanove »Fundacija Generali – 
The Human Safety Net – Ustanova za pomoč 

otrokom in njihovim družinam«

1. S to odločbo se daje soglasje k Sklepu o prenehanju 
ustanove »Fundacija Generali – The Human Safety Net – Usta-
nova za pomoč otrokom in njihovim družinam«, s sedežem 
Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, ki ga je 16. aprila 2020 sprejela 
uprava te ustanove.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Št. 12200-7/2018
Ljubljana, dne 3. septembra 2020
EVA 2020-2611-0043

Janez Cigler Kralj
minister

za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

2339. Poročilo o gibanju plač za julij 2020

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Re-
publike Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o gibanju plač za julij 2020

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za julij 2020 je znašala 1.811,28 EUR in je bila za 
0,1 % nižja kot za junij 2020.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za julij 2020 je znašala 1.176,25 EUR in je bila za 
0,1 % višja kot za junij 2020.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–julij 
2020 je znašala 1.828,06 EUR.

Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–julij 
2020 je znašala 1.190,76 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj–julij 
2020 je znašala 1.837,49 EUR.

Št. 9611-329/2020/4
Ljubljana, dne 25. septembra 2020
EVA 2020-1522-0028

Tomaž Smrekar
v. d. generalnega direktorja

Statističnega urada 
Republike Slovenije
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SLOVENJ GRADEC

2340. Pravilnik o plačah, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles mestnega sveta, članov svetov 
ožjih delov občine ter članov drugih organov 
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – 
ZIUZEOP-A), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 17. seji dne 16. septembra 2020 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih 

funkcionarjev, članov delovnih teles mestnega 
sveta, članov svetov ožjih delov občine  

ter članov drugih organov Mestne občine 
Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, pla-

čil, sejnin in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles mestnega sveta, članov svetov ožjih delov me-
stne občine ter članov drugih organov Mestne občine Slovenj 
Gradec.

2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-

narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma 
do dela plače in plačila za opravljanje funkcije, če opravljajo 
funkcijo nepoklicno.

3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani me-

stnega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, razen če 

se v soglasju z županom odloči, da bo to funkcijo opravljal 
poklicno.

II. PLAČA IN PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
ŽUPANA IN PODŽUPANA

4. člen
Župan Mestne občine Slovenj Gradec je v skladu z za-

konom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 53. plačni 
razred. Županu pripada dodatek na delovno dobo.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50 % 
plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar 
brez dodatka za delovno dobo.

Odločbo o določitvi plače oziroma plačilu za opravljanje 
funkcije, izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.

5. člen
Podžupan je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem 

sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 38. do 45.
Plačni razred posameznega podžupana določi župan gle-

de na pooblastila in obseg dela podžupana.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 
največ 50 % plače poklicnega podžupana, vendar brez dodatka 
na delovno dobo.

Podžupanu kot članu mestnega sveta ali članu delovnega 
telesa ne pripada sejnina, ki pripada drugim članom mestnega 
sveta oziroma članom delovnih teles.

V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana lahko 
podžupanu, ki začasno opravlja funkcijo župana, pripada plača, 
ki bi jo dobil župan.

III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

6. člen
Osnova za obračun plačila za opravljanje funkcije oziro-

ma plačila za opravljeno delo članov mestnega sveta, članov 
delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, 
članov nadzornega odbora, je plača župana, določena v prvem 
odstavku četrtega člena.

1. Mestni svet in delovna telesa

7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana mestnega sveta je 

sejnina za udeležbo na seji mestnega sveta oziroma na seji 
delovnega telesa. Letni znesek sejnin, ki se izplača posame-
znemu članu mestnega sveta, lahko znaša največ 7,5 % letne 
plače župana.

Znesek sejnine za udeležbo na redni seji mestnega sveta, 
izredni seji mestnega sveta, predsedovanje seji delovnega 
telesa mestnega sveta in udeležbo na seji delovnega telesa 
se določi v odstotkih od osnove, ki znaša 7,5 % mesečne žu-
panove plače, in sicer:

– za udeležbo na redni seji mestnega sveta 95 %,
– za udeležbo na izredni seji mestnega sveta 95 %,
– za predsedovanje seji delovnega telesa mestnega sveta 

40 %,
– za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član 

je 30 %.
Mesečno plačilo se opravi na podlagi evidence o opravlje-

nem delu članov mestnega sveta, ki jo vodi služba pristojna za 
organiziranje dela mestnega sveta.

8. člen
Članu delovnega telesa, ki ni član mestnega sveta, se 

za udeležbo na seji določi plačilo v obliki sejnine, ki znaša 
za predsedovanje 40 % oziroma za udeležbo na seji 30 % od 
višine 7,5 % mesečne plače župana.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o nav-
zočnosti na seji, ki jo vodi služba pristojna za organiziranje dela 
mestnega sveta.

2. Nadzorni odbor

9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pra-

vico do nagrade v obliki sejnine za udeležbo na seji in opravljen 
nadzor. Nagrade letno ne smejo preseči 7,5 % letne županove 
plače.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na redni ali izredni 

seji, in se določi v odstotkih od osnove, ki znaša 7,5 % mesečne 
županove plače, pri čemer predsedniku pripada sejnina v višini 
70 %, članu pa v višini 60 %;

– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali 
sklepu nadzornega odbora v višini ene sejnine člana mestnega 
sveta za udeležbo na seji mestnega sveta.

Plačilo predsednika in članov nadzornega odbora se iz-
plačujejo za čas trajanja mandata v skladu z evidenco oprav-

OBČINE
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ljenega dela, ki jo vodi služba, pristojna za organiziranje dela 
nadzornega odbora.

3. Predsedniki in člani ožjih delov mestne občine

10. člen
Predsednikom in članom mestnih četrti in vaških skup-

nosti v Mestni občini Slovenj Gradec se za posamezno leto 
izplačajo sejnine, kot sledi:

– predsedniku mestne četrti ali vaške skupnosti znesek v 
višini 700,00 evrov bruto;

– članu mestne četrti ali vaške skupnosti znesek v višini 
300,00 evrov bruto.

Znesek v višini iz 1. točke se izplača, če je bil predsednik 
ali član mestne četrti ali vaške skupnosti prisoten na vseh 
sklicanih sejah v koledarskem letu. V nasprotnem primeru se 
znesek deli s številom sklicanih sej in množi s številom sej, na 
katerih je bil predsednik ali član prisoten.

Sejnine se izplačajo ob koncu koledarskega leta.
Plačilo predsednikom in članom mestnih četrti in vaških 

skupnosti se izvede v skladu z evidenco opravljenega dela, 
ko jo vodi služba, pristojna za organiziranje dela ožjih delov 
Mestne občine Slovenj Gradec.

4. Delovne in projektne skupine

11. člen
Članom delovnih in projektnih skupin, ki jih v skladu s 

statutom imenuje župan kot pomoč pri svojem delu, se lahko v 
sklepu o imenovanju določi nagrada v obliki sejnine, vendar le 
ta ne sme biti višja kot za člane komisij in odborov mestnega 
sveta. To določilo ne velja za zaposlene v občinski upravi.

5. Volilni organi

12. člen
Volilni organi imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo 

lokalnih volitev in referendumov pravico do nadomestila v skla-
du z zakonom.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadome-

stil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 

prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko 
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje 
izven območja Mestne Občine Slovenj Gradec. Stroški prevoza 
se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno 
potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov pre-
nočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja 
se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski 

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za 

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor 
občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

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

16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli me-

sec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo 

v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagrad članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter 
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 66/99, 3/03, 69/04 in 
23/07, 53/12).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2020
Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2341. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na območju EUP OM-124 v OPN 
MOSG – iden. št. 1742

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je 
Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 
16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za določitev obsega 

stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi  
na območju EUP OM-124 v OPN MOSG –  

iden. št. 1742

I.
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za dolo-

čitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na 
območju EUP OM-124 v OPN MOSG. Elaborat lokacijske 
preveritve je pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor, pod številko 
20005, št. ponudbe 15/2019 z dne april 2020. Pooblaščeni pro-
storski načrtovalec: je Vesna Polanc Marinič, u. d. i. a., ZAPS 
A-0749. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih aktov je 1742.

II.
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se 

nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča 
razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 407 m², 
na zemljišču s parc. št. 615/3, k.o. 861 – Dobrava, v Mestni 
občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v na-
daljevanju: EUP) OM-124, opredeljene z Odlokom o občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 65/17).
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Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preve-
ritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 3 in 
digitalnem podatku shp.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0003/2020
Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2342. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno 
odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
na parceli št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec 
za novogradnjo več funkcijskega poslovnega 
objekta; ID:1640

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 
17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj 
Gradec na 17. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje 

od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli 
št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec  

za novogradnjo več funkcijskega poslovnega 
objekta; ID:1640

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za individu-

alno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli 
št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec za novogradnjo več funk-
cijskega poslovnega objekta.

Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki pro-
storskih aktov je 1640.

2. člen
Za gradnjo na parceli št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec 

se dovoli individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev v 5., 9. in 37. členu Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in 
severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06, 1/17, 
74/17).

Individualno odstopanje predstavlja:
– povečanje tlorisne dimenzije stavbe proti jugu na 

max. 32x15 m namesto 26x15 m;
– povečanje višinskega gabarita na max. 11 m namesto 

10 m, tehnični deli stavbe (stopnišča, ograje, strojnica dvigala, 
objekti zračnikov …) lahko segajo izven navedenih gabaritov;

– etažnost P + 2 namesto P + 1.

3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor 

mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja ali predodločbe za gradnjo poslovnega objekta na 
predmetnem zemljišču. Sklep preneha veljati tudi v primeru, da 
preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje 
ali predodločba.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi. Vnese se v evidenco 

lokacijskih preveritev in evidentira v prostorskem informacij-
skem sistemu.

Št. 3501-0113/2020
Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 15.2)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v 
zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v 
lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne obči-
ne Slovenj Gradec na 17. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 15.2)

(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ne-
premičnini z nepremičnini z ID znakom parcela 850 332/23, na 
nepremičnini z ID znakom parcela 850 332/17, na nepremičnini z 
ID znakom parcela 850 332/19, na nepremičnini z ID znakom par-
cela 850 333/2, na nepremičnini z ID znakom parcela 850 333/3, 
na nepremičnini z ID znakom parcela 850 335/2, na nepremičnini 
z ID znakom parcela 850 338/8.

(2) Nepremičninam iz prve točke tega sklepa preneha 
status javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0025/2020
zveza spis št. 478-0106/2018

Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2344. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 15.3)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3), Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
– ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup-
nosti (Uradni list RS, št. 31/18), v zvezi z razpolaganjem s 
stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine 
Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec 
na 17. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 15.3)

(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ne-
premičnini z ID znakom parcela 845 1411/4.



Uradni list Republike Slovenije Št. 132 / 30. 9. 2020 / Stran 5287 

(2) Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj 
Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0025/2020
zveza spis št. 478-0041/2016

Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2345. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
(št. 15.6)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem 
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 15.6)

(1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na 
zemljišču s parc. št. 1289/43 k.o 849 – Stari trg (ID 6985671) 
in status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1342/29 
k.o. 849 – Stari trg (ID 4075590).

(2) Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata 
imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 032-0022/2020
zveza spis št. 478-195/2019

Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

2346. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra 
(št. 15.7)

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3), Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18, 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem 
v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Mestni svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 17. seji dne 16. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o izbrisu zaznambe javnega dobra (št. 15.7)

(1) S tem sklepom se izbriše zaznamba javnega dobra na 
zemljiščih s parc. št. 498/1 k.o. 849 – Stari trg (ID 4001941), 

s parc. št. 1314/4 k.o. 849 – Stari trg (ID 1975470) in s parc. 
št. 1315/4 k.o. 849 – Stari trg (ID 4327782).

(2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

(3) Prva in druga točke tega sklepa se objavita v Uradnem 
listu Republike Slovenije in začneta veljati naslednji dan po 
objavi.

Št. 032-0025/2020
zveza spis št. 478-125/2019

Slovenj Gradec, dne 17. septembra 2020

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

ZAGORJE OB SAVI

2347. Odlok o spremembi Odloka o prorčunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2020

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 
– ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSL-1, 30/18 – ZLS-S, 61/20 – ZIUZEOP-A in 
80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – pop.), 101/13 – ZJF-G, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 – ZJF-H), Zako-
na o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – ZSPDSLS-1 in 79/18 
– ZSPDSLS-1A), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob 
Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občin-
skega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) 
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 11. redni seji dne 
28. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o prorčunu Občine Zagorje 

ob Savi za leto 2020
1. člen

Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2020 
(Uradni list RS, št. 82/19) se spremeni v naslednjih členih:

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošne-
ga dela proračuna) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

A BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v evrih

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 15.937.494
TEKOČI ODHODKI 14.007.532

70 DAVČNI PRIHODKI 12.111.242
700 Davki na dohodek in dobiček 10.870.028
703 Davki na premoženje 978.500
704 Domači davki na blago in storitve 262.714

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.896.290
710 Udeležba na dobičku in dohodki 

od premoženja 1.554.985
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711 Takse in pristojbine 9.000
712 Denarne kazni 8.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50.900
714 Drugi nedavčni prihodki 272.905

72 KAPITALSKI PRIHODKI 303.328
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 17.438
722 Prihodki od prodaje zemljišč 

in neopredmetenih dolg. sr. 285.890
73 PREJETE DONACIJE 8.200

730 Prejete donacije iz domačih virov 8.200
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.618.434

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.512.220

741  Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 106.214

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.049.583
40 TEKOČI ODHODKI 4.504.156

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 853.379
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 152.845
402 Izdatki za blago in storitve 1.953.753
403 Plačila domačih obresti 26.000
409 Sredstva, izločena v rezerve 1.518.180

41 TEKOČI TRANSFERI 8.059.774
410 Subvencije 75.265
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 3.959.117
412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 725.905
413 Drugi tekoči domači transferi 3.299.487

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.776.068
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.776.068

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 709.585
431 Investicijski transf. pravnim in fiz. 

osebam, ki niso pror. uporabniki 354.958
432 Investicijski transferi proračunskim 

uporabnikom 354.627
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1.112.089
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 8.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 8.000
750 Prejeta vračila danih posojil 8.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 0
KAPITALSKIH DELEŽEV

441 Povečanje kapitalskih deležev 0
VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) + 8.000

C RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (500) 607.301

50 ZADOLŽEVANJE 607.301
500 Domače zadolževanje 607.301

VIII ODPLAČILA DOLGA (550) 267.148
55 ODPLAČILA DOLGA 267.148

550 Odplačila domačega dolga 267.148

IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –763.936

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 340.153
XI NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.112.089
XII Stanje sredstev na računih konec 

preteklega leta 764.096

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) 
tako, da se glasi:

»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 50.000 evrov se 
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v prora-
čunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se 
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem 
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.«

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

Spremeni se 12. člen (obseg zadolževanja občine in 
izdanih poroštev občine) tako, da se glasi:

»V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se 
lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, 
vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna.

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina v letu 2020 lahko zadolži do 
višine 607.301 evrov.

Občina v letu 2020 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.«

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2020 ostajajo nespremenjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-0020/2020
Zagorje ob Savi, dne 28. septembra 2020

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan
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2348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 245. ter 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Za-
gorje ob Savi na 11. redni seji dne 28. 9. 2020 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se nepremičninam:
– nepremičnini ID znak: parcela 1887 2775/1 (katastrska 

občina 1887 Šentlambert parcela 2775/1)
– nepremičnini ID znak: parcela 1887 2775/3 (katastrska 

občina 1887 Šentlambert parcela 2775/3)
– nepremičnini ID znak: parcela 1875 928/2 (katastrska 

občina 1875 Čemšenik parcela 928/2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1875 927/7 (katastrska 

občina 1875 Čemšenik parcela 927/7)
– nepremičnini ID znak: parcela 1875 945/3 (katastrska 

občina 1875 Čemšenik parcela 945/3)
– nepremičnini ID znak: parcela 1886 1899/1 (katastrska 

občina 1886 Zagorje-mesto parcela 1899/1)
– nepremičnini ID znak: parcela 1880 501/9 (katastrska 

občina 1880 Kolovrat parcela 501/9)
– nepremičnini ID znak: parcela 1884 753/1 (katastrska 

občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 753/1)
– nepremičnini ID znak: parcela 1884 753/2 (katastrska 

občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 753/2)
– nepremičnini ID znak: parcela 1884 753/3 (katastrska 

občina 1884 Loke pri Zagorju parcela 753/3) in
– nepremičnini ID znak: parcela 2641 1493/2 (katastrska 

občina 2641 Zagorje parcela 1493/2),
ukine status javnega dobra.

2. člen
Nepremičnine, navedene v prejšnjem členu tega sklepa, 

po ukinitvi statusa javnega dobra postanejo last Občine Zagorje 
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, matična 
št. 5883890000, do celote (1/1).

3. člen
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra 

na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti v 
skladu z ZUreP-2 izda občinska uprava Občine Zagorje ob 
Savi. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem 
sodišču, preko portala e-sodstvo Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine 
Zagorje ob Savi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-176/2020/3
Zagorje ob Savi, dne 28. septembra 2020

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan

ŽELEZNIKI

2349. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Železniki za leto 2020

Na podlagi 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, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 106. člena Statuta 

Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski 
svet Občine Železniki na 13. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Železniki za leto 2020
1. člen

Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2020 (Uradni list 
RS, št. 81/19 in 82/20) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

»Proračun Občine Železniki za leto 2020 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do-

loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS
DRUGI 

REBALANS 
2020 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.919.091
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.542.963

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.853.771

700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 5.209.700

7000 Dohodnina 5.209.700
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 520.237

7030 Davki na nepremičnine 448.000
7031 Davki na premičnine 100
7032 Davki na dediščine in darila 31.500
7033 Davki na promet nepremičnin 

in na finančno premoženje 40.637
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 122.834
7044 Davki na posebne storitve 2.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga 

in storitev 120.834
706 DRUGI DAVKI 1.000

7060 Drugi davki 1.000
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 689.192
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 166.992

7102 Prihodki od obresti 800
7103 Prihodki od premoženja 166.192

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 4.000
7111 Upravne takse in pristojbine 4.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 56.000
7120 Globe in druge denarne kazni 56.000

713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 10.500

7130 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 10.500

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 451.700
7141 Drugi nedavčni prihodki 451.700

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 129.519

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 57.798

7200 Prihodki od prodaje zgradb 
in prostorov 57.798

721 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 71.721
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7221 Prihodki od prodaje stavbnih 
zemljišč 71.721

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 8.350
730 PREJETE DONACIJE 

IZ DOMAČIH VIROV 8.350
7300 Prejete donacije in darila 

od domačih pravnih oseb 350
7301 Prejete donacije in darila 

od domačih fizičnih oseb 8.000
731 PREJETE DONACIJE 

IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 1.238.259
740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 949.129

7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 917.129

7403 Prejeta sredstva iz javnih 
skladov 32.000

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 289.130

7413 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije iz kohezijskega 
sklada 289.130

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 8.441.284

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 2.292.267

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 398.071

4000 Plače in dodatki 358.006
4001 Regres za letni dopust 13.803
4002 Povračila in nadomestila 20.658
4004 Sredstva za nadurno delo 5.315
4009 Drugi izdatki zaposlenim 289

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 65.670

4010 Prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 33.268

4011 Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 26.379

4012 Prispevek za zaposlovanje 209
4013 Prispevek za starševsko varstvo 368
4015 Premije kolektivnega dodatnega 

in pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 5.446

402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 1.698.603

4020 Pisarniški in splošni material
in storitve 130.652

4021 Posebni material in storitve 230.188
4022 Energija, voda, komunalne 

storitve in komunikacije 212.478
4023 Prevozni stroški in storitve 8.830
4024 Izdatki za službena potovanja 2.800
4025 Tekoče vzdrževanje 824.650

4026 Poslovne najemnine 
in zakupnine 11.800

4029 Drugi operativni odhodki 277.205
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.020

4031 Plačila obresti od kreditov – 
poslovnim bankam 11.020

409 REZERVE 118.903
4090 Splošna proračunska rezervacija 20.243
4091 Proračunska rezerva 93.000
4093 Sredstva za posebne namene 5.660

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 2.758.048

410 SUBVENCIJE 93.268
4102 Subvencije privatnim podjetjem 

in zasebnikom 93.268
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 1.836.623
4111 Družinski prejemki in starševska 

nadomestila 15.700
4112 Transferi za zagotavljanje 

socialne varnosti 10.000
4119 Drugi transferi posameznikom 1.810.923
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM 200.500

4120 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 200.500

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 627.657

4130 Tekoči transferi občinam 40.000
4131 Tekoči transferi v sklade 

socialnega zavarovanja 19.694
4133 Tekoči transferi v javne zavode 564.463
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem 

javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki 3.500

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.149.260

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 3.149.260

4202 Nakup opreme 139.710
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 101.646
4204 Novogradnje, rekonstrukcije 

in adaptacije 1.876.417
4205 Investicijsko vzdrževanje 

in obnove 617.492
4206 Nakup zemljišč in naravnih 

bogastev 58.620
4207 Nakup nematerialnega 

premoženja 26.200
4208 Študije o izvedljivosti projektov, 

projektna dokumentacija, nadzor 
in investicijski inženiring 329.175

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432) 241.709

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 132.164

4310 Investicijski transferi 
nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 131.524

4311 Investicijski transferi javnim 
podjetjem in družbam, 
ki so v lasti države ali občin 640

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 109.545

4323 Investicijski transferi javnim 
zavodom 109.545



Uradni list Republike Slovenije Št. 132 / 30. 9. 2020 / Stran 5291 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –522.193

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

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

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 5.000

440 DANA POSOJILA 5.000
4404 Dana posojila privatnim 

podjetjem 5.000
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 0

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.-V.) –5.000
C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 131.393
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 131.393

5003 Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 131.393

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 342.847
550 ODPLAČILA DOMAČEGA 

DOLGA 342.847
5501 Odplačila kreditov poslovnim 

bankam 288.301
5503 Odplačila kreditov drugim 

domačim kreditodajalcem 54.546
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –738.647

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) –211.454

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.) 522.193
STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 738.647

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposred-
nih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske pora-
be. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in 
podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt 
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Železniki.

2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020.

Št. 9000-5/2020-016
Železniki, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar

2350. Sklep o spremembi Sklepa o razglasitvi javne 
infrastrukture na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 
21/18 – ZNOrg) ter 6. člena Pravilnika o vodenju evidence jav-
ne infrastrukture na področju kulture (Uradni list RS, št. 11/03) 
je Občinski svet Občine Železniki na 13. redni seji dne 24. 9. 
2020 sprejel

S K L E P
o spremembi Sklepa o razglasitvi javne 

infrastrukture na področju kulture

I.
Občinski svet Občine Železniki je na seji, dne 22. 1. 1997 

sprejel Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kul-
ture (Uradni vestnik Gorenjske, 5/97 z dne 31. 1. 1997).

Prva alineja prve točke Sklepa o razglasitvi javne infra-
strukture na področju kulture, se spremeni tako, da se namesto 
»Kulturni dom Železniki, Trnje 39, Železniki, s pripadajočim 
zemljiščem (zemljiškoknjižno telo I in zemljiškoknjižno telo II), 
parc. št. 34/2, zemljiškoknjižni vl. št. 327, k.o. Železniki glasi: 
»– Kulturni dom Železniki, Trnje 39, Železniki, s pripadajočim 
zemljiščem parc. št. 34/3.«

II.
Pri nepremičnini parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki, ki je 

nastala iz parcele 34/2 k.o. Železniki, in je v lastništvu Republi-
ke Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je vpisana 
zaznamba – urejanje prostora, in sicer: »Na podlagi Sklepa o 
razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture št. 293 z 
dne 22. 1. 1997 (Uradni vestnik Gorenjske št. 5/97 z dne 31. 1. 
1997) se zaznamuje na parc. št. 34/2 stoječa nepremičnina 
javna infrastruktura na področju kulture.«

III.
Nepremičnina parc. št. 34/4 k.o. 2071 Železniki v naravi 

predstavlja del državne ceste, po kateri poteka cestni promet v 
skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1).

IV.
Zaradi spremembe namembnosti rabe nepremičnine s 

tem sklepom trajno preneha status nepremičnine parc. št. 34/4 
k.o. 2071 Železniki kot javne infrastrukture na področju kulture.

V.
Na podlagi tega sklepa se pri parc. št. 34/4 k.o. 2071 Že-

lezniki v zemljiški knjigi izbriše zaznamba – urejanje prostora 
št. omejitve 12063093.

VI.
Ministrstvo izbriše nepremičnino parc. št. 34/4 k.o. 2071 

Železniki iz evidence na podlagi tega sklepa o spremembi 
namembnosti rabe nepremičnine, ker ni več potrebna za oprav-
ljanje kulturne dejavnosti.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-5/2020-012
Železniki, dne 24. septembra 2020

Župan
Občine Železniki

mag. Anton Luznar
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