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MINISTRSTVA
1021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno 
listo in o vodenju sortne liste

Na podlagi 4.a člena, petega odstavka 39. člena, sed-
mega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, tretjega 
odstavka 47. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega 
odstavka 54. člena, šestega odstavka 55. člena, devetega 
odstavka 60. člena in šestega odstavka 76. člena Zakona 
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, 
št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izdaja

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

Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo 
in o vodenju sortne liste

1. člen
V Pravilniku o postopku vpisa sorte v sortno listo in o 

vodenju sortne liste (Uradni list RS, št. 49/09, 96/09, 105/10, 
88/11, 59/12, 16/13 in 63/16) se 1. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino prijave za vpis sorte v sortno 
listo ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi; pravila pre-
verjanja izpolnjevanja pogojev za vpis sorte v sortno listo; roke 
za dostavo vzorcev semenskega materiala za preizkušanje 
sorte; zahteve glede ustreznosti poimenovanja sorte; postop-
ke in metode za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in 
nespremenljivosti sorte ter vrednosti sorte za pridelavo in upo-
rabo; posebne pogoje za preizkušanje ekoloških sort; posebne 
pogoje in postopek za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo in 
sort zelenjadnic, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih, ter 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, izvajalci preizku-
šanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semenskega 
materiala sort kmetijskih rastlin, v skladu z:

– Direktivo Sveta z dne 9. aprila 1968 o trženju mate-
riala za vegetativno razmnoževanje trte (68/193/EGS) (UL L 
št. 93 z dne 17. 4. 1968, str. 15), zadnjič spremenjeno z Iz-
vedbeno direktivo Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 
2021 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 
68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direk-
tiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 
2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi 
rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem 

materialu (UL L št. 41 z dne 13. 2. 2020, str. 1), (v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 68/193/EGS);

– Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju 
razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z 
dne 13. 8. 1998, str. 16), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 
št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehran-
sko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem 
rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi 
direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) 
št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropske-
ga parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS 
in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z 
dne 27. 6. 2014, str. 1);

– Direktivo Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o 
skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, 
str. 1), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije z dne 18. de-
cembra 2006 o dovoljenju Romuniji, da odloži uporabo neka-
terih določb Direktive Sveta 2002/53/ES glede trženja semena 
nekaterih sort poljščin (UL L št. 32 z dne 6. 2. 2007, str. 167), 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/53/ES);

– Direktivo Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trže-
nju semena zelenjadnic (UL L št. 193 z dne 20. 7. 2002, str. 33), 
zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 
2021/971 z dne 16. junija 2021 o spremembi Priloge I k Di-
rektivi Sveta 66/401/EGS o trženju semen krmnih rastlin, 
Priloge I k Direktivi Sveta 66/402/EGS o trženju semena žit, 
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese, 
Priloge I k Direktivi Sveta 2002/55/ES o trženju semena ze-
lenjadnic ter Priloge I k Direktivi Sveta 2002/57/ES o trženju 
semena oljnic in predivnic glede uporabe biokemičnih in mo-
lekularnih tehnik (UL L št. 214 z dne 17. 6. 2021, str. 62), (v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2002/55/ES);

– Direktivo Komisije 2003/90/ES z dne 6. oktobra 2003 o 
določitvi podrobnih pravil za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES 
glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri presku-
šanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort 
kmetijskih rastlin (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 7), zadnjič 
spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2022/1647 
z dne 23. septembra 2022 o spremembi Direktive 2003/90/ES 
glede odstopanja za ekološke sorte kmetijskih rastlin, primerne 
za ekološko pridelavo (UL L št. 248 z dne 26. 9. 2022, str. 46), 
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/90/ES);

– Direktivo Komisije 2003/91/ES z dne 6. oktobra 2003 
o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 
2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum 
pri preizkušanju, in minimalnih pogojev za preizkušanje dolo-
čenih sort zelenjadnic (UL L št. 254 z dne 8. 10. 2003, str. 11), 
zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 
2022/1648 z dne 23. septembra 2022 o spremembi Direktive 
2003/91/ES glede odstopanja za ekološke sorte zelenjadnic, 
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primerne za ekološko pridelavo (UL L št. 248 z dne 26. 9. 2022, 
str. 52), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/91/ES);

– Direktivo Komisije 2004/29/ES z dne 4. marca 2004 
o določanju lastnosti in minimalnih pogojev za pregled sort 
vinske trte (UL L št. 71 z dne 10. 3. 2004, str. 22; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2004/29/ES);

– Direktivo Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o 
določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih 
sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in 
regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za 
trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih 
sort in sort poljščin (UL L št. 162 z dne 21. 6. 2008, str. 13);

– Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 
o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih 
rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (prenovljena različica) 
(UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno 
z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2022/1933 z dne 12. ok-
tobra 2022 o spremembi Direktive Sveta 2008/90/ES glede 
podaljšanja odstopanja v zvezi z uvoznimi pogoji za razmno-
ževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za 
pridelavo sadja, iz tretjih držav (UL L št. 266 z dne 13. 10. 2022, 
str. 19), (v nadaljnjem besedilu: 2008/90/ES);

– Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 
2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort 
in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in 
regijah in so ogrožene zaradi genske erozije in sort zelenjadnic, 
ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak 
so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje se-
mena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 
z dne 27. 11. 2009, str. 44), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno 
direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spre-
membi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive 
Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika 
(UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20);

– Izvedbeno direktivo Komisije 2014/97/EU z dne 15. ok-
tobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi z 
registracijo dobaviteljev in sort ter skupnim seznamom sort 
(UL L št. 298 z dne 16. 10. 2014, str.16; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 2014/97/EU).«.

2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika 

nadomesti s podpičjem in doda nova, 6. točka, ki se glasi:
»6. »ekološka sorta« je ekološka sorta, primerna za eko-

loško pridelavo, kot je opredeljena v 19. točki 3. člena Uredbe 
(EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 
2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov 
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 
z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2023/207 z dne 24. novembra 2022 o 
spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in 
Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o 
ekološki pridelavi (UL L št. 29 z dne 1. 2. 2023, str. 6), (v na-
daljnjem besedilu: Uredba 2018/848/EU).«.

3. člen
V 7. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za preizkušanje vrednosti sorte za pridelavo in upo-

rabo (v nadaljnjem besedilu: preizkušanje VPU) sorte poljščin, 
industrijske cikorije, oljnih buč in trte se uporabljajo metode 
preizkušanja VPU, ki jih sprejme Uprava, kjer so tudi doseglji-
ve. Metode preizkušanja VPU vključujejo najmanj naslednje 
lastnosti sorte: višino in kakovost pridelka, odpornost oziroma 
tolerantnost na škodljive organizme in primernost za pridelavo 
v različnih pridelovalnih razmerah (glede na talne in podnebne 
razmere določenega območja). Če gre za ekološke sorte nava-
dnega ječmena, koruze, rži in navadne pšenice, morajo metode 
preizkušanja VPU vključevati tudi pogoje za preizkušanje VPU 
ekološke sorte, navedene v 2. točki Dela B Priloge V k Direktivi 
2003/90/ES.«.

V šestem odstavku se za besedilom »Pri sadnih« doda 
besedilo »in okrasnih«, na koncu odstavka pa se pika nadome-
sti z vejico ter doda besedilo »kjer so tudi dosegljive.«.

Za šestim odstavkom se dodata nova, sedmi in osmi 
odstavek, ki se glasita:

»(7) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena 
se pri preizkušanju RIN ekološke sorte navadnega ječmena, 
koruze, rži in navadne pšenice stopnja izenačenosti glede 
tistih lastnosti, ki so navedene v 2. točki Dela B Priloge IV k 
Direktivi 2003/90/ES, oceni na podlagi netipičnih rastlin. Pri tem 
se uporabita populacijski standard največ 10 % in verjetnost 
sprejemljivosti najmanj 90 %.

(8) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se 
pri preizkušanju RIN ekološke sorte korenja, krmnega korenja 
in kolerabice stopnja izenačenosti glede tistih lastnosti, ki so 
navedene v 2. točki Dela B Priloge III k Direktivi 2003/91/ES, 
oceni na podlagi netipičnih rastlin. Pri tem se uporabita po-
pulacijski standard največ 10 % in verjetnost sprejemljivosti 
najmanj 90 %.«.

4. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri poljščinah in zelenjadnicah mora biti ime sorte v 

skladu z zahtevami, določenimi v Izvedbeni uredbi Komisije 
(EU) 2021/384 z dne 3. marca 2021 o primernosti imen sort 
poljščin in zelenjadnic ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 637/2009 
(UL L št. 74 z dne 4. 3. 2021, str. 27).«.

5. člen
V 13. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sorta, ki ni jasno razločljiva od sorte, ki je že vpisana 

v sortno listo druge države ali skupni katalog sort poljščin v 
skladu z Direktivo 2002/53/ES, skupni katalog sort zelenjadnic 
v skladu z Direktivo 2002/55/ES, skupni katalog sort trte v skla-
du z Direktivo 68/193/EGS ali skupni seznam sort sadnih rastlin 
v skladu z Direktivo 2008/90/ES, mora biti vpisana v sortno listo 
z imenom, s katerim je vpisana v sortni listi druge države ali v 
enem od skupnih katalogov sort, razen če to ime ne ustreza 
zahtevam za ime sorte iz prejšnjega člena.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko 
sorta iz prejšnjega odstavka vpiše v sortno listo z enim od 
sinonimov, ki so pri sorti vpisani v sortni listi druge države ali v 
enem od skupnih katalogov sort, ali s sinonimom, s katerim je 
bila vpisana v sortno listo v Republiki Sloveniji pred 25. majem 
2000.«.

6. člen
V 14. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je vzdrževalec sorte fizična ali pravna oseba 

iz tretje države, ki ji je z Odločbo Sveta 2005/834/ES z dne 
8. novembra 2005 o enakovrednosti nadzora nad postopki 
vzdrževanja sort, ki se izvajajo v nekaterih tretjih državah, in 
o spremembah Odločbe 2003/17/ES (UL L 312 z dne 29. 11. 
2005, str. 51), zadnjič spremenjeno s Sklepom (EU) 2021/537 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. marca 2021 o 
spremembi odločb Sveta 2003/17/ES in 2005/834/ES glede 
enakovrednosti poljskih pregledov in enakovrednosti nadzora 
nad postopki vzdrževanja sort poljščin, ki se izvajajo v Združe-
nem kraljestvu (UL L št. 108 z dne 29. 3. 2021, str. 4), priznana 
enakovrednost nadzora nad vzdrževanjem sorte (v nadaljnjem 
besedilu: tretja država), mora prijavitelj ali pooblaščenec prija-
vitelja Upravi sporočiti pooblaščenca vzdrževalca sorte, ki je 
fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem oziroma se-
dežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske 
unije. Pri nadzoru vzdrževanja take sorte Uprava sodeluje s 
pristojnim organom za nadzor vzdrževanja sort tretje države, v 
kateri se sorta vzdržuje.«.
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7. člen
V 15. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo 

»cikoriji in oljnih bučah« nadomesti z besedilom »cikoriji, oljnih 
bučah in trti«.

Na koncu petega odstavka se pika črta in doda besedilo 
»ali skupni seznam sort sadnih rastlin v skladu z Direktivo 
2008/90/ES.«.

8. člen
V 16. členu se v drugem odstavku na koncu desete alineje 

doda besedilo »vrtičkarsko sorto ali ekološko sorto.«.
Enajsta alineja se črta.

9. člen
V 17.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvajalec preizkušanja sort preveri vzdrževanje sorte 

v sortnem poskusu, v katerem se preveri ohranjanje izenače-
nosti in nespremenljivosti s primerjavo vzorca semenskega ma-
teriala sorte, ki ga je dostavil vzdrževalec sorte, s standardnim 
vzorcem oziroma uradnim opisom sorte.«.

10. člen
V 20. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Če je pridelek določene sorte poljščin ali zelenja-

dnic, ki je gensko spremenjena, ali material, pridobljen od take 
sorte, namenjen za uporabo v živilih, kot jih opredeljuje 3. člen 
Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi 
(UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tve-
ganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) 
št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) 
št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 
št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1829/2003/ES), ali v krmi, kot jo opredeljuje 15. člen Uredbe 
1829/2003/ES, se lahko taka sorta vpiše v sortno listo le, če je 
bila pred tem odobrena pri Evropski agenciji za varnost hrane v 
skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.

(3) Gensko spremenjena sorta poljščin ali zelenjadnic, 
ki je namenjena za uporabo kot živilo oziroma krma v skladu 
z 2. ali 3. členom Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih 
načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske 
agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost 
hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tve-
ganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) 
št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) 
št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 
št. 231 z dne 6. 9. 2019, str.1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
178/2002/ES), se lahko vpiše v sortno listo le, če je bila pred 
tem odobrena pri Evropski agenciji za varnost hrane v skladu 
s predpisi, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Gensko spremenjena sorta sadnih rastlin se lahko 

vpiše v sortno listo le, če je bil gensko spremenjeni organi-
zem, ki ga vsebuje, odobren v skladu z Direktivo 2001/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o na-
mernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje 
in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 z dne 
17. 4. 2001), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1381 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o pre-
glednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski ve-
rigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) 
št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) 
št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 
2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 
2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/18/ES) 
ali Uredbo 1829/2003/ES. Če so proizvodi, pridobljeni od ra-
stlin ali razmnoževalnega materiala take sorte, namenjeni za 
uporabo kot živila ali v živilih v skladu s 3. členom Uredbe 
1829/2003/ES ali kot krma ali v krmi v skladu s 15. členom 
Uredbe 1829/2003/ES, se lahko taka sorta vpiše v sortno listo 
le, če so bila živila ali krma iz tega materiala odobreni v skladu 
z Uredbo 1829/2003/ES.«.

11. člen
V 26.d členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– poročila o preizkušanju razločljivosti, izenačenosti in 

nespremenljivosti vrtičkarske sorte ter opisa vrtičkarske sorte, 
ki jih pripravi izvajalec preizkušanja sort,«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Stroške preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in 
nespremenljivosti vrtičkarske sorte plača prijavitelj neposredno 
izvajalcu preizkušanja sort. Višina stroškov preizkušanja razlo-
čljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti vrtičkarske sorte je 
določena v Prilogi 1 tega pravilnika.«.

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

12. člen
Poglavje VI. POSEBNO PREIZKUŠANJE SORT in 

27. člen se črtata.

13. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNI DOLOČBI

14. člen
(začetek uporabe)

Nova Priloga 1 se začne uporabljati 1. januarja 2024.

15. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2023.

Št. 007-516/2022
Ljubljana, dne 21. marca 2023
EVA 2022-2330-0114

Irena Šinko
ministrica 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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»Priloga 1 
Preglednica: Stroški preizkušanja VPU, stroški preverjanja vzdrževanja sort in stroški 
preizkušanja vrtičkarskih sort 
 

Kmetijska rastlina Stroški 
preizkušanja 

VPU 
(EUR/sorto/leto)1 

Stroški preverjanja 
vzdrževanja sort 
pri obnovi vpisa 

sorte v sortno listo2 
(EUR/sorto/leto) 

Stroški 
preizkušanja 

vrtičkarskih sort 
(EUR/sorto/leto) 

Navadna pšenica in navadni 
ječmen − pivovarski 850,00 250,00  

Koruza (za zrnje, za silažo) 650,00 250,00  
Druge vrste žit (npr. ječmen, 
rž, pira, tritikala, oves, ajda, 
proso) 

500,00 250,00 
 

Krompir  950,00 250,00  
Sončnica 
Navadna konoplja 600,00 250,00  

Oljna ogrščica, oljna repica in 
navadni lan 600,00 250,00  

Oljna buča 900,00 250,00  
Druge vrste oljnic in predivnic 
(npr. oljna ogrščica, oljna 
repica, gorjušica, navadni 
riček, navadni lan) 

500,00 250,00 

 

Krmna ogrščica in krmna 
repica 450,00 250,00  

Druge vrste zrnatih stročnic 
(npr. krmni grah, bob, 
navadna soja, lupina) 

500,00 250,00 
 

Trave in detelje 600,00 250,00  

Druge vrste poljščin 450,00 250,00  

Hmelj 3.100,00   
Trta 2.600,00   
Sadne rastline  250,00  
Zelenjadnice – plodovke   400,00 500,00 
Zelenjadnice – kapusnice  350,00 450,00 
Zelenjadnice – stročnice  300,00 400,00 
Zelenjadnice – radič za 
siljenje 

 400,00 500,00 

Druge vrste zelenjadnic  250,00 350,00 
 
1 Stroški preizkušanja VPU se pri preizkušanju VPU ekoloških sort povečajo za 30 %. 
 
2 Znesek, kot je določen za stroške preverjanja vzdrževanja sort pri obnovi vpisa sorte v sortno listo,  
velja  tudi za obračunavanje stroškov za preizkušanje sorte pred izdajo dovoljenja drugim osebam za 
vzdrževanje sorte.« 
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1022. Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov 
in rokih izplačil dodatka zaradi začasne 
razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb

Na podlagi sedmega odstavka 33. člena Zakona o nuj-
nih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezlji-
ve bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, 
št. 141/22) minister za zdravje izdaja

N A V O D I L O
o določitvi načina vložitve zahtevkov in rokih 
izplačil dodatka zaradi začasne razporeditve 

zaradi nujnih delovnih potreb
1. člen

S tem navodilom se določa način vložitve zahtevkov, 
obvezne priloge k zahtevku in roke izplačil dodatka zaradi 
začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb (v nadalj-
njem besedilu: dodatek) za izvajalce zdravstvene dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci).

2. člen
(1) Izvajalec zahtevek za izplačilo dodatka (v nadaljnjem 

besedilu: zahtevek) v obliki, kot velja za e-Račun, vloži na 
ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: mi-
nistrstvo), prek UJP-net v elektronski obliki.

(2) Izvajalec na zahtevku prikaže skupno višino dodatka, 
skupaj s prispevki delodajalca (bruto I in bruto II).

(3) Izvajalec zahtevku priloži tabelo v obliki excel pre-
glednice, ki jo označi kot »Priloga k zahtevku« in ki vsebuje 
naslednje podatke:

1. naziv izvajalca,
2. ime in priimek delavca, ki je bil začasno razporejen 

k drugemu izvajalcu ali izvajalcu socialno varstvene storitve 
institucionalno varstvo (v nadaljnjem besedilu: drugi izvajalec),

3. delovno mesto, kamor je delavec razporejen,
4. naziv drugega izvajalca,
5. številka in datum sklepa o začasni razporeditvi,
6. število ur, ki jih je delavec opravil pri drugem izvajalcu,
7. vrednost dodatka v višini 20 odstotkov osnovne plače 

bruto bruto v eurih,
8. skupno število delavcev, zaposlenih pri izvajalcu, ki so 

prejeli dodatek,
9. skupno število ur za vse delavce izvajalca, ki so bile 

opravljene pri drugem izvajalcu,
10. mesec, na katerega se dodatek nanaša,
11. skupna višina dodatka, skupaj s prispevki delodajalca 

po upravičencih (bruto I in bruto II).
(4) Izvajalec zahtevek vloži na ministrstvo do 20. v mese-

cu za pretekli mesec. Zahtevek, ki ni posredovan ministrstvu 
do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.

(5) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od preje-
ma popolnega zahtevka.

(6) Izvajalec posreduje ministrstvu zadnji zahtevek v dveh 
mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage za financiranje 
zahtevkov. Zahtevek, prejet po navedenem datumu, se zavrne.

3. člen
Za potrebe inšpekcijskega nadzora se dokumentacija, 

povezana z izplačilom dodatka, hrani najmanj pet let.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-104/2023
Ljubljana, dne 27. marca 2023
EVA 2023-2711-0071

Danijel Bešič Loredan
minister

za zdravje

1023. Valorizacijski količniki za preračun osnov 
iz prejšnjih let zavarovanja na raven 
povprečne plače na zaposleno osebo, 
izplačane za leto 2022

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokoj-
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 
– uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za 
finance objavlja

V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja  

na raven povprečne plače na zaposleno osebo, 
izplačane za leto 2022

Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokoj-
ninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2023, 
predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, 
izplačane za leto 2022, tako, da se preračuna povprečna me-
sečna osnova iz leta:

1965 s količnikom 5071982,523
1966 s količnikom 3834763,485
1967 s količnikom 3472357,266
1968 s količnikom 3169353,172
1969 s količnikom 2752478,321
1970 s količnikom 2296399,064
1971 s količnikom 1923216,745
1972 s količnikom 1632994,890
1973 s količnikom 1410015,668
1974 s količnikom 1122502,704
1975 s količnikom 897428,319
1976 s količnikom 776756,419
1977 s količnikom 652321,452
1978 s količnikom 535294,784
1979 s količnikom 427410,403
1980 s količnikom 360424,902
1981 s količnikom 277082,174
1982 s količnikom 219968,334
1983 s količnikom 173056,855
1984 s količnikom 113819,073
1985 s količnikom 57486,221
1986 s količnikom 25803,079
1987 s količnikom 11657,235
1988 s količnikom 4391,455
1989 s količnikom 267,670
1990 s količnikom 55,857
1991 s količnikom 30,471
1992 s količnikom 10,256
1993 s količnikom 6,840
1994 s količnikom 5,331
1995 s količnikom 4,485
1996 s količnikom 3,890
1997 s količnikom 3,483
1998 s količnikom 3,178
1999 s količnikom 2,900
2000 s količnikom 2,621
2001 s količnikom 2,341
2002 s količnikom 2,134
2003 s količnikom 1,984
2004 s količnikom 1,877
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2005 s količnikom 1,792
2006 s količnikom 1,704
2007 s količnikom 1,580
2008 s količnikom 1,465
2009 s količnikom 1,418
2010 s količnikom 1,364
2011 s količnikom 1,335
2012 s količnikom 1,330
2013 s količnikom 1,322
2014 s količnikom 1,311
2015 s količnikom 1,301
2016 s količnikom 1,280
2017 s količnikom 1,242
2018 s količnikom 1,207
2019 s količnikom 1,163
2020 s količnikom 1,091
2021 s količnikom 1,038
2022 s količnikom 1,000

Št. 007-65/2023
Ljubljana, dne 8. marca 2023
EVA 2023-2611-0027

Luka Mesec
minister

za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Soglašam!
Klemen Boštjančič

minister 
za finance 
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BISTRICA OB SOTLI

1024. Odlok o sofinanciranju športnih programov 
v Občini Bistrica ob Sotli

Na podlagi 29. in 65. 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, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list 
RS, št. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Ura-
dni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 4. redni seji dne 23. 3. 2023 sprejel

O D L O K
o sofinanciranju športnih programov  

v Občini Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(vsebina odloka)

Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Bistri-
ca ob Sotli (v nadaljevanju Odlok) določa pogoje, merila, krite-
rije in postopek za vrednotenje in delitev sredstev za uresniče-
vanje javnega interesa na področju športa v Občini Bistrica ob 
Sotli (v nadaljevanju občina) v okviru letnega programa športa.

Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se 
zagotovijo v proračunu občine.

Predmet tega Odloka niso sredstva za vzdrževanje ter 
investicije v prostor.

2. člen 
(upravičenci)

Upravičenci za sofinanciranje programov iz proračuna 
občine po tem Odloku so:

– športna društva,
– društva, ki imajo registrirano športno dejavnost,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge orga-

nizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa.

3. člen 
(dejavnosti, ki se sofinancirajo)

Iz proračuna občine se po tem Odloku v posameznem 
koledarskem letu sofinancirajo športni programi, ki so izbrani 
na osnovi javnega razpisa in ki niso sofinancirani iz katerih koli 
drugih javnih sredstev.

4. člen 
(pogoji za sofinanciranje)

Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli ali izvajajo 
redne športne programe na področju Občine Bistrica ob Sotli,

– da so registrirani v skladu z zakonodajo,
– da izvajajo športne programe ter imajo organizirano 

redno dejavnost in vadbo,
– da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema, 

rekviziti), prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmo-

valcih in urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja 
društva (velja za društva) ter da delujejo v skladu z veljavno 
zakonodajo,

– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov 
ter zahtevane podatke,

– druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.
Izvajalci, ki izvajajo redne športne programe v Občini 

Bistrica ob Sotli, nimajo pa sedeža v občini, so upravičeni do 
sofinanciranja športnih programov v deležu, ki se izvaja na 
področju občine.

II. PROGRAMI ŠPORTA IN POSTOPEK  
IZBIRE PROGRAMOV

5. člen 
(programi, ki se sofinancirajo)

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu 
s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake 
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz prora-
čuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja oziroma 
programe:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– obštudijska športna dejavnost,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
– organiziranost in delovanje športnih društev,
– športne prireditve,
– šolska športna tekmovanja.

6. člen 
(uvedba postopka)

Občinski svet z letnim programom športa določi področje 
oziroma programe, ki jih bo občina financirala v tekočem pro-
računskem letu.

Postopek izbire športnih programov, ki se sofinancirajo iz 
proračuna občine, se začne s sklepom o začetku postopka, ki 
ga sprejme župan.

7. člen 
(strokovna komisija)

S sklepom iz prejšnjega člena župan naroči objavo javne-
ga razpisa in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo 
javnega razpisa. S sklepom določi sestavo strokovne komisije, 
naloge in pristojnosti ter način dela.

Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in 

prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje programov s področja športa 

skladno z merili,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
V primeru, ko vlogo poda društvo oziroma drugi subjekt s 

področja športa, katere član le-te je tudi član strokovne komisi-
je, se mora le-ta v delu postopka, ki se nanaša na odločitev o 
dodelitvi sredstev za konkretno društvo oziroma drugi subjekt 
s področja športa, katere član je, izločiti.

OBČINE
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8. člen 
(javni razpis)

Javni razpis za izbiro programov s področja športa, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, mora 
biti objavljen na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli ter v 
lokalnem časopisu.

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedba naročnika,
– predmet razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– področja programov, ki so predmet sofinanciranja,
– višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za pred-

met javnega razpisa,
– merila in kriterije za izbor in vrednotenje programov, ki 

se sofinancirajo,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– razpisni rok,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva iz-

plačana izvajalcem,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– vsebino vlog in način njihove dostave,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa.
Z javnim razpisom se lahko določi druge elemente, ki jih 

morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo 
postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom jav-
nega razpisa. Rok za prijave na javni razpis ne sme biti krajši 
od 30 dni od objave.

9. člen 
(vloga)

Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na 
javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena 
z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni do-
kumentaciji.

V sprejemni pisarni občine pristojna oseba vsako prejeto 
vlogo na kuverti označi datum in uro prispetja. 

10. člen 
(odpiranje prejetih vlog)

Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija. Od-
pirajo se samo pravočasno vložene vloge, ki so bile pravilno 
označene in le-te oceni na podlagi meril in pogojev, navedenih 
v razpisni dokumentaciji.

O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vse-
buje najmanj naslednje podatke:

– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– prisotne člane strokovne komisije,
– imena oziroma nazive vlagateljev vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile 

upravičene osebe,
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o pre-

dložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).

11. člen 
(obravnava vlog)

Pristojni javni uslužbenec na podlagi ugotovitev iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena, vlagatelje, katerih vloge formalno 
niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev 
vloge.

Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjklji-
vosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), 
vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele 
po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obrav-
nava.

Direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz dru-
gega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna 
pritožba, o kateri odloča župan občine.

12. člen 
(ocenjevanje vlog in odločanje)

Na podlagi ocen strokovna komisija pripravi predlog upra-
vičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev za 
vsakega posameznega upravičenca. Predlog strokovna komi-
sija predloži direktorju občinske uprave.

13. člen 
(izdaja odločb upravičencem)

Na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, di-
rektor občinske uprave izda upravičencem odločbo o višini 
odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je dopustno vložiti 
pritožbo, o kateri odloča župan občine. Predmet pritožbe ne 
morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge. Odločitev 
župana je dokončna.

14. člen 
(pogodba)

Po preteku roka za pritožbo župan z izvajalci sklene po-
godbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti 
med Občino Bistrica ob Sotli in izvajalcem športnih programov.

Pogodba mora vsebovati podatke o:
– pogodbenih strankah (ime, naslov, zastopnik …),
– predmetu, namenu in ciljih pogodbe, ki predstavljajo 

javni interes,
– višini dodeljenih sredstev za programe, ki so predmet 

sofinanciranja,
– roku in načinu predložitve poročil ter dokazil o izvajanju 

programov in namenski porabi sredstev,
– nadzoru in sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogod-

benih obveznosti,
– obveznostih izvajalca k sprotnemu obveščanju občine 

o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpol-
nitev pogodbenih obveznosti,

– drugih medsebojnih pravicah in obveznostih, pomemb-
nih za izvedbo sofinanciranja programov.

15. člen 
(sklenitev pogodbe)

Izvajalcu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se 
pošlje pogodbo v podpis. Izvajalcu se določi rok, v katerem 
je dolžan vrniti podpisano pogodbo. V primeru, da izvajalec 
v danem roku ne vrne podpisano pogodbo, se šteje, da je 
odstopil od sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, 
da pogodba ni sklenjena in je občina prosta vseh obveznosti, 
ki so zanjo izhajale iz odločbe.

16. člen 
(poročanje in nadzor)

Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni 
programe izvajati v skladu s pogodbo, Odlokom ter področnimi 
predpisi.

Prejemnik sredstev iz proračuna občine mora v pogodbe-
nem roku predložiti:

– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– finančno poročilo o porabi sredstev za sofinancirane 

programe,
– dokazno gradivo in drugo dokumentacijo na poziv ob-

činske uprave.
Prejemnik sredstev iz proračuna občine je na dodatno 

zahtevo sofinancerja dolžan nuditi vse potrebne informacije 
in mu predložiti dokazila oziroma dokumentacijo o izvedbi 
sofinanciranega programa. Občinska uprava lahko kadar koli 
zahteva dodatna pojasnila, ki so povezana s predmetom skle-
njene pogodbe ali nepopolnim poročilom oziroma finančnim 
poročilom.
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17. člen 
(nadzor nad porabo sredstev)

Namensko porabo sredstev po sklenjeni pogodbi lahko 
spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor ali druga 
oseba oziroma pravni organ, ki ga za to pooblasti župan.

Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani iz-
vajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa 
mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva 
vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se 
zahteva v naslednji primerih:

– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del teh nenamen-
sko porabljena,

– ko se ugotovi, da je izvajalec, za katerega je namen 
pridobitve sredstev v vlogi navajal neresnične podatke,

– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz 
občinskega proračuna,

– ko izvajalec v določenem roku ne odda ali v določenem 
roku ne dopolni poročila iz drugega odstavka 16. člena Odloka.

18. člen 
(športni objekti)

Izvajalci športnih programov, ki so izbrani na javnem 
razpisu, imajo pravico do uporabe športnih objektov in površin 
v lasti Občine Bistrica ob Sotli ali v upravljanju javnih vzgojno 
izobraževalnih zavodov na podlagi pravil uporabe športne po-
vršine, hišnega reda in cenika uporabe prostorov.

Upravljavec športnih objektov mora pri oddajanju športnih 
objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih 
programov, ki imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli, pred osta-
limi zainteresiranimi uporabniki.

III. MERILA IN KRITERIJI 

19. člen
Programe s področja športa oceni strokovna komisija na 

podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v 
Občini Bistrica ob Sotli.

Vrednost posameznih programov po Merilih in kriterijih za 
vrednotenje športnih programov v občini, je izražena v točkah. 
Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sred-
stev predvidenih za programe športa in skupnim številom vseh 
točk na javnem razpisu izbranih programov.

20. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov v 

Občini Bistrica ob Sotli so Priloga tega Odloka.

IV. KONČNI DOLOČBI

21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Odlok, preneha veljati Pravil-

nik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Bistrica 
ob Sotli (Uradni list RS, št. 44/05).

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

Št. 032-0012/2022-04/1
Bistrica ob Sotli, dne 24. marca 2023

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak
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Priloga 

MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI BISTRICA OB SOTLI 

 
  

I. ŠPORTNI PROGRAMI 
 

1. MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE NETEKMOVALNIH 
ŠPORTNIH PROGRAMOV 

 
A) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
B) Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
C) Obštudijska športna dejavnost 

STAROSTNA 
KATEGORIJA 

  

ŠTEVILO UR V VADBENEM PROSTORU STROKOVNI KADER 

ZAPRTI ODPRTI 
 

ŠOLSKI-kolektivni 1,2 0,6 0,8 

ŠOLSKI-individualni 0,6 0,5 0,5 

MLADINCI-kolektivni 1,5 1 1 

MLADINCI-individualni 0,8 0,6 0,6 

PREDŠOLSKI-kolektivni 1,2 0,6 0,8 

PREDŠOLSKI-individualni  0,6 0,5 0,5 
Ocenjuje in vrednoti se:  
- število vadečih,  
- število ur programa,  
- vadbeni prostor in  
- kompetentnost strokovnih delavcev. 
 

D) Športna rekreacija  
E) Šport starejših 

PROGRAM 
ŠTEVILO UR V 

VADBENEM PROSTORU 
 

STROKOVNI KADER 

  ZAPRTI ODPRTI 
 

    1,2 0,6 0,5 
Ocenjuje in vrednoti se:  
- število vadečih,  
- število ur programa,  
- vadbeni prostor in  
- kompetentnost strokovnih delavcev. 
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F) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
G) Kakovostni šport, 
H) Vrhunski šport 

 
 
 

PROGRAMI 

ŠPORTNA 
VZGOJA 

MLADINE, 
USMERJENE 
V VRHUNSKI 

ŠPORT 

KAKOVOSTNI 
ŠPORT VRHUNSKI ŠPORT 

 
 

  MLADINSKI 
RAZRED 

DRŽAVNI 
RAZRED 

PERSPEKT. 
RAZRED 

MEDNAROD 
RAZRED 

SVETOVNI 
RAZRED   

INDIVIDUALNI ŠPORT 10 20 30 40 50 
      

KOLEKTIVNI ŠPORT 10 20 30 40 50 
Ocenjuje in vrednoti se:  
- število vadečih. 
 

2. MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE STROKOVNEGA 
USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 

A) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
NIVO IZOBRAŽEVANJA TOČKE 

Občinsko izobraževanje 10 
Potrjevanje licenc (za sodnike) 20 
Potrjevanje licenc (za vaditelje, učitelje, planinske vodnike) 30 
Dvodnevno izobraževanje in usposabljanje 40 
Tri do pet dnevno izobraževanje in usposabljanje 50 
Več kot petdnevno izobraževanje in usposabljanje 60 

Ocenjuje in vrednoti se:  
- število udeležencev in 
- nivo izobraževanja. 
 

II. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
 

1. MERILA ZA IZBIRO IN SOFINANCIRANJE DELOVANJA ŠPORTNIH 
DRUŠTEV  

A) Organiziranost in delovanje športnih društev 
ČLANSTVO         

ŠTEVILO ČLANOV S 
PLAČANO ČLANARINO 

OZ. REGISTRIRANIH 
IGRALCEV 

1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 

80 ali VEČ 50 - 79 20 - 49 do 19 

ŠTEVILO TOČK 100 90 70 40 
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OBSEŽNOST PROGRAMA     
 ZELO OBSEŽEN OBSEŽEN MANJ OBSEŽEN 
 nad 10 4-10 do 3 

DRUŠTVO 1,5 1,2 1 
Ocenjuje in vrednoti se:  
- število članov  in  
- obseg programa. 

TOČKE ZA TEKMOVANJE V LIGAH  
MEDOBČINSKI 

NIVO DRŽAVNI NIVO 
KOLEKTIVNI ŠPORTI 100 200 
INDIVIDUALNI ŠPORTI 50 100 

Ocenjuje in vrednoti se:  
- nivo tekmovanja. 

III. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
 

1. MERILA ZA IZVIRO IN SOFINANCIRANJE DRUGIH ŠPORTNIH 
PRIREDITEV 

A) Športne prireditve 
Individualni športi      
PREDVIDENO ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV MIN 6 6-10 11-16 17-32 NAD 32 

NIVO ŠPORTNE PRIREDITVE           

Občinska/medobčinska športna prireditev 0 20 30 40 50 
Državna športna prireditev 0 30 40 50 60 
Mednarodna športna prireditev 0 40 50 60 70 

Kolektivni športi      
PREDVIDENO ŠTEVILO EKIP MIN 3 3-8 9-16 17-32 NAD 32 
NIVO ŠPORTNE PRIREDITVE      

Občinska/medobčinska športna prireditev 0 20 30 40 50 
Državna športna prireditev 0 30 40 50 60 
Mednarodna športna prireditev 0 40 50 60 70 

Ocenjuje in vrednoti se:  
- število udeležencev oziroma ekip in 
- nivo športne prireditve.  
 
Pohodi, kolesarjenje, smučarski izleti 
      TOČKE 
Posamezen dogodek 10 

Ocenjuje in vrednoti se:  
- število dogodkov. 
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IV. ŠOLSKI ŠPORTNI PROGRAMI 
 

1. MERILA ZA IZBIRO ŠPORTNIH PROGRAMOV V ŠOLAH 
 
ŠOLSKI PRORAMI TOČKE 
Zlati sonček 50 
Krpan 50 
Mladi planinec 50 
Smučanje/zimovanje 50 
Športni krožek 50 
Plavanje 25 
Šah 25 
PREDŠOLSKI PROGRAMI  
Ciciban planinec 20 
Zlati sonček   20 
Smučanje/zimovanje 50 
Plavanje   50 
Taborjenje   50 

Ocenjuje in vrednoti se:  
- program. 

2. MERILA ZA ŠOLSKA IN DRUGA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
OTROK 

NIVO TEKMOVANJA PODROČNO DRŽAVNO 
UDELEŽBA 20 40 

 ŠT. UDELEŽENCEV      
 
 

ORGANIZACIJA  
IN  
IZVEDBA 

DO 20 40 70 
20-50 50 85 
51-100 60 100 

101-150 70 115 
151-300 90 145 

NAD 300 120 190 
Ocenjuje in vrednoti se:  
- število udeležencev, 
- nivo tekmovanja in 
- udeležba oziroma organizacija in izvedba.  
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GORENJA VAS - POLJANE

1025. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja 
javnega Zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina v plačni razred

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
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, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS), 
3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 29/22, 89/22, 
112/22 in 25/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Uredbe o 
spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 157/22; v nadaljnjem besedilu: Uredba o 
spremembah Uredbe) izdajam

S K L E P
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega 
Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina  

v plačni razred

Delovno mesto direktorja javnega Zavoda za turizem in 
kulturo Poljanska dolina se uvrsti v 42. plačni razred.

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

Določitev plačnega razreda se uporablja od 1. 4. 2023.

Gorenja vas, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež

GORNJI PETROVCI

1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena 
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) 
je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. redni seji dne 
24. 3. 2023 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu  

Občine Gornji Petrovci za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji 
Petrovci za leto 2023 (Uradni list RS, št. 38/22) tako, da se 
glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih:

 v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Rebalans  
leta 2023

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.964.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.604.080,32

70 DAVČNI PRIHODKI 2.313.639,00
700 Davki na dohodek in dobiček 2.109.689,00
703 Davki na premoženje 138.000,00
704 Domači davki na blago in storitve 65.850,00
706 Drugi davki 100,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 290.441,32
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 238.040,00
711 Takse in pristojbine 5.250,00
712 Globe in druge denarne kazni 4.220,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 500,00
714 Drugi nedavčni prihodki 42.431,32

72 KAPITALSKI PRIHODKI 255.985,59
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 184.798,35
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolg. Sredstev 71.187,24

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.103.934,09
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.103.934,09
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.562.220,39
40 TEKOČI ODHODKI 1.409.283,14

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 349.500,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 56.205,00
402 Izdatki za blago in storitve 864.578,14
403 Plačila domačih obresti 124.000,00
409 Rezerve 15.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 943.321,70
410 Subvencije 38.350,00
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 535.683,48
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 124.059,43
413 Drugi tekoči domači transferi 245.228,79
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.152.115,55
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.152.115,55

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 57.500,00
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 32.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 25.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 401.779,61
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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 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) 0,00
50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 401.779,61
55 ODPLAČILA DOLGA 401.779,61

550 Odplačila domačega dolga 401.779,61
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –401.779,61
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) –401.779,61

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 74,27
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali + 74,27

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 Gornji Petrovci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji 

Petrovci za leto 2023, ki se s tem odlokom ne spremenijo, 
ostanejo še naprej v veljavi.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.

Št. 007-0003/2023-1
Gornji Petrovci, dne 27. marca 2023

Župan
Občine Gornji Petrovci

Franc Šlihthuber

KOSTANJEVICA NA KRKI

1027. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun 
občinskih taks za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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), 14. člena Statuta Občine 
Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in tretjega od-
stavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevi-
ca na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine 
Kostanjevica na Krki na 2. redni seji dne 8. 3. 2023 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za obračun  

občinskih taks za leto 2023

I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2023 

znaša 0,0658 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen 

življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga 
objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v 
obdobju od začetka januarja 2022 do konca decembra 2022 
znaša 10,3 %.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.

Št. 032-3/2023
Kostanjevica na Krki, dne 8. marca 2023

Župan
Občine Kostanjevica na Krki

Robert Zagorc

KRANJ

1028. Obvezna razlaga določbe 3. točke drugega 
odstavka 11. člena Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 
območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje 
(Uradni list RS, št. 59/12) glede zagotavljanja 
manjkajočih parkirnih mest

Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Kranj uradno 
prečiščeno besedilo 4 (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je 
Mestni svet Mestne občine Kranj na 3. seji dne 15. 3. 2023 
sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
določbe 3. točke drugega odstavka 11. člena 

Odloka o spremembah in dopolnitvah  
Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – 

Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS,  
št. 59/12) glede zagotavljanja manjkajočih 

parkirnih mest

v naslednjem besedilu:
»11. člen ZN Zlato polje v 3. točki drugega odstavka 

določa, da kadar na parceli, namenjeni gradnji ni tehničnih in 
prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila par-
kirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen 
parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na 
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drugih ustreznih površinah v njegovi lasti, pod pogojem, 
da je omogočena njihova trajna raba. Določilo je potrebno 
tolmačiti tako, da je glede zadostitve manjkajočih parkirnih 
mest na drugih ustreznih površinah v lasti investitorja, zado-
ščeno tudi v primeru, če investitor izkaže, v zemljiški knjigi 
vknjiženo stavbno pravico, za gradnjo manjkajočih parkirišč 
na tujem zemljišču.

Definicijo »trajna raba« je potrebno tolmačiti na način, da 
se investitorju omogoči trajna raba glede dejanske dostopnosti 
in možnosti rabe parkirišča, ves čas trajanja upravičenja, torej 
ves čas trajanja stavbne pravice, tako za objekt, kot tudi za 
dodatna parkirišča. Investitor to lahko zagotovi na lastnem 
zemljišču, za katerega lahko izkaže pravico graditi, lahko pa 
se zagotavlja tudi na drugih površinah, s podelitvijo stavbne 
pravice.«

Št. 350-8/2023-1(404101)
Kranj, dne 20. marca 2023

Župan
Mestne občine Kranj

Matjaž Rakovec

LJUBLJANA

1029. Odlok o spremembi Odloka o določitvi 
takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namenske rabe prostora 
v občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi petega odstavka 120. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 296. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 
20. 3. 2023 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o določitvi takse  

za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v občinskem 

prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana

1. člen
V Odloku o določitvi takse za obravnavanje zasebnih 

pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem 
prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 41/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namen-

ske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša 300 eurov.«.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3503-13/2023-3
Ljubljana, dne 20. marca 2023

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

1030. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 
o začetku postopka priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno 
center

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 
61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) v zvezi s tretjim odstav-
kom 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) ter prvim odstavkom 298. čle-
na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in 
51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam

S K L E P
o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku 
postopka priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta 233 Šmartno center

1.
Predmet

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o za-
četku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta 233 Šmartno center (Uradni list RS, št. 21/14).

2.
Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne 
občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-6/2013-41
Ljubljana, dne 15. marca 2023

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

1031. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja 
prostora RŽ-155

Na podlagi 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) 
v zvezi z 299. členom in tretjim odstavkom 338. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 3. seji dne 20. 3. 2023 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi za enoto  

urejanja prostora RŽ-155

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se na-

naša na parcele št. 1312/1, 1312/2 in 1311/1 ter dele parcel 
št. 1311/4, 1313 in 1316/1, vse k. o. 1740 Spodnja Šiška, ki 
se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – 
DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 
88/15 – DPN, 12/18 – DPN, 42/18, 78/19 – DPN in 59/22; v na-
daljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahajajo v enoti urejanja pro-
stora RŽ-155 s podrobnejšo namensko rabo BT – površine za 
turizem (v nadaljnjem besedilu: območje lokacijske preveritve).
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2. člen
(1) Na območju lokacijske preveritve se dopusti individu-

alna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih 
24. členu OPN MOL ID in v grafičnem delu OPN MOL ID (karta 
3.1) ter od urbanističnih pogojev, določenih za EUP RŽ-155 
v Prilogi 1: »Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za 
posamezne enote urejanja prostora« OPN MOL ID, in sicer 
tako, da se dopusti:

– rušitev severne, južne in vzhodne fasade obstoječe 
hotelske stavbe in izgradnja novega objekta, pri čemer je treba 
upoštevati smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine,

– da na severni strani pritlična etaža glavnega objekta ho-
tela, ki je zaradi nagiba terena delno nad in delno pod terenom, 
sega čez gradbeno mejo (GM),

– na zahodni strani gradnja glavnega objekta hotela do 
meje med EUP RŽ-155 in RŽ-138 ter

– na parceli št. 1313 k. o. 1740 Spodnja Šiška gradnja 
kletne etaže v okviru tlorisnih gabaritov obstoječega objekta.

(2) Območje lokacijske preveritve je treba urejati celovi-
to. Ob izgradnji hotelskega kompleksa je treba med Cesto na 
Bellevue in cesto Pod gozdom zagotoviti javni prehod za pešce 
in kolesarje.

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3152

Št. 35023-15/2021-95
Ljubljana, dne 20. marca 2023

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković

SEŽANA

1032. Zaključni račun proračuna Občine Sežana 
za leto 2022

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, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 17. člena 
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je 
Občinski svet Občine Sežana na seji dne 23. 3. 2023 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Sežana za leto 2022

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sežana 

za leto 2022.

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

17.020.882,52 EUR.
(2) Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem 

računu za leto 2022 izkazuje naslednje stanje:
 Znesek  

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV  

IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 16.632.360
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.596.263

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 10.574.722

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 8.473.905
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.694.670
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 398.577
706 DRUGI DAVKI 7.569

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 4.021.541

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.365.290

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 20.498
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 119.040
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  

IN STORITEV 55.294
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.461.419

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 369.614

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 217.209

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 152.405

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 1.607.049

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.587.788

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA  
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 19.261

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 59.434

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA  
IZ PRORAČUNA EVROPSKE 
UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 59.434

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 15.980.956
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 4.504.288
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM 1.274.875
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  

ZA SOCIALNO VARNOST 202.102
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.969.011
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 57.300
409 REZERVE 1.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 7.100.297

410 SUBVENCIJE 324.847
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  

IN GOSPODINJSTVOM 3.036.750
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 324.333
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 

TRANSFERI 3.414.367
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.839.175
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 3.839.175
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 537.196
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 72.243
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 464.952
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 651.404
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) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 500.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.039.926

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.039.926
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) 111.478

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –539.926
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –651.404

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 425.260

(3) Stanje sredstev na računih dne 31. decembra 2022 
znaša 536.737,71 EUR in se prenaša v proračun za leto 2023.

(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 2022 izkazujejo naslednje stanje:
Zneski v EUR

PRENOS IZ LETA 2021 57.929,20
PRIHODKI LETA 2022 1.000,00
ODHODKI LETA 2022 8.467,18
STANJE DENARNIH SREDSTEV  
31. 12. 2022 50.462,02

(2) Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v 
rezervni sklad Občine Sežana za leto 2023.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2022 

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

Št. 032-4/2023-5
Sežana, dne 23. marca 2023

Župan
Občine Sežana

Andrej Sila

1033. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 54/21, 184/21) in 262. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet Občine Sežana na 
seji dne 23. 3. 2023 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičninama v katastrski občini 2440 Veliko Polje: 

parcela 3301/20 (ID 7263760) in parcela 3301/19 (ID 7263762), 
se odvzame status grajenega javnega dobra lo kalnega pomena.

2.
Navedeni nepremičnini izgubita status grajenega javne-

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

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-4/2023-8
Sežana, dne 23. marca 2023

Župan
Občine Sežana

Andrej Sila

SODRAŽICA

1034. Sklep o določitvi cen programa vrtca 
pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – 
ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21), Pravilnika o metodo-
logiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 
15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 
191/20, 159/22) je Občinski svet Občine Sodražica na 1. izre-
dni seji dne 21. 3. 2023 sprejel
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S K L E P
o določitvi cen programa vrtca  

pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

1. člen
(cena programa)

Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri 
OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 1. 4. 2023 dalje:

– za prvo starostno obdobje 571,60 EUR mesečno,
– za drugo starostno obdobje 497,60 EUR mesečno.
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni 

programa za drugo starostno obdobje.
Cena živil znaša 2,30 EUR dnevno na otroka.

2. člen
(višina plačila)

Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni 
razred, ki ga določi pristojni center za socialno delo in dodatnih 
ugodnosti, ki jih priznava Občina Sodražica oziroma občina 
zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačilom 
staršev.

Staršem, ki po otroka v vrtec ne pridejo pravočasno, to je 
do konca poslovnega časa vrtca, se k ceni programa prišteje 
dodatno plačilo v višini 8,00 eur za vsako začeto uro.

3. člen
(obračunavanje odsotnosti)

Odsotnost otroka iz vrtca se obračuna na podlagi višine 
cene živil, in sicer, če je bila odsotnost sporočena v skladu s 
pravili vrtca.

4. člen
(dodatne ugodnosti)

Staršem otrok, za katere je Občina Sodražica po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje 
v javnem vrtcu, se lahko priznajo dodatne ugodnosti, kamor 
sodijo rezervacije oziroma znižanje plačila staršem.

Staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, se dodatne ugodnosti znižanega plačila vrtca upošte-
vajo le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni sofinan-
cirano iz državnega proračuna.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sodražica 
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko 
uveljavijo dodatne ugodnosti le, če občina, ki je po predpisih 
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v 
pokrila razliko, ki se obračuna z upoštevanjem dodatne ugo-
dnosti.

5. člen
(počitniška odsotnost)

Starši lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odso-
tnosti otroka enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. 
Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno 
napovedati najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti 
otroka iz vrtca.

Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega z odločbo 
določenega plačilnega razreda.

6. člen
(zdravstvena odsotnost)

Starši lahko uveljavijo rezervacijo v primeru hudih bole-
zenskih stanj, ki zahtevajo neprekinjeno odsotnost otroka iz vrt-
ca, katera traja mesec dni ali več. Rezervacijo lahko uveljavijo 
na podlagi ustreznega zdravniškega potrdila. Starši so dolžni 
vrtcu sporočiti razlog za tako odsotnost praviloma najpozne-
je 8. dan po nastopu odsotnosti otroka iz vrtca, dokazilo pa 
predložiti do konca meseca, v katerem so uveljavljali bolniško 

odsotnost. V kolikor dokazila ne predložijo, vrtec izstavi račun 
po rednem obračunu.

Za rezervacijo starši plačajo 50 % od njihovega z odločbo 
določenega plačilnega razreda.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o do-

ločitvi višine cene programov vrtca (Uradni list RS, št. 105/21), 
ki se uporablja do začetka uporabe tega sklepa.

8. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2023.

Št. 602-3/2022
Sodražica, dne 21. marca 2023

Župan 
Občine Sodražica

mag. Blaž Milavec

STRAŽA

1035. Sklep o imenovanju podžupana Občine Straža

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPD-
SLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 
v skladu z 28. členom Statuta Občine Straža (Uradni list RS, 
št. 61/21) izdajam

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Straža

1.
Za podžupana Občine Straža imenujem Damjana Jermana, 

stanujočega Novomeška cesta 60, 8351 Straža.

2.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.

3.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odso-

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

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu, ter opravlja 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan 
pooblasti.

4.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, 

opravlja podžupan funkcijo župana do nastopa mandata novo 
izvoljenega župana.

5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 100-6/2023-1
Straža, dne 20. marca 2023

Župan 
Občine Straža
Dušan Krštinc
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1036. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Straža

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 
4. seji dne 16. 2. 2023 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Straža

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Straža se imenuje:
1. za predsednika: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 

Straža,
2. za namestnico predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6, 

8351 Straža,
3. za člana: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža,
4. za namestnika člana: Matija Golob, Prapreče pri Straži 3a, 

8351 Straža,
5. za člana: Janez Mede, Jurka vas 21a, 8351 Straža,
6. za namestnika člana: Janez Obran, Rumanja vas 25b, 

8351 Straža,
7. za člana: Slavko Poglavc, Gaj 6, 8351 Straža,
8. za namestnico člana: Mojca Košir, Podreber 40, 8351 

Straža.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 040-1/2023
Straža, dne 16. februarja 2023

Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc

ŠMARTNO PRI LITIJI

1037. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDPSP-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/23 – popr.), 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – 
odl. US in 18/23 – ZDU-10) in 14. člena Statuta Občine Šmar-
tno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine 
Šmartno pri Litiji na 3. redni seji občinskega sveta dne 22. 3. 
2023 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji  

za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 
2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

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

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto Proračun 2023

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 7.641.631
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.170.756

70 DAVČNI PRIHODKI 5.274.887
700 Davki na dohodek in dobiček 4.735.519
703 Davki na premoženje 416.368
704 Domači davki na blago in storitve 123.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 895.869
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 571.069
711 Takse in pristojbine 8.000
712 Globe in druge denarne kazni 12.000
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 300
714 Drugi nedavčni prihodki 304.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 165.386
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 126.429
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 38.957

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.305.489
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 866.822
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 438.667

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.409.184
40 TEKOČI ODHODKI 2.064.731

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 413.828
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 65.461
402 Izdatki za blago in storitve 1.481.093
403 Plačila domačih obresti 72.000
409 Rezerve 32.350

41 TEKOČI TRANSFERI 2.953.510
410 Subvencije 28.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.930.745
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 151.823
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413 Drugi tekoči domači transferi 842.941
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.195.085
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.195.085

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 195.857
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 115.000
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 80.857

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 232.448

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (75) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 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 (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0
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.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (55) 310.662

55 ODPLAČILA DOLGA 310.662
550 Odplačilo domačega dolga 310.662

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –78.215

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –310.662
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –232.448
XII. STANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH NA DAN 31. 12. 
PRETEKLEGA LETA 78.813

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 ter podkonte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, dolo-
čenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem 
odstavku 80. člena ZJF, tudi:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12, 
61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), ki se uporabijo za na-
men, določen v tem zakonu,

2. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture 
in opreme, ki se namenijo vzdrževanju in izgradnji komunalne 
infrastrukture s področja odvajanja odpadnih vod, odlaganja 
odpadkov ter oskrbe s pitno vodo,

3. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodar-
jenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in 
vlaganj v naravne vire,

4. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan 
les, ki se namenijo za vzdrževanje krajevnih in lokalnih cest,

5. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo 
za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture, izgradnjo in 
vzdrževanje javne razsvetljave, vzdrževanje javnih površin,

6. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih 
točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za 
namen, za katerega so sredstva prejeta.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med prora-
čunskimi postavkami (PP) v okviru področja proračunske pora-
be (PPP) odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem pro-
računu.

Za posamezen investicijski projekt se lahko prevzemajo 
obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je 
že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v 
načrtu razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti 
neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v priho-
dnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere 
ne sme presegati 150 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
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storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obve-
znosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

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

7. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spre-
membe projektov.

Neposredni uporabnik mora do 31. januarja tekočega leta 
oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna oziroma rebalansa 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim pro-
računom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer 
se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt 
razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 
20 % izhodiščne vrednosti projektov.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 

21.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 3.000 eurov.

V primerih, ko dolg posameznega dolžnika do neposre-
dnega uporabnika proračuna občine ne presega dveh eurov, 
se v poslovnih knjigah občine razknjiži in se v kvoto iz prvega 
odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-

nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 ne bo zadolžila.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podje-
tij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina 
Šmartno pri Litiji, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 20.000 eurov.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega od-
stavka pod naslednjimi pogoji:

1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja 
oziroma soustanovitelja in

2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz 
neproračunskih virov.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

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

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

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2023 zadolžijo do 
skupne višine 100.000 eurov.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje-
tja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, 
ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2023 izdajo poroštva 
do skupne višine glavnic 50.000 eurov.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 

v letu 2023 zadolži do višine 1.850.000 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri 
Litiji v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-6/2022
Šmartno pri Litiji, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Blaž Izlakar

ŽALEC

1038. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2023

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
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– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 
20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 
22. marca 2023 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2023

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2023 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun  
leta 2023

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.850.240
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 21.205.169

70 DAVČNI PRIHODKI 17.121.462
700 Davki na dohodek in dobiček 14.193.202
703 Davki na premoženje 2.587.950
704 Domači davki na blago in storitve 340.310

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.083.707
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.870.927
711 Takse in pristojbine 32.000
712 Globe in druge denarne kazni 85.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.200
714 Drugi nedavčni prihodki 1.087.030

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.285.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 84.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 1.201.000

73 PREJETE DONACIJE 80.450
730 Prejete donacije iz domačih virov 80.450

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.279.121
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.558.663
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.720.458

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 28.080.134
40 TEKOČI ODHODKI 7.344.579

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.673.047
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 263.860

402 Izdatki za blago in storitve 3.720.122
403 Plačila domačih obresti 253.500
409 Rezerve 1.434.050

41 TEKOČI TRANSFERI 10.852.788
410 Subvencije 182.900
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 5.794.298
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 912.976
413 Drugi tekoči domači transferi 3.962.614

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.110.477
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.110.477

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 772.290
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 399.700
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 372.590

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –2.229.894
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

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.282.518

55 ODPLAČILA DOLGA 1.282.518
550 Odplačila domačega dolga 1.282.518

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –3.512.412

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –1.282.518
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.229.894
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.514.127

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 Žalec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in 
državne pomoči.



Stran 3378 / Št. 37 / 29. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske 
uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucio-
nalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nad-
zorni odbor, 4001 Občinska uprava – urad za premoženjske, 
pravne in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – urad za 
javne finance, 4003 Občinska uprava – urad za negospodarske 
javne službe, 4004 Občinska uprava – urad za gospodarske 
javne službe in 4005 – Občinska uprava – urad za prostor in 
gospodarstvo) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.

Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (kra-
jevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodaja-
lec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.

Glavarina za financiranje ožjih delov občine za proračun-
sko leto 2023 znaša 29 eurov.

Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad 
zneskom 10.000 eurov potrebujejo krajevne skupnosti in me-
stna skupnost soglasje župana občine.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stano-
vanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, 
prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), pri-
hodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premo-
ženja, najemnin od oddaje občinskega stvarnega premoženja 
in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, pri-
hodki od koncesijskih dajatev za gozdove, prihodki od konce-
sijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, požarna 
taksa, turistična taksa in prihodki od komunalnih prispevkov.

Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso 
zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki 
posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna 
skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni 
načrt skladno z zakonom.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata 
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – 
kontih, na katere se nanašajo in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave 
med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na pre-
dlog neposrednega uporabnika župan do višine 20 % sredstev, 
namenjenih glavnemu programu.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami 
v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne 
skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 20 % sredstev, 
namenjenih glavnemu programu.

Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega od-
stavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je 
razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski 

postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na kateri se 
zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2023 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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

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

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe o javno-zaseb-
nem partnerstvu ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev 
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripa-
dajočih postavk slovenske udeležbe.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma 
mestne skupnosti lahko spreminjajo vrednost veljavnih pro-
jektov, ukrepov in državnih pomoči, ki so uvrščeni v načrt 
razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 
O spremembi vrednosti projekta nad 20 % odloča občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so pred-
met sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve župana. O uvrstitvi takšnih projektov v načrt 
razvojnih programov župan obvešča občinski svet.

Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko župan na 
predlog neposrednega uporabnika spremeni vrednosti projekta 
iz načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če sprememba 
projekta ni višja od 30.000 € glede na sprejeti načrt razvojnih 
programov.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede 
na tretji odstavek tega člena. Sprememba po tem odstavku 
se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja 
in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega 
programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.

Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe po-
trjuje župan.
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8. člen
(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva se lahko uporabijo za ne-
predvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh 
sredstev odloča župan.

Župan o uporabi sredstev splošne proračunske rezer-
vacije poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju 
proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za prora-
čunsko leto.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na 

podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega 
sklada (Uradni list RS, št. 88/01).

Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 
208.092 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2023 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2023 ne sme zadolžiti.

Občina Žalec v letu 2023 ne bo izdajala poroštev za iz-
polnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih 
ustanoviteljica je.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

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

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

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje-
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se v letu 2023 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje-
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2023 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 
2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0132/2022
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1039. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2024

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 
20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 
23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 
22. marca 2023 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Žalec za leto 2024

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2024 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

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

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun 
leta 2024

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.188.980
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 22.033.990

70 DAVČNI PRIHODKI 17.121.462
700 Davki na dohodek in dobiček 14.193.202
703 Davki na premoženje 2.587.950
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704 Domači davki na blago in storitve 340.310
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.912.528

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 2.890.578
711 Takse in pristojbine 32.000
712 Globe in druge denarne kazni 85.550
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.200
714 Drugi nedavčni prihodki 1.896.200

72 KAPITALSKI PRIHODKI 706.740
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 2.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 704.740

73 PREJETE DONACIJE 50.450
730 Prejete donacije iz domačih virov 50.450

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.397.800
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.176.118
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 1.221.682

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 26.927.950
40 TEKOČI ODHODKI 7.634.906

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.708.307
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 269.414
402 Izdatki za blago in storitve 3.991.083
403 Plačila domačih obresti 232.500
409 Rezerve 1.433.602

41 TEKOČI TRANSFERI 11.157.334
410 Subvencije 176.400
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 5.993.412
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 917.252
413 Drugi tekoči domači transferi 4.070.270

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.370.420
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.370.420

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 765.290
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 406.700
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 358.590

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.738.970
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

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 3.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 3.000.000

500 Domače zadolževanje 3.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.262.440

55 ODPLAČILA DOLGA 1.262.440
550 Odplačila domačega dolga 1.262.440

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.410

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.737.560
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.738.970
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 1.715

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 Žalec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in 
državne pomoči.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja 

javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske 

uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institucio-
nalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 Nad-
zorni odbor, 4001 Občinska uprava – urad za premoženjske, 
pravne in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – urad za 
javne finance, 4003 Občinska uprava – urad za negospodarske 
javne službe, 4004 Občinska uprava – urad za gospodarske 
javne službe in 4005 – Občinska uprava – urad za prostor in 
gospodarstvo) je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.

Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (kra-
jevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodaja-
lec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.

Glavarina za financiranje ožjih delov občine za proračun-
sko leto 2024 znaša 29 eurov.

Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad 
zneskom 10.000 eurov potrebujejo krajevne skupnosti in me-
stna skupnost soglasje župana občine.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti 
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stano-
vanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, 
prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj), pri-
hodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premo-
ženja, najemnin od oddaje občinskega stvarnega premoženja 
in odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, pri-
hodki od koncesijskih dajatev za gozdove, prihodki od konce-
sijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, požarna 
taksa, turistična taksa in prihodki od komunalnih prispevkov.
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Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso 
zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki 
posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna 
skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni 
načrt skladno z zakonom.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata 
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – 
kontih, na katere se nanašajo in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave 
med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na pre-
dlog neposrednega uporabnika župan do višine 20 % sredstev, 
namenjenih glavnemu programu.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami 
v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne 
skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 20 % sredstev, 
namenjenih glavnemu programu.

Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega od-
stavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je 
razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski 
postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na kateri se 
zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2024 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pra-
vice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

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

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

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov, pogodbe o javno-zaseb-
nem partnerstvu ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki 
se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev 
finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripa-
dajočih postavk slovenske udeležbe.

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljav-
nega načrta razvojnih programov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljav-
nim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se 
projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Župan ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma 
mestne skupnosti lahko spreminjajo vrednost veljavnih pro-
jektov, ukrepov in državnih pomoči, ki so uvrščeni v načrt 
razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti projektov. 
O spremembi vrednosti projekta nad 20 % odloča občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so pred-
met sofinanciranj. Ti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve župana. O uvrstitvi takšnih projektov v načrt 
razvojnih programov župan obvešča občinski svet.

Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko župan na 
predlog neposrednega uporabnika spremeni vrednosti projekta 
iz načrta razvojnih programov za več kot 20 %, če sprememba 
projekta ni višja od 30.000 € glede na sprejeti načrt razvojnih 
programov.

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika spre-
meni načrt razvojnih programov za projekte, ki so sofinancirani 
iz državnega proračuna oziroma evropskih sredstev, ne glede 
na tretji odstavek tega člena. Sprememba po tem odstavku 
se nanaša na naziv, vrednosti, vire in dinamiko financiranja 
in se izvede v primeru potrebne uskladitve načrta razvojnega 
programa zaradi črpanja državnih oziroma evropskih sredstev.

Investicijsko dokumentacijo in vse njene spremembe po-
trjuje župan.

8. člen
(tekoča proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva se lahko uporabijo za ne-
predvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi teh 
sredstev odloča župan.

Župan o uporabi sredstev splošne proračunske rezer-
vacije poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju 
proračuna za prvo polletje in z zaključnim računom za prora-
čunsko leto.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. podračun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na 

podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega 
sklada (Uradni list RS, št. 88/01).

Proračunska rezerva se v letu 2024 oblikuje v višini 
208.092 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2024 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega 
dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh 



Stran 3382 / Št. 37 / 29. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije

eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega od-
stavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

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

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-
hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2024 lahko zadolži do višine 
3.000.000 eurov.

Občina Žalec v letu 2024 ne bo izdajala poroštev za iz-
polnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih 
ustanoviteljica je.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

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

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

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje-
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
se v letu 2024 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje-
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, 
v letu 2024 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2025)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 
2025, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0133/2022
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov 
Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji 
dne 22. marca 2023 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o kriterijih in merilih za financiranje  
ožjih delov Občine Žalec

1. člen
V Odloku o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov 

Občine Žalec (Uradni list RS, št. 20/12 in 94/14) se doda 
7.a člen, ki se glasi:

»Vsaki krajevni in mestni skupnosti se poleg sredstev za 
financiranje, določenih v 7. členu, vsako leto zagotavljajo sred-
stva v višini do 20.000 € za izvedbo največ dveh investicijskih 
projektov predhodno potrjenih s strani občinske uprave.

Projekti morajo biti izvedeni skladno s predpisi, ki veljajo 
za neposredne proračunske uporabnike.

Sredstva se bodo posamezni krajevni oziroma mestni 
skupnosti nakazala na osnovi prejetega zahtevka z dokazili o 
izvedenih delih.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0005/2023 
Žalec, dne 22. marca 2023 

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo 
ter o namenih porabe proračunskih sredstev 
za delovanje svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji 
dne 22. marca 2023 sprejel

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

o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih 
porabe proračunskih sredstev za delovanje 
svetniških skupin in samostojnih svetnikov 

Občinskega sveta Občine Žalec

1. člen
V prvem stavku 12. člena se besedilo prvega stavka: 

»Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom se najkasneje 
v 30 dneh po ustanovitvi svetniških skupin s sklepom župana 
dodelijo v souporabo skupni prostori občinske stavbe na Ulici 
Savinjske čete 5,« nadomesti z besedilom: »Za zagotavljanje 
pogojev dela se svetniškim skupinam in samostojnim svetni-
kom na predlog svetniške skupine ali samostojnega svetnika 
dodelijo prostori s sklepom župana.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0006/2023
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1042. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21) in 24. člena Statuta Ob-
čine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet 
Občine Žalec na seji dne 22. 3. 2023 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na zemljiščih:
– parc. št. 1717/26 k.o. 997 – Gotovlje,
– parc. št. 2163/10 k.o. 994 – Zalog,
– parc. št. 2163/12 k.o. 994 – Zalog in
– parc. št. 2114/13 k.o. 994 – Zalog.

II.
V zemljiški knjigi se pri parc. št. 1717/26 k.o. 997 – Goto-

vlje, parc. št. 2163/10 k.o. 994 – Zalog, parc. št. 2163/12 k.o. 
994 – Zalog in parc. št. 2114/13 k.o. 994 – Zalog vknjiži lastnin-
ska pravica za imetnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 
Žalec, matična številka: 5881544000, do celote.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 711-0004/2023
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos

1043. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3 in 18/23 – ZDU-1O) in 10., 
20. in 113. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 
in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji dne 
22. marca 2023 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido-

bijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Žalec, Ulica Savinj-
ske čete 5, 3310 Žalec, matična številka: 5881544000:

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

1. 977 Železno 20/2 vodohran
2. 977 Železno 175/1 javna cesta
3. 977 Železno 175/3 javna cesta
4. 977 Železno 179/1 javna cesta
5. 977 Železno 186/3 javna cesta
6. 977 Železno 189/1 javna cesta
7. 977 Železno 190/1 javna cesta
8. 977 Železno 194/1 javna cesta
9. 977 Železno 195/1 javna cesta
10. 977 Železno 195/2 javna cesta
11. 977 Železno 196/1 javna cesta
12. 977 Železno 214/1 javna cesta
13. 977 Železno 728/2 javna cesta
14. 977 Železno 731/5 javna cesta
15. 977 Železno 731/8 javna cesta
16. 977 Železno 731/12 javna cesta

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

17. 977 Železno 747 javna cesta
18. 977 Železno 795/2 javna cesta
19. 977 Železno 799/2 javna cesta
20. 977 Železno 800 javna cesta
21. 977 Železno 805/2 javna cesta
22. 977 Železno 839/1 javna cesta
23. 977 Železno 840/3 javna cesta
24. 977 Železno 840/5 javna cesta
25. 977 Železno 840/7 javna cesta
26. 977 Železno 1121/2 pokopališče
27. 977 Železno 1299/3 javna cesta
28. 977 Železno 1313 javna cesta
29. 977 Železno 1478/2 pokopališče
30. 977 Železno 1531/2 vodohran
31. 977 Železno 1807/13 črpališče
32. 977 Železno 2137/3 javna cesta
33. 977 Železno 2188/2 javna cesta
34. 977 Železno 2189/2 javna cesta
35. 977 Železno 2281/1 javna cesta
36. 977 Železno 2401/2 javna cesta
37. 977 Železno 2417/2 javna cesta
38. 977 Železno 2419/2 javna cesta
39. 977 Železno 2623/2 javna cesta
40. 977 Železno 2624/5 javna cesta
41. 977 Železno 2642/2 javna cesta
42. 977 Železno 2646/2 javna cesta
43. 977 Železno 2646/4 javna cesta
44. 977 Železno 2647/2 javna cesta
45. 977 Železno 2647/3 javna cesta
46. 977 Železno 2650/2 javna cesta
47. 977 Železno 2652/2 javna cesta
48. 977 Železno 2655/2 javna cesta
49. 977 Železno 2717/2 javna cesta
50. 977 Železno 2740/2 javna cesta
51. 977 Železno 2740/3 javna cesta
52. 978 Studence 163/2 javna cesta
53. 978 Studence 173/2 javna cesta
54. 978 Studence 402/4 javna cesta
55. 978 Studence 402/5 javna cesta
56. 978 Studence 657/2 vodohran
57. 978 Studence 734/2 javna cesta
58. 978 Studence 738/4 javna cesta
59. 978 Studence 738/6 javna cesta
60. 978 Studence 785/2 javna cesta
61. 978 Studence 799/4 javna cesta
62. 978 Studence 799/6 javna cesta
63. 978 Studence 808/2 javna cesta
64. 978 Studence 995/5 javna cesta
65. 978 Studence 1026/4 javna cesta
66. 978 Studence 1029/23 javna cesta
67. 978 Studence 1031/2 javna cesta
68. 978 Studence 1035/2 javna cesta
69. 978 Studence 1355/4 javna cesta
70. 978 Studence 1357/2 javna cesta
71. 978 Studence 1587/3 javna cesta
72. 978 Studence 1710/7 javna cesta
73. 979 Ponikva 7/2 črpališče
74. 979 Ponikva 149/2 javna cesta
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ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

75. 979 Ponikva 224/4 javna cesta
76. 979 Ponikva 249/2 javna cesta
77. 979 Ponikva 253/2 javna cesta
78. 979 Ponikva 284/2 javna cesta
79. 979 Ponikva 296/1 javna cesta
80. 979 Ponikva 311/2 javna cesta
81. 979 Ponikva 381/4 javna cesta
82. 979 Ponikva 402/2 javna cesta
83. 979 Ponikva 422/2 javna cesta
84. 979 Ponikva 449/4 javna cesta
85. 979 Ponikva 449/6 javna cesta
86. 979 Ponikva 453/8 javna cesta
87. 979 Ponikva 467/2 javna cesta
88. 979 Ponikva 467/4 javna cesta
89. 979 Ponikva 481/2 javna cesta
90. 979 Ponikva 481/4 javna cesta
91. 979 Ponikva 488/3 javna cesta
92. 979 Ponikva 681/13 vodohran
93. 979 Ponikva 734/26 javna cesta
94. 979 Ponikva 1153/2 javna cesta
95. 979 Ponikva 1214/17 javna cesta
96. 979 Ponikva 1227/11 vodohran

97. 979 Ponikva 1242/5 vodohran,  
črpališče

98. 979 Ponikva 1383/2 javna cesta
99. 979 Ponikva 1383/3 javna cesta
100. 979 Ponikva 1383/4 javna cesta
101. 979 Ponikva 1384/2 javna cesta
102. 979 Ponikva 1523/7 javna cesta
103. 979 Ponikva 1683/17 javna cesta
104. 979 Ponikva 1684/9 javna cesta
105. 993 Založe 88/2 vodohran
106. 994 Zalog 290/8 javna cesta
107. 994 Zalog 290/10 javna cesta
108. 994 Zalog 390/2 javna cesta
109. 994 Zalog 457/110 javna cesta
110. 994 Zalog 457/112 javna cesta
111. 994 Zalog 457/114 javna cesta
112. 994 Zalog 457/116 javna cesta
113. 994 Zalog 457/120 javna cesta
114. 994 Zalog 1213/2 javna cesta
115. 994 Zalog 1216/2 javna cesta
116. 994 Zalog 1217/2 javna cesta
117. 994 Zalog 1223/2 javna cesta
118. 994 Zalog 1232/2 javna cesta
119. 994 Zalog 1247/2 javna cesta
120. 994 Zalog 1248/2 javna cesta
121. 994 Zalog 1262/2 javna cesta
122. 994 Zalog 1551/7 javna cesta
123. 994 Zalog 1552/4 javna cesta
124. 994 Zalog 1553/2 javna cesta
125. 994 Zalog 1666/4 javna cesta
126. 994 Zalog 1667/2 javna cesta
127. 994 Zalog 1735/3 javna cesta
128. 994 Zalog 1741/2 javna cesta
129. 994 Zalog 1752/3 javna cesta
130. 994 Zalog 1874/6 javna cesta
131. 994 Zalog 1874/9 javna cesta

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

132. 994 Zalog 1874/12 javna cesta

133. 994 Zalog 1904/2 vodohran,  
črpališče

134. 994 Zalog 1904/4 javna cesta

135. 994 Zalog 1904/6 vodohran,  
črpališče

136. 994 Zalog 2115/18 javna cesta
137. 994 Zalog 2202/2 javna cesta
138. 995 Šempeter v Sav. dol. 60/7 javna cesta
139. 995 Šempeter v Sav. dol. 60/8 javna cesta
140. 995 Šempeter v Sav. dol. 60/11 javna cesta
141. 995 Šempeter v Sav. dol. 60/13 javna cesta
142. 995 Šempeter v Sav. dol. 60/15 javna cesta
143. 995 Šempeter v Sav. dol. 61/6 javna cesta
144. 995 Šempeter v Sav. dol. 63/5 javna cesta
145. 995 Šempeter v Sav. dol. 64/8 javna cesta
146. 995 Šempeter v Sav. dol. 146/2 javna cesta
147. 995 Šempeter v Sav. dol. 158/1 javna cesta
148. 995 Šempeter v Sav. dol. 161/1 javna cesta
149. 995 Šempeter v Sav. dol. 164/1 javna cesta
150. 995 Šempeter v Sav. dol. 167/1 javna cesta
151. 995 Šempeter v Sav. dol. 178/1 javna cesta
152. 995 Šempeter v Sav. dol. 178/2 javna cesta
153. 995 Šempeter v Sav. dol. 186/2 javna cesta
154. 995 Šempeter v Sav. dol. 187/2 javna cesta
155. 995 Šempeter v Sav. dol. 260/7 javna cesta
156. 995 Šempeter v Sav. dol. 265/2 javna cesta
157. 995 Šempeter v Sav. dol. 419/5 javna cesta
158. 995 Šempeter v Sav. dol. 421/3 javna cesta
159. 995 Šempeter v Sav. dol. 423/13 javna cesta
160. 995 Šempeter v Sav. dol. 424/12 javna cesta
161. 995 Šempeter v Sav. dol. 424/14 javna cesta
162. 995 Šempeter v Sav. dol. 425/51 javna cesta
163. 995 Šempeter v Sav. dol. 436/3 javna cesta
164. 995 Šempeter v Sav. dol. 446/4 javna cesta
165. 995 Šempeter v Sav. dol. 446/5 javna cesta
166. 995 Šempeter v Sav. dol. 485/145 javna cesta
167. 995 Šempeter v Sav. dol. 485/147 javna cesta
168. 995 Šempeter v Sav. dol. 485/150 javna cesta
169. 995 Šempeter v Sav. dol. 503/8 javna cesta
170. 995 Šempeter v Sav. dol. 507/4 javna cesta
171. 995 Šempeter v Sav. dol. 508/9 javna cesta
172. 995 Šempeter v Sav. dol. 516 javna cesta
173. 995 Šempeter v Sav. dol. 531/8 javna cesta
174. 995 Šempeter v Sav. dol. 535/6 javna cesta
175. 995 Šempeter v Sav. dol. 535/8 javna cesta
176. 995 Šempeter v Sav. dol. 536/11 javna cesta
177. 995 Šempeter v Sav. dol. 598 črpališče
178. 995 Šempeter v Sav. dol. 979/4 javna cesta
179. 995 Šempeter v Sav. dol. 980/2 javna cesta
180. 995 Šempeter v Sav. dol. 1074/26 črpališče
181. 995 Šempeter v Sav. dol. 1121/8 javna cesta
182. 995 Šempeter v Sav. dol. 1179/16 javna cesta
183. 995 Šempeter v Sav. dol. 1179/17 javna cesta
184. 995 Šempeter v Sav. dol. 1179/20 javna cesta
185. 995 Šempeter v Sav. dol. 1179/21 javna cesta
186. 995 Šempeter v Sav. dol. 1179/24 javna cesta
187. 995 Šempeter v Sav. dol. 2746 javna cesta
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188. 995 Šempeter v Sav. dol. *639 črpališče, vrtina
189. 996 Žalec 4/2 javna cesta
190. 996 Žalec 7/5 javna cesta
191. 996 Žalec 11/25 javna cesta
192. 996 Žalec 265/2 javna cesta
193. 996 Žalec 266/3 javna cesta
194. 996 Žalec 269/8 javna cesta
195. 996 Žalec 269/9 javna cesta
196. 996 Žalec 270/5 javna cesta
197. 996 Žalec 270/7 javna cesta
198. 996 Žalec 313 javna cesta
199. 996 Žalec 409/2 javna cesta
200. 996 Žalec 424/12 javna cesta
201. 996 Žalec 424/15 javna cesta
202. 996 Žalec 424/17 javna cesta
203. 996 Žalec 450/5 javna cesta
204. 996 Žalec 569/1 javna cesta
205. 996 Žalec 624/13 javna cesta
206. 996 Žalec 631/8 javna cesta
207. 996 Žalec 643/13 javna cesta
208. 996 Žalec 667/3 javna cesta
209. 996 Žalec 772/3 pokopališče
210. 996 Žalec 774 pokopališče
211. 996 Žalec 776/5 pokopališče
212. 996 Žalec 779/1 pokopališče
213. 996 Žalec 779/2 pokopališče
214. 996 Žalec 782/4 javna cesta
215. 996 Žalec 784/8 javna cesta
216. 996 Žalec 784/9 pokopališče
217. 996 Žalec 784/10 pokopališče
218. 996 Žalec 784/11 javna cesta
219. 996 Žalec 785/4 pokopališče
220. 996 Žalec 785/6 pokopališče
221. 996 Žalec 785/7 javna cesta
222. 996 Žalec 786/1 pokopališče
223. 996 Žalec 802/3 javna cesta
224. 996 Žalec 806/3 javna cesta
225. 996 Žalec 907/8 javna cesta
226. 996 Žalec 907/10 javna cesta
227. 996 Žalec 908/10 javna cesta
228. 996 Žalec 908/20 javna cesta
229. 996 Žalec 908/34 javna cesta
230. 996 Žalec 908/38 javna cesta
231. 996 Žalec 908/45 javna cesta
232. 996 Žalec 908/47 javna cesta
233. 996 Žalec 908/49 javna cesta
234. 996 Žalec 909/13 javna cesta
235. 996 Žalec 909/14 javna cesta
236. 996 Žalec 973/31 javna cesta
237. 996 Žalec 973/54 javna cesta
238. 996 Žalec 985/9 javna cesta
239. 996 Žalec 1006/3 javna cesta
240. 996 Žalec 1006/6 javna cesta
241. 996 Žalec 1007/20 javna cesta
242. 996 Žalec 1007/32 javna cesta
243. 996 Žalec 1007/37 javna cesta
244. 996 Žalec 1007/39 javna cesta
245. 996 Žalec 1007/53 javna cesta

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

246. 996 Žalec 1007/56 javna cesta
247. 996 Žalec 1007/58 javna cesta
248. 996 Žalec 1007/69 javna cesta
249. 996 Žalec 1007/72 javna cesta
250. 996 Žalec 1011/12 javna cesta
251. 996 Žalec 1059/13 javna cesta
252. 996 Žalec 1063/53 javna cesta
253. 996 Žalec 1063/56 javna cesta
254. 996 Žalec 1065/6 javna cesta
255. 996 Žalec 1065/8 javna cesta
256. 996 Žalec 1275/6 javna cesta
257. 996 Žalec 1295/15 javna cesta
258. 996 Žalec 1298/4 javna cesta
259. 996 Žalec 1299/14 javna cesta
260. 996 Žalec 1299/16 javna cesta
261. 996 Žalec 1299/18 javna cesta
262. 996 Žalec 1302/32 javna cesta
263. 996 Žalec 1602/3 javna cesta
264. 996 Žalec 1604/2 javna cesta
265. 996 Žalec 1811/91 javna cesta
266. 996 Žalec 1811/93 javna cesta
267. 996 Žalec 1811/95 javna cesta
268. 996 Žalec 1811/97 javna cesta
269. 996 Žalec 1821/4 javna cesta
270. 996 Žalec 1821/5 javna cesta
271. 996 Žalec 1822/4 javna cesta
272. 996 Žalec 1823/283 javna cesta
273. 996 Žalec 1823/395 javna cesta
274. 996 Žalec 1823/491 javna cesta
275. 996 Žalec 1823/492 javna cesta
276. 996 Žalec 1823/543 javna cesta
277. 996 Žalec 1823/560 javna cesta
278. 996 Žalec 1823/563 javna cesta
279. 996 Žalec 1823/565 javna cesta
280. 996 Žalec 1823/588 javna cesta
281. 996 Žalec 1823/589 javna cesta
282. 996 Žalec 1823/620 javna cesta
283. 996 Žalec 1823/623 javna cesta
284. 996 Žalec 1823/626 javna cesta
285. 996 Žalec 1823/628 javna cesta
286. 996 Žalec 1823/630 javna cesta
287. 996 Žalec 1823/632 javna cesta
288. 996 Žalec 1823/634 javna cesta
289. 996 Žalec 1823/639 javna cesta
290. 996 Žalec 1823/640 parkirišče
291. 996 Žalec 1823/641 javna cesta
292. 996 Žalec 1823/643 javna cesta
293. 996 Žalec 1823/645 javna cesta
294. 996 Žalec 1823/652 javna cesta
295. 996 Žalec 1823/654 javna cesta
296. 996 Žalec 1823/656 javna cesta
297. 996 Žalec 1823/657 parkirišče
298. 996 Žalec 1823/659 javna cesta
299. 996 Žalec 1823/662 javna cesta
300. 996 Žalec 1858/4 javna cesta
301. 996 Žalec 1892/3 javna cesta
302. 996 Žalec 1892/4 javna cesta
303. 996 Žalec 1911/2 javna cesta
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304. 996 Žalec 1920/66 javna cesta
305. 996 Žalec 1920/78 javna cesta
306. 996 Žalec 1940/3 javna cesta
307. 996 Žalec 1941/2 javna cesta
308. 996 Žalec 1941/9 javna cesta
309. 996 Žalec 1942/15 javna cesta
310. 996 Žalec 1964/2 javna cesta
311. 996 Žalec 1982/6 javna cesta
312. 996 Žalec 1982/7 javna cesta
313. 996 Žalec 1982/19 javna cesta
314. 996 Žalec 1982/20 javna cesta
315. 996 Žalec 1986/17 javna cesta
316. 996 Žalec 2003/3 javna cesta
317. 996 Žalec 2003/7 javna cesta
318. 996 Žalec 2041 javna cesta
319. 996 Žalec 2082 javna cesta
320. 996 Žalec 2084 javna cesta
321. 996 Žalec 2085 javna cesta
322. 996 Žalec 2323/4 javna cesta
323. 996 Žalec 2357/1 javna cesta
324. 996 Žalec 2382 javna cesta
325. 996 Žalec 2428 javna cesta
326. 996 Žalec 2433 javna cesta
327. 996 Žalec 2470 javna cesta
328. 996 Žalec *63/4 javna cesta
329. 996 Žalec *65/1 javna cesta
330. 996 Žalec *65/4 javna cesta
331. 996 Žalec *834 javna cesta
332. 997 Gotovlje 128/22 javna cesta
333. 997 Gotovlje 142/18 javna cesta
334. 997 Gotovlje 155/7 javna cesta
335. 997 Gotovlje 155/8 javna cesta
336. 997 Gotovlje 171/36 javna cesta
337. 997 Gotovlje 171/44 javna cesta
338. 997 Gotovlje 171/47 javna cesta
339. 997 Gotovlje 196/2 javna cesta
340. 997 Gotovlje 202/20 javna cesta
341. 997 Gotovlje 237/30 javna cesta
342. 997 Gotovlje 237/50 javna cesta
343. 997 Gotovlje 237/51 javna cesta
344. 997 Gotovlje 242/11 javna cesta
345. 997 Gotovlje 250/3 javna cesta
346. 997 Gotovlje 250/12 javna cesta
347. 997 Gotovlje 314/4 javna cesta
348. 997 Gotovlje 346/2 javna cesta
349. 997 Gotovlje 401/2 javna cesta
350. 997 Gotovlje 403/2 javna cesta
351. 997 Gotovlje 407/4 javna cesta
352. 997 Gotovlje 457/64 javna cesta
353. 997 Gotovlje 457/74 javna cesta
354. 997 Gotovlje 457/76 javna cesta
355. 997 Gotovlje 457/78 javna cesta
356. 997 Gotovlje 457/80 javna cesta
357. 997 Gotovlje 457/82 javna cesta
358. 997 Gotovlje 458/160 javna cesta
359. 997 Gotovlje 458/180 javna cesta
360. 997 Gotovlje 458/190 javna cesta
361. 997 Gotovlje 458/192 javna cesta
362. 997 Gotovlje 458/194 javna cesta
363. 997 Gotovlje 458/196 javna cesta

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

364. 997 Gotovlje 458/198 javna cesta
365. 997 Gotovlje 458/200 javna cesta
366. 997 Gotovlje 458/202 javna cesta
367. 997 Gotovlje 458/204 javna cesta
368. 997 Gotovlje 458/206 javna cesta
369. 997 Gotovlje 458/208 javna cesta
370. 997 Gotovlje 458/210 javna cesta
371. 997 Gotovlje 458/212 javna cesta
372. 997 Gotovlje 458/214 javna cesta
373. 997 Gotovlje 458/216 javna cesta
374. 997 Gotovlje 458/218 javna cesta
375. 997 Gotovlje 459/194 javna cesta
376. 997 Gotovlje 459/195 javna cesta
377. 997 Gotovlje 459/207 javna cesta
378. 997 Gotovlje 472/31 javna cesta
379. 997 Gotovlje 522/288 javna cesta
380. 997 Gotovlje 523/76 javna cesta
381. 997 Gotovlje 523/96 javna cesta
382. 997 Gotovlje 534/15 javna cesta
383. 997 Gotovlje 534/16 javna cesta
384. 997 Gotovlje 535/7 javna cesta
385. 997 Gotovlje 546/2 javna cesta
386. 997 Gotovlje 547/2 javna cesta
387. 997 Gotovlje 547/3 javna cesta
388. 997 Gotovlje 845/55 vodohran
389. 997 Gotovlje 923/2 javna cesta
390. 997 Gotovlje 924/3 javna cesta
391. 997 Gotovlje 1243/2 javna cesta
392. 997 Gotovlje 1313/10 javna cesta
393. 997 Gotovlje 1313/11 javna cesta
394. 997 Gotovlje 1313/12 javna cesta
395. 997 Gotovlje 1314/6 javna cesta
396. 997 Gotovlje 1317/7 javna cesta
397. 997 Gotovlje 1415 vodohran
398. 997 Gotovlje 1464/3 javna cesta
399. 997 Gotovlje 1475/6 javna cesta
400. 997 Gotovlje 1481/2 javna cesta
401. 997 Gotovlje 1481/3 javna cesta
402. 997 Gotovlje 1483/4 javna cesta
403. 997 Gotovlje 1559/5 črpališče
404. 997 Gotovlje 1567/12 javna cesta
405. 997 Gotovlje 1567/15 javna cesta
406. 997 Gotovlje 1567/17 javna cesta
407. 997 Gotovlje 1589/5 javna cesta
408. 997 Gotovlje 1593/8 javna cesta
409. 997 Gotovlje 1595/2 javna cesta
410. 997 Gotovlje 1613/2 javna cesta
411. 997 Gotovlje 1613/7 javna cesta
412. 997 Gotovlje 1630/2 javna cesta
413. 997 Gotovlje 1690/10 javna cesta
414. 998 Velika Pirešica 62/2 vodohran
415. 998 Velika Pirešica 131/2 vodohran

416. 998 Velika Pirešica 319/7 vodohran,  
črpališče

417. 998 Velika Pirešica 420/2 javna cesta
418. 998 Velika Pirešica 422/4 javna cesta
419. 998 Velika Pirešica 424/6 javna cesta
420. 998 Velika Pirešica 424/9 javna cesta
421. 998 Velika Pirešica 439/2 javna cesta
422. 998 Velika Pirešica 440/2 javna cesta



Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 29. 3. 2023 / Stran 3387 

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

423. 998 Velika Pirešica 441/3 javna cesta
424. 998 Velika Pirešica 457/2 javna cesta
425. 998 Velika Pirešica 458/3 javna cesta
426. 998 Velika Pirešica 615/7 črpališče
427. 998 Velika Pirešica 772/3 javna cesta
428. 998 Velika Pirešica 929/4 javna cesta
429. 998 Velika Pirešica 929/7 javna cesta
430. 998 Velika Pirešica 1131/6 črpališče
431. 998 Velika Pirešica 1138/4 vodohran
432. 998 Velika Pirešica 1228 javna cesta
433. 999 Gorica 264/20 javna cesta
434. 999 Gorica 264/21 javna cesta
435. 999 Gorica 264/22 javna cesta
436. 999 Gorica 264/31 javna cesta
437. 999 Gorica 266/6 javna cesta
438. 999 Gorica 332/4 javna cesta
439. 1000 Levec 1/4 javna cesta
440. 1000 Levec 37/8 javna cesta
441. 1000 Levec 37/9 javna cesta
442. 1000 Levec 93/21 javna cesta
443. 1000 Levec 97/69 javna cesta
444. 1000 Levec 971/2 javna cesta
445. 1000 Levec 973/2 javna cesta
446. 1000 Levec 985/4 javna cesta
447. 1000 Levec 990/6 javna cesta
448. 1000 Levec 1448/66 javna cesta
449. 1000 Levec 1448/134 javna cesta
450. 1000 Levec 1448/173 javna cesta
451. 1000 Levec 1455/253 javna cesta
452. 1000 Levec 1455/262 javna cesta
453. 1000 Levec 1455/316 javna cesta
454. 1000 Levec 1455/349 javna cesta
455. 1000 Levec 1455/350 javna cesta
456. 1000 Levec 1455/415 javna cesta
457. 1000 Levec 1455/421 javna cesta
458. 1000 Levec 1455/427 javna cesta

459. 1000 Levec 1455/437
javna cesta,  
parkirišče,  
zelenica

460. 1000 Levec 1490/3 javna cesta
461. 1000 Levec 1498/9 javna cesta
462. 1000 Levec 1534 javna cesta
463. 1000 Levec 1562 javna cesta
464. 1000 Levec 1582 javna cesta
465. 1000 Levec 1589 javna cesta
466. 1001 Petrovče 91/17 javna cesta
467. 1001 Petrovče 147/28 javna cesta
468. 1001 Petrovče 147/31 javna cesta
469. 1001 Petrovče 153/13 javna cesta
470. 1001 Petrovče 155/15 javna cesta
471. 1001 Petrovče 156/5 javna cesta
472. 1001 Petrovče 288/1 javna cesta
473. 1001 Petrovče 306/2 javna cesta
474. 1001 Petrovče 373/28 javna cesta
475. 1001 Petrovče 374/11 javna cesta
476. 1001 Petrovče 374/12 javna cesta
477. 1001 Petrovče 375/9 javna cesta
478. 1001 Petrovče 397/7 javna cesta
479. 1001 Petrovče 410/8 javna cesta
480. 1001 Petrovče 410/11 javna cesta

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

481. 1001 Petrovče 414/18 javna cesta
482. 1002 Kasaze 136/26 javna cesta
483. 1002 Kasaze 136/28 javna cesta
484. 1002 Kasaze 136/30 javna cesta
485. 1002 Kasaze 136/34 javna cesta
486. 1002 Kasaze 136/36 javna cesta
487. 1002 Kasaze 136/37 javna cesta
488. 1002 Kasaze 136/38 javna cesta
489. 1002 Kasaze 146/18 javna cesta
490. 1002 Kasaze 151/72 javna cesta
491. 1002 Kasaze 151/183 javna cesta
492. 1002 Kasaze 151/185 javna cesta
493. 1002 Kasaze 151/236 javna cesta
494. 1002 Kasaze 151/349 javna cesta
495. 1002 Kasaze 151/369 javna cesta
496. 1002 Kasaze 151/379 javna cesta
497. 1002 Kasaze 151/387 javna cesta
498. 1002 Kasaze 151/400 javna cesta
499. 1002 Kasaze 151/404 javna cesta
500. 1002 Kasaze 208/15 javna cesta
501. 1002 Kasaze 212/208 javna cesta
502. 1002 Kasaze 212/210 javna cesta
503. 1002 Kasaze 212/212 javna cesta
504. 1002 Kasaze 212/214 javna cesta
505. 1002 Kasaze 212/215 javna cesta
506. 1002 Kasaze 212/217 javna cesta
507. 1002 Kasaze 212/229 javna cesta
508. 1002 Kasaze 212/232 javna cesta
509. 1002 Kasaze 212/263 javna cesta
510. 1002 Kasaze 300/3 javna cesta
511. 1002 Kasaze 760/34 čistilna naprava
512. 1002 Kasaze 760/62 čistilna naprava
513. 1002 Kasaze 760/128 čistilna naprava
514. 1002 Kasaze 760/129 čistilna naprava
515. 1002 Kasaze 760/130 čistilna naprava
516. 1002 Kasaze 760/131 čistilna naprava
517. 1002 Kasaze 760/132 čistilna naprava
518. 1002 Kasaze 760/136 čistilna naprava
519. 1002 Kasaze 760/141 čistilna naprava
520. 1002 Kasaze 760/143 čistilna naprava
521. 1002 Kasaze 760/144 čistilna naprava
522. 1002 Kasaze 760/145 čistilna naprava
523. 1002 Kasaze 760/164 čistilna naprava
524. 1002 Kasaze 760/165 čistilna naprava
525. 1002 Kasaze 760/166 čistilna naprava
526. 1002 Kasaze 760/167 čistilna naprava
527. 1002 Kasaze 760/168 čistilna naprava
528. 1002 Kasaze 760/169 čistilna naprava
529. 1002 Kasaze 760/170 čistilna naprava
530. 1002 Kasaze 760/171 čistilna naprava
531. 1002 Kasaze 760/172 čistilna naprava
532. 1002 Kasaze 760/173 čistilna naprava
533. 1002 Kasaze 760/174 čistilna naprava
534. 1002 Kasaze 760/175 čistilna naprava
535. 1002 Kasaze 760/176 čistilna naprava
536. 1002 Kasaze 760/177 čistilna naprava
537. 1002 Kasaze 760/178 čistilna naprava
538. 1002 Kasaze 760/179 čistilna naprava
539. 1002 Kasaze 760/180 čistilna naprava
540. 1002 Kasaze 760/192 čistilna naprava
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ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
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541. 1003 Zabukovica 44/15 javna cesta
542. 1003 Zabukovica 44/18 javna cesta
543. 1003 Zabukovica 48/5 javna cesta
544. 1003 Zabukovica 48/8 javna cesta
545. 1003 Zabukovica 52/4 javna cesta
546. 1003 Zabukovica 52/6 javna cesta
547. 1003 Zabukovica 92/4 javna cesta
548. 1003 Zabukovica 97/31 javna cesta
549. 1003 Zabukovica 157/4 javna cesta
550. 1003 Zabukovica 157/5 javna cesta
551. 1003 Zabukovica 160/19 javna cesta
552. 1003 Zabukovica 161/12 javna cesta
553. 1003 Zabukovica 318/1 javna cesta
554. 1003 Zabukovica 329/2 javna cesta
555. 1003 Zabukovica 374/8 javna cesta
556. 1003 Zabukovica 374/11 javna cesta
557. 1003 Zabukovica 405/23 javna cesta
558. 1003 Zabukovica 505/2 javna cesta
559. 1003 Zabukovica 511/4 javna cesta
560. 1003 Zabukovica 557/4 vodohran
561. 1003 Zabukovica 558/3 vodohran
562. 1003 Zabukovica 601/2 javna cesta
563. 1003 Zabukovica 891/4 vodohran
564. 1003 Zabukovica 934/27 javna cesta
565. 1003 Zabukovica 974/2 javna cesta
566. 1003 Zabukovica 977/5 javna cesta
567. 1003 Zabukovica 1328/2 javna cesta
568. 1003 Zabukovica 1330/2 javna cesta
569. 1003 Zabukovica 1331/2 javna cesta
570. 1003 Zabukovica 1401/2 javna cesta
571. 1003 Zabukovica 1404/3 javna cesta
572. 1003 Zabukovica 1405/3 javna cesta
573. 1003 Zabukovica 1405/10 javna cesta
574. 1003 Zabukovica 1414/3 javna cesta
575. 1003 Zabukovica 1420/3 javna cesta
576. 1003 Zabukovica 1425/6 javna cesta
577. 1003 Zabukovica 1437/1 javna cesta
578. 1003 Zabukovica 1448/2 javna cesta
579. 1003 Zabukovica 1454/7 javna cesta
580. 1003 Zabukovica 1538/4 javna cesta
581. 1003 Zabukovica 1538/7 javna cesta
582. 1003 Zabukovica 1538/8 javna cesta
583. 1003 Zabukovica 1539/1 javna cesta
584. 1003 Zabukovica 1539/2 javna cesta
585. 1003 Zabukovica 1540 javna cesta
586. 1003 Zabukovica 1707/3 javna cesta
587. 1003 Zabukovica 1898/7 javna cesta
588. 1003 Zabukovica 1898/9 javna cesta
589. 1003 Zabukovica 1898/11 javna cesta
590. 1003 Zabukovica 1904/4 javna cesta
591. 1003 Zabukovica 1909/2 javna cesta
592. 1003 Zabukovica 1910/2 javna cesta
593. 1003 Zabukovica 1920/13 javna cesta
594. 1003 Zabukovica 1920/14 javna cesta
595. 1003 Zabukovica 1931 pokopališče
596. 1003 Zabukovica 1932/1 pokopališče
597. 1003 Zabukovica 1932/3 pokopališče
598. 1003 Zabukovica 1934 pokopališče

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

599. 1003 Zabukovica 1940 pokopališče
600. 1003 Zabukovica 1941/2 pokopališče
601. 1003 Zabukovica 1952 pokopališče
602. 1003 Zabukovica 1953/1 pokopališče
603. 1003 Zabukovica 1953/3 pokopališče
604. 1003 Zabukovica 1953/4 pokopališče
605. 1003 Zabukovica 1963/4 javna cesta
606. 1003 Zabukovica 1967/3 javna cesta
607. 1003 Zabukovica 1968/5 javna cesta
608. 1003 Zabukovica 1968/6 javna cesta
609. 1003 Zabukovica 1968/8 javna cesta
610. 1003 Zabukovica 1969 javna cesta
611. 1003 Zabukovica 1972/1 javna cesta
612. 1003 Zabukovica 1973/5 javna cesta
613. 1003 Zabukovica 1973/6 javna cesta
614. 1003 Zabukovica 1978/23 javna cesta
615. 1003 Zabukovica 1978/25 javna cesta
616. 1003 Zabukovica 1997/1 javna cesta
617. 1003 Zabukovica 1998/1 javna cesta
618. 1003 Zabukovica 2005/5 javna cesta
619. 1003 Zabukovica 2038/2 javna cesta
620. 1003 Zabukovica 2044/14 javna cesta
621. 1003 Zabukovica 2063/16 javna cesta
622. 1003 Zabukovica 2068/12 javna cesta
623. 1003 Zabukovica 2068/14 javna cesta
624. 1003 Zabukovica 2068/16 javna cesta
625. 1003 Zabukovica 2069/26 javna cesta
626. 1003 Zabukovica 2069/28 javna cesta
627. 1003 Zabukovica 2069/30 javna cesta
628. 1003 Zabukovica 2069/32 javna cesta
629. 1003 Zabukovica 2069/34 javna cesta
630. 1003 Zabukovica 2069/37 javna cesta
631. 1003 Zabukovica 2070/33 javna cesta
632. 1003 Zabukovica 2070/35 javna cesta
633. 1003 Zabukovica 2070/38 javna cesta
634. 1003 Zabukovica 2072/14 javna cesta
635. 1003 Zabukovica 2072/16 javna cesta
636. 1003 Zabukovica 2072/18 javna cesta
637. 1003 Zabukovica 2077/18 javna cesta
638. 1003 Zabukovica 2077/22 javna cesta
639. 1003 Zabukovica 2130/15 javna cesta
640. 1020 Pongrac 284/5 javna cesta
641. 1020 Pongrac 284/7 javna cesta
642. 1020 Pongrac 294/10 javna cesta
643. 1020 Pongrac 302/24 javna cesta
644. 1020 Pongrac 350/5 javna cesta
645. 1020 Pongrac 761/6 javna cesta
646. 1020 Pongrac 789/3 javna cesta
647. 1020 Pongrac 822/1 javna cesta
648. 1020 Pongrac 823/3 javna cesta
649. 1020 Pongrac 823/5 javna cesta
650. 1020 Pongrac 974/22 javna cesta
651. 1020 Pongrac 990/4 javna cesta
652. 1020 Pongrac 998/3 javna cesta
653. 1020 Pongrac 1022/4 javna cesta
654. 1020 Pongrac 1037/7 javna cesta
655. 1020 Pongrac 1044/2 javna cesta
656. 1020 Pongrac 1052/8 javna cesta
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657. 1020 Pongrac 1073/3 javna cesta
658. 1020 Pongrac 1076/2 javna cesta
659. 1020 Pongrac 1080/2 javna cesta
660. 1020 Pongrac 1082/1 javna cesta
661. 1020 Pongrac 1083/2 javna cesta
662. 1020 Pongrac 1083/3 javna cesta
663. 1020 Pongrac 1083/5 javna cesta
664. 1020 Pongrac 1083/10 javna cesta
665. 1020 Pongrac 1104/2 zajetje
666. 1020 Pongrac 1136/6 javna cesta
667. 1020 Pongrac 1136/7 javna cesta
668. 1020 Pongrac 1137/3 javna cesta
669. 1020 Pongrac 1138/2 javna cesta
670. 1020 Pongrac 1193/4 črpališče, vrtina
671. 1020 Pongrac 1338/11 javna cesta
672. 1020 Pongrac 1340/3 javna cesta
673. 1020 Pongrac 1341/2 javna cesta
674. 1020 Pongrac 1341/3 javna cesta
675. 1020 Pongrac 1424/8 zajetje
676. 1020 Pongrac 1441/6 javna cesta
677. 1020 Pongrac 1444/2 javna cesta
678. 1020 Pongrac 1445/1 javna cesta
679. 1020 Pongrac 1446/2 javna cesta
680. 1020 Pongrac 1448/4 javna cesta
681. 1020 Pongrac 1459/2 javna cesta
682. 1020 Pongrac 1577/2 javna cesta
683. 1020 Pongrac 1585/2 javna cesta
684. 1020 Pongrac 1587/2 javna cesta
685. 1020 Pongrac 1598/2 javna cesta
686. 1020 Pongrac 1598/4 javna cesta
687. 1020 Pongrac 1599/2 javna cesta
688. 1020 Pongrac 1614/2 javna cesta
689. 1020 Pongrac 1703/3 javna cesta
690. 1020 Pongrac 1703/4 javna cesta
691. 1020 Pongrac 1703/7 javna cesta
692. 1020 Pongrac 1708/5 javna cesta
693. 1020 Pongrac 1727/2 javna cesta
694. 1020 Pongrac 1727/3 javna cesta
695. 1020 Pongrac 1728/3 javna cesta
696. 1021 Liboje 40/8 javna cesta
697. 1021 Liboje 95/2 javna cesta
698. 1021 Liboje 95/3 javna cesta
699. 1021 Liboje 99/4 javna cesta
700. 1021 Liboje 100/2 javna cesta
701. 1021 Liboje 196/11 črpališče
702. 1021 Liboje 202/10 javna cesta
703. 1021 Liboje 223/2 javna cesta
704. 1021 Liboje 227/2 javna cesta
705. 1021 Liboje 337/18 vodohran
706. 1021 Liboje 398/2 črpališče
707. 1021 Liboje 398/3 javna cesta
708. 1021 Liboje 399/7 javna cesta
709. 1021 Liboje 406/27 javna cesta
710. 1021 Liboje 406/37 javna cesta
711. 1021 Liboje 406/39 javna cesta
712. 1021 Liboje 406/40 javna cesta
713. 1021 Liboje 406/42 javna cesta
714. 1021 Liboje 406/44 javna cesta
715. 1021 Liboje 407/3 javna cesta

ZŠ katastrska občina parcela vrsta javnega 
dobra

716. 1021 Liboje 437/2 črpališče
717. 1021 Liboje 645/14 črpališče
718. 1021 Liboje 847/2 javna cesta
719. 1021 Liboje 851/4 javna cesta
720. 1021 Liboje 854/2 javna cesta
721. 1021 Liboje 856/2 javna cesta
722. 1021 Liboje 877/14 javna cesta
723. 1021 Liboje 1013 javna cesta
724. 1021 Liboje 1021/2 javna cesta

2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine 
Žalec z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po 
uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe se predlaga v zemljiški knjigi zaznamba javnega dobra 
lokalnega pomena.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 711-0005/2023
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan 
Občine Žalec
Janko Kos

1044. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Žalec za leto 2023

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 
61/20 – ZDLGPE) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. 3. 2023 sprejel

N A Č R T    R A V N A N J A
s stvarnim premoženjem Občine Žalec  

za leto 2023

1. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z stvarnim premo-

ženjem Občine Žalec za leto 2023, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2023, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (priloga 1),
– načrt razpolaganja z zemljišči (priloga 2) in
– načrt razpolaganja s stavbami ali deli stavb (priloga 3).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ža-

lec za leto 2023, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja (priloga 4) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem (priloga 5).

2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0042/2022
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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Priloga

I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA 
LETO 2023 
 
 

PRILOGA 1 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  
 
BODOČI LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC VRSTA NEPREMIČNINE OKVIRNA 
POVRŠINA 

NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 
SREDSTVA  

V EUR 
1.  Zemljišča v cestnem telesu 

kategoriziranih lokalnih cest na 
območju občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  290.000,00 

2.  Zemljišča v cestnem telesu 
kategoriziranih javnih poti na 
območju občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  80.000,00 

3.  Zemljišča v cestnem telesu 
nekategoriziranih javnih poti na 
območju občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  65.000,00 

4.  Odkupi zemljišč za potrebe 
komunalne, prometne, športne in 
druge javne infrastrukture 
lokalnega pomena na območju 
občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  33.000,00 

5.  Odkupi zemljišč za pločnik ob 
regionalni cesti v Šempetru - 
javna infrastruktura 

 20.000,00 

6.  Odkupi zemljišč na zavarovanih 
območjih (krajinski parki ipd.) – 
javni interes 

 3.000,00 

7.  parc. št. 522/283 k.o. Gotovlje  302 m2 3.000,00 
8.  parc. št. 2095/8 k.o. Žalec  3.555 m2 95.000 
9.  solastni delež parc. št. 775/1, 

776/1 k.o. Žalec  
 115.000,00 

10.  parc. št. 479/550 k.o. Vodnjan v 
deležu 107/10000 

29 m2 7.000,00 

11.  parc. št. 478 k.o. 979 - Ponikva 329 m2 22.000,00 
SKUPAJ: 733.000,00 
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NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2023 
 
LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC ŠIFRA IN IME 
KATASTRSKE 

OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

POVRŠINA 
PARCELE  

V m2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE  

V EUR 
1. Občina Žalec vse k.o. v občini 

Žalec 
deli 
opuščenih 
javnih poti 
na območju 
občine Žalec 

- 5.000,00 

2. Občina Žalec 1020 - Pongrac 807/16 321 m2 7.624,00 
3. Občina Žalec 997 - Gotovlje 250/11, 

250/13 
163 m2               6.520,00 

4. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 68/2 1.573 m2 31.460,00 
5. Občina Žalec 999 - Gorica 309/4  2.503 m2           139.500,00 
6. Občina Žalec 1021 – Liboje 130/4,  

*44,  
1010/3, 
129/2,  
130/9, 
1008/2, 
1008/28 

2.421 m2 
200 m2 

1.983 m2 
156 m2 
552 m2 
320 m2 
165 m2 

107.210,00 

7. Občina Žalec 999 – Gorica 165/2 267 m2 5.340,00 
8. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 399/3 521 m2 8.857,00 
9. Občina Žalec 1021 – Liboje *26 42 m2              8.200,00 
10. Občina Žalec 995 – Šempeter 444/18, 

444/19, 
444/6,  
del 444/7 

39 m2 
84 m2 
167 m2 

cca. 300 m2 

17.700,00 

11. Občina Žalec 995 - Šempeter 496/15 234 m2 7.020,00 
12. Občina Žalec 997 - Gotovlje 1720/15  316 m2               3.160,00 
13. Občina Žalec 996 - Žalec delež 348, 

delež 349/1 
1.574 m2 

1.071 m2 
95.855,00 

14. Občina Žalec 1020 - Pongrac del 807/3, 
del 806/3 

70 m2 

60 m2 
2.600,00 

15. Občina Žalec 996 - Žalec 1785,  
1786 

140 m2 

1.687 m2 
3.654,00 

16. Občina Žalec 995 - Šempeter 1086/2 890 m2 1.780,00 
17. Občina Žalec 997 - Gotovlje 1690/7, 

1690/8, 
1690/9, 
1690/11 

1.277 m2 
44 m2 
102 m2 
476 m2 

37.980,00 

18. Občina Žalec 1001 - Petrovče 89/14, 
89/217 

162 m2 
88 m2 

7.500,00 

19. Občina Žalec 1003 - Zabukovica delež ½ pri 
428/1, 429/1, 

115.064 m2 60.000,00 

 PRILOGA 2 
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430, 432, 
433, *55, 
431/1, 469/4, 
469/5, 434, 
435, *43, 
*44, 428/2, 
433, *42, 
*41, 436, 
470, 439, 
443, 468, 
*40, 467, 
466, 464, 
444/1, 444/2, 
444/3,444/4, 
448, 447, 
446, 445/2, 
445/3, 461, 
462, 463/1, 
479, 480, 
481, *52/2 

20. Občina Žalec 997 - Gotovlje 257/3, 
del 256/5 
del 258/4, 
del 256/7, 
256/12 
261/7 

90 m2 
cca. 100 m2 

cca.1.500 m2 
cca. 100 m2 
cca.84 m2 

cca. 360 m2 

120.000,00 

21. Občina Žalec 1001 - Petrovče 153/12 30 m2 3.480,00 
22. Občina Žalec 1021 - Liboje 243/16 3.292 m2 66.000,00 
23. Občina Žalec 997 - Gotovlje 263/4 338 m2 10.000,00 
24. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 2138/5 93 m2 1.860,00 
25. Občina Žalec 996 - Žalec 1069/4 2.105 m2 84.200,00 
26. Občina Žalec 1001 - Petrovče 377/9 264 m2 7.920,00 
27. Občina Žalec 996 - Žalec 2314, 

354/17, 
354/13, 
del 2001/20, 
354/19, 
354/18 

622 m2 
3 m2 

453 m2 
96 m2 

277 m2 
66 m2 

60.680,00  

28. Občina Žalec 1000 – Levec 1506/45, 
1555 

10 m2 
2 m2 

480,00 

29. Občina Žalec 1001- Petrovče 511/2 3.176 m2 95.280,00 
30. Občina Žalec 997 – Gotovlje 657/2 605 m2 18.150,00 
31. Občina Žalec 996 – Žalec 

 
2401,  
2408,  
2423 

1.500 m2 
   598 m2 
1.031 m2 

250.000,00 

32. Občina Žalec 997 – Gotovlje 166/3 2.265 m2 150.000,00 
33. Občina Žalec 1021 – Liboje 196/2, 

196/9, 
196/3, 
196/17, 
196/20, 
1008/3 

66 m2 

204 m2 
659 m2 

897 m2 
4.654 m2 
165 m2 

100.000,00 
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34. Občina Žalec 996 – Žalec delež 2265 61 m2 75.000,00 
35. Občina Žalec 1000 – Levec 1455/438 877 m2 55.000,00 
36. Občina Žalec 1020 – Pongrac del 1719/2 cca. 100 m2 200,00 
37. Občina Žalec 1021 – Liboje 395/7 90 m2 1.800,00 
38. Občina Žalec 1021 – Liboje 395/3 724 m2 15.000,00 
39. Občina Žalec 1002 – Kasaze del 151/76 30 m2 600,00 
40. Občina Žalec 1020 – Pongrac 1708/1 338 m2 676,00 
41. Občina Žalec 1003 – Zabukovica 2136/6 109 m2 1.090,00 
42. Občina Žalec 979 – Ponikva 1485 7.790 m2 7.790,00 
43. Občina Žalec 996 – Žalec 1144/1, 

1144/3, 
1144/4 

1.304 m2 
   190 m2 
   105 m2 

47.970,00 

44. Občina Žalec 1002 – Kasaze del 754/7 cca. 22 m2 440,00 
45. Občina Žalec 1000 – Levec 1564 340 m2 17.000,00 
46. Občina Žalec 997 – Gotovlje 1724/14, 

1724/16, 
1724/27, 
1724/28 

205 m2 
116 m2 
30 m2 
22 m2 

11.190,00 

47. Občina Žalec 1000 – Levec del 1502/10 cca. 340 m2 674,00 
48. Občina Žalec 1002 – Kasaze del 151/410 50 m2 1.000,00 
49. Občina Žalec 998 – Velika Pirešica 1229/2 377 m2 7.500,00 
50. Občina Žalec 996 – Žalec 1007/68, 

1007/28, 
1942/8, 
1942/15, 
1007/54  

18 m2 
6 m2 
24 m2 
2 m2 
14 m2 

3.840,00 

51. Občina Žalec 994 – Zalog del 887/108 100 m2 200,00 
52. Občina Žalec 994 – Zalog 2160/2 790 m2            5.000,00 
53. Občina Žalec 994 – Zalog 2163/4 613 m2 245,00 
54. Občina Žalec 979 – Ponikva del 1689/11 60 m2 1.200,00 
55. Občina Žalec 1020 – Pongrac 957/17 

*384 
712 m2 
71 m2 

15.000,00 

56. Občina Žalec 1000 – Levec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1455/434, 
1455/425, 
1455/433, 
1455/432, 
delež 7/8 
1455/429, 
1455/422, 
1455/431, 
delež 2/5 
1455/430,  
1585, 
1592 

98 m2 
88 m2 
82 m2 
26 m2 

 
101 m2 
101 m2 
77 m2 

 
64 m2 
75 m2 

107 m2 

190.000,00 

57. Občina Žalec 1000 – Levec 
 
 

del parcel 
1455/191, 
1455/260, 
1506/2 

cca. 318 m2 19.730,00 

58. Občina Žalec 996 – Žalec del 852/4 200 m2 1.000,00 
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 Občina Žalec 1002 – Kasaze 151/391, 

151/392, 
151/393, 
151/394, 
151/395, 
151/396, 
151/397 

144 m2, 
63 m2, 
19 m2, 
30 m2, 
36 m2, 
88 m2, 
100 m2 

9.600,00 

59. Občina Žalec 998 – Velika Pirešica 443/3 392 m2 5.880,00 
60. Občina Žalec 997 - Gotovlje 1729/6 186 m2 5.580,00 
61. Občina Žalec 1003 - Zabukovica del 2130/13 14 m2 280,00 
62. Občina Žalec 979 - Ponikva 1715/6 84 m2              1.680,00 
63. Občina Žalec 997 - Gotovlje del 1717/3 cca. 200 m2 2.000,00 
64. Občina Žalec 995 - Šempeter 698/8 499 m2 15.000,00 
65. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 2117/2 201 m2 4.020,00 
66. Občina Žalec 997 - Gotovlje 250/14, 

242/38 
663 m2, 
706 m2 

82.000,00 

67. Občina Žalec 995 - Šempeter 1175/23, 
1175/24, 
1175/25, 
1175/45, 
1176/26 

310 m2, 
71 m2, 

286 m2, 
7.260 m2, 
2.694 m2 

33.250,00 

68. Občina Žalec 979 - Ponikva 477/1 cca. 750 m2 11.050,00 
69. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 1526 141 m2 300,00 
70. Občina Žalec 977 - Železno 28/2, 

44/2, 
44/3 – delež 1/5 

5.755 m2, 
36.538 m2, 
2.965 m2 

20.000,00 

72. Občina Žalec 999 - Gorica *57 139 m2 1.390,00 
73. Občina Žalec 995 - Šempeter del 435/9 cca. 100 m2 5.000,00 
74. Občina Žalec 996 - Žalec 1823/635, 

1823/637, 
1823/638 

65 m2 2.600,00 

SKUPAJ: 2.196.985,00 
 
 
 
 
 PRILOGA 3 
 
NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI ALI DELI STAVB ZA LETO 2023 
 
LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 
Zap. 
št. 

UPRAVLJAVEC NASLOV ID OZNAKA 
DELA 

STAVBE 

POVRŠINA OCENJENA, 
POSPLOŠENA 

ALI 
ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
V EUR 

1. Občina Žalec Gotovlje 206 997-88888-2  100.000,00 
2. Občina Žalec Velenjska cesta 1 

(pomožni prostor) 
13,16 % delež 
996 – 1144 - 8 

24,46 m2 1.000,00 

SKUPAJ:  101.000,00 
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II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA 
LETO 2023 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA  

 
BODOČI LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA PREDVIDENA 
SREDSTVA 

1. Občina Žalec Osebni avto 1 50.000,00 
2. Delovna enota za 

urejanje javnih površin 
Cestni pometalni stroj 1 200.000,00 

3. Javni zavodi Nakup opreme za 
proizvodnjo energije  
(sončna elektrarna) 

2 305.000,00 

SKUPAJ: 555.000,00 
 
 
 
 
 

 
NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM  
 
LASTNIK 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA PREDVIDENA 
SREDSTVA 

1. Občina Žalec Sekundarni kabelski vodi v 
OPPN Hramše z razdelilnimi 
omaricami 

913 m 
23 omaric 

63.000,00 

SKUPAJ: 63.000,00 
 
 

 PRILOGA 4 

 
 PRILOGA 5 



Stran 3396 / Št. 37 / 29. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije

1045. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Žalec za leto 2024

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 
61/20 – ZDLGPE) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) 
je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. 3. 2023 sprejel

N A Č R T    R A V N A N J A
s stvarnim premoženjem Občine Žalec  

za leto 2024

1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premo-

ženjem Občine Žalec za leto 2024, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2024, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja (prilo-

ga 1),
– načrt razpolaganja z zemljišči (priloga 2) in
– načrt razpolaganja s stavbami ali deli stavb (priloga 3).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Ža-

lec za leto 2024, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja (priloga 4).

2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4780-0042/2022
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos



Uradni list Republike Slovenije Št. 37 / 29. 3. 2023 / Stran 3397 

Priloga

I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA 
LETO 2024 
 
 

PRILOGA 1 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA  
 
BODOČI LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC VRSTA NEPREMIČNINE OKVIRNA 
POVRŠINA 

NEPREMIČNINE 

PREDVIDENA 
SREDSTVA  

V EUR 
1.  Zemljišča v cestnem telesu 

kategoriziranih lokalnih cest na 
območju občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  80.000,00 

2.  Zemljišča v cestnem telesu 
kategoriziranih javnih poti na 
območju občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  60.000,00 

3.  Zemljišča v cestnem telesu 
nekategoriziranih javnih poti na 
območju občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  50.000,00 

4.  Odkupi zemljišč za potrebe 
komunalne, prometne, športne in 
druge javne infrastrukture 
lokalnega pomena na območju 
občine Žalec - javna 
infrastruktura 

  30.000,00 

5.  Odkupi zemljišč za pločnik ob 
regionalni cesti v Šempetru - 
javna infrastruktura 

 20.000,00 

6.  Odkupi zemljišč na zavarovanih 
območjih (krajinski parki ipd.) – 
javni interes 

 5.000,00 

7.  parc. št. 522/283 k.o. Gotovlje  302 m2 3.000,00 
8.  parc. št. 478 k.o. 979 - Ponikva 329 m2 22.000,00 

SKUPAJ: 270.000,00 
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NAČRT RAZPOLAGANJA Z ZEMLJIŠČI ZA LETO 2024 
 
LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC ŠIFRA IN IME 
KATASTRSKE 

OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

POVRŠINA 
PARCELE  

V m2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA ALI 
ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
NEPREMIČNINE  

V EUR 
1. Občina Žalec vse k.o. v občini 

Žalec 
deli 
opuščenih 
javnih poti 
na območju 
občine Žalec 

- 5.000,00 

2. Občina Žalec 1020 - Pongrac 807/16 321 m2 7.624,00 
3. Občina Žalec 997 - Gotovlje 250/11, 

250/13 
163 m2               6.520,00 

4. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 68/2 1.573 m2 31.460,00 
5. Občina Žalec 1021 – Liboje 130/4,  

*44,  
1010/3, 
129/2,  
130/9, 
1008/2, 
1008/28 

2.421 m2 
200 m2 

1.983 m2 
156 m2 
552 m2 
320 m2 
165 m2 

107.210,00 

6. Občina Žalec 999 – Gorica 165/2 267 m2 5.340,00 
7. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 399/3 521 m2 8.857,00 
8. Občina Žalec 1021 – Liboje *26 42 m2              8.200,00 
9. Občina Žalec 995 – Šempeter 444/18, 

444/19, 
444/6,  
del 444/7 

39 m2 
84 m2 

167 m2 

cca. 300 m2 

17.700,00 

10. Občina Žalec 995 - Šempeter 496/15 234 m2 7.020,00 
11. Občina Žalec 997 - Gotovlje 1720/15  316 m2               3.160,00 
12. Občina Žalec 996 - Žalec delež 348, 

delež 349/1 
1.574 m2 

1.071 m2 
95.855,00 

13. Občina Žalec 1020 - Pongrac del 807/3, 
del 806/3 

70 m2 

60 m2 
2.600,00 

14. Občina Žalec 996 - Žalec 1785,  
1786 

140 m2 

1.687 m2 
3.654,00 

15. Občina Žalec 995 - Šempeter 1086/2 890 m2 1.780,00 
16. Občina Žalec 997 - Gotovlje 1690/11 476 m2 9.520,00 
17. Občina Žalec 1001 - Petrovče 89/14, 

89/217 
162 m2 
88 m2 

7.500,00 

18. Občina Žalec 1003 - Zabukovica delež ½ pri 
428/1, 429/1, 
430, 432, 
433, *55, 
431/1, 469/4, 
469/5, 434, 

115.064 m2 60.000,00 

  

 
 

PRILOGA 2 
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435, *43, 
*44, 428/2, 
433, *42, 
*41, 436, 
470, 439, 
443, 468, 
*40, 467, 
466, 464, 
444/1, 444/2, 
444/3,444/4, 
448, 447, 
446, 445/2, 
445/3, 461, 
462, 463/1, 
479, 480, 
481, *52/2 

19. Občina Žalec 997 - Gotovlje 257/3, 
del 256/5 
del 258/4, 
del 256/7, 
256/12 
261/7 

90 m2 
cca. 100 m2 

cca.1.500 m2 
cca. 100 m2 
cca.84 m2 

cca. 360 m2 

120.000,00 

20. Občina Žalec 1001 - Petrovče 153/12 30 m2 3.480,00 
21. Občina Žalec 1021 - Liboje 243/16 3.292 m2 66.000,00 
22. Občina Žalec 997 - Gotovlje 263/4 338 m2 10.000,00 
23. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 2138/5 93 m2 1.860,00 
24. Občina Žalec 996 - Žalec 1069/4 2.105 m2 84.200,00 
25. Občina Žalec 1001 - Petrovče 377/9 264 m2 7.920,00 
26. Občina Žalec 996 - Žalec 2314, 

354/17, 
354/13, 
del 2001/20, 
354/19, 
354/18 

622 m2 
3 m2 

453 m2 
96 m2 

277 m2 
66 m2 

60.680,00  

27. Občina Žalec 1000 – Levec 1506/45, 
1555 

10 m2 
2 m2 

480,00 

28. Občina Žalec 1001- Petrovče 511/2 3.176 m2 95.280,00 
29. Občina Žalec 997 – Gotovlje 657/2 605 m2 18.150,00 
30. Občina Žalec 997 – Gotovlje 166/3 2.265 m2 150.000,00 
31. Občina Žalec 1021 – Liboje 196/2, 

196/9, 
196/3, 
196/17, 
196/20, 
1008/3 

66 m2 

204 m2 
659 m2 

897 m2 
4.654 m2 
165 m2 

100.000,00 

32. Občina Žalec 996 – Žalec delež 2265 61 m2 75.000,00 
33. Občina Žalec 1020 – Pongrac del 1719/2 cca. 100 m2 200,00 
34. Občina Žalec 1021 – Liboje 395/7 90 m2 1.800,00 
35. Občina Žalec 1021 – Liboje 395/3 724 m2 15.000,00 
36. Občina Žalec 1002 – Kasaze del 151/76 30 m2 600,00 
37. Občina Žalec 1020 – Pongrac 1708/1 338 m2 676,00 

  



Stran 3400 / Št. 37 / 29. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije

38. Občina Žalec 1003 – Zabukovica 2136/6 109 m2 1.090,00 
39. Občina Žalec 979 – Ponikva 1485 7.790 m2 7.790,00 
40. Občina Žalec 996 – Žalec 1144/1, 

1144/3, 
1144/4 

1.304 m2 
   190 m2 
   105 m2 

47.970,00 

41. Občina Žalec 1002 – Kasaze del 754/7 cca. 22 m2 440,00 
42. Občina Žalec 1000 – Levec 1564 340 m2 17.000,00 
43. Občina Žalec 997 – Gotovlje 1724/14, 

1724/16, 
1724/27, 
1724/28 

205 m2 
116 m2 
30 m2 
22 m2 

11.190,00 

44. Občina Žalec 1000 – Levec del 1502/10 cca. 340 m2 674,00 
45. Občina Žalec 1002 – Kasaze del 151/410 50 m2 1.000,00 
46. Občina Žalec 996 – Žalec 1007/68, 

1007/28, 
1942/8, 
1942/15, 
1007/54  

18 m2 
6 m2 
24 m2 
2 m2 
14 m2 

3.840,00 

47. Občina Žalec 994 – Zalog 2160/2 790 m2            5.000,00 
48. Občina Žalec 994 – Zalog 2163/4 613 m2 245,00 
49. Občina Žalec 979 – Ponikva del 1689/11 60 m2 1.200,00 
50. Občina Žalec 1020 – Pongrac 957/17 

*384 
712 m2 
71 m2 

15.000,00 

51. Občina Žalec 1000 – Levec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1455/434, 
1455/425, 
1455/433, 
1455/432, 
delež 7/8 
1455/429, 
1455/422, 
1455/431, 
delež 2/5 
1455/430,  
1585, 
1592 

98 m2 
88 m2 
82 m2 
26 m2 

 
101 m2 
101 m2 
77 m2 

 
64 m2 
75 m2 

107 m2 

190.000,00 

52. Občina Žalec 996 – Žalec del 852/4 200 m2 1.000,00 
53. Občina Žalec 1002 – Kasaze 151/391, 

151/392, 
151/393, 
151/394, 
151/395, 
151/396, 
151/397 

144 m2, 
63 m2, 
19 m2, 
30 m2, 
36 m2, 
88 m2, 
100 m2 

9.600,00 

54. Občina Žalec 998 – Velika Pirešica 443/3 392 m2 5.880,00 
55. Občina Žalec 997 - Gotovlje 1729/6 186 m2 5.580,00 
56. Občina Žalec 1003 - Zabukovica del 2130/13 14 m2 280,00 
57. Občina Žalec 979 - Ponikva 1715/6 84 m2              1.680,00 
58. Občina Žalec 997 - Gotovlje del 1717/3 cca. 200 m2 2.000,00 
59. Občina Žalec 995 - Šempeter 698/8 499 m2 15.000,00 
60. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 2117/2 201 m2 4.020,00 
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61. Občina Žalec 997 - Gotovlje 250/14, 
242/38 

663 m2, 
706 m2 

82.000,00 

62. Občina Žalec 995 - Šempeter 1175/23, 
1175/24, 
1175/25, 
1175/45, 
1176/26 

310 m2, 
71 m2, 

286 m2, 
7.260 m2, 
2.694 m2 

33.250,00 

63. Občina Žalec 979 - Ponikva 477/1 cca. 750 m2 11.050,00 
64. Občina Žalec 1003 - Zabukovica 1526 141 m2 300,00 
65. Občina Žalec 977 - Železno 28/2, 

44/2, 
44/3 – delež 1/5 

5.755 m2, 
36.538 m2, 
2.965 m2 

20.000,00 

66. Občina Žalec 999 - Gorica *57 139 m2 1.390,00 
67. Občina Žalec 995 - Šempeter del 435/9 cca. 100 m2 5.000,00 
68. Občina Žalec 996 - Žalec 1823/635, 

1823/637, 
1823/638 

65 m2 2.600,00 

SKUPAJ: 1.703.395,00 
 
 
 
 

  PRILOGA 3 
 
NAČRT RAZPOLAGANJA S STAVBAMI ALI DELI STAVB ZA LETO 2024 
 
LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

Zap. 
št. 

UPRAVLJAVEC NASLOV ID OZNAKA 
DELA 

STAVBE 

POVRŠINA OCENJENA, 
POSPLOŠENA 

ALI 
ORIENTACIJSKA 

VREDNOST 
V EUR 

1. Občina Žalec Gotovlje 206 997-88888-2  100.000,00 
2. Občina Žalec Ponikva 17 979-453-1 110 m2 100.000,00 

SKUPAJ:  200.000,00 
 
 
 
  



Stran 3402 / Št. 37 / 29. 3. 2023 Uradni list Republike Slovenije

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA 
LETO 2024 
 
 
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA  
 

 
BODOČI LASTNIK: OBČINA ŽALEC 
 

ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC VRSTA PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA PREDVIDENA 
SREDSTVA 

1. Javni zavod Nakup opreme za 
proizvodnjo energije  
(sončna elektrarna) 

1 150.000,00 

SKUPAJ: 150.000,00 
 

  PRILOGA 4 
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1046. Letni program športa v Občini Žalec za leto 
2023

Na podlagi 5. in 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 
– popr.), določil Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list 
RS, št. 28/18) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 29/13 in 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 4. seji 
dne 22. marca 2023 sprejel

L E T N I    P R O G R A M    Š P O R T A
v Občini Žalec za leto 2023

1. UVOD
Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) v Občini 

Žalec (v nadaljevanju: občina) za leto 2023 se določijo vsebi-
ne športnih programov, obseg in vrsta športnih dejavnosti in 
višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih 
športnih vsebin. Z zagotavljanjem sredstev za izvedbo LPŠ na 
občinski ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno 
pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v 
lasti občine ter spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za 
opravljanje in razvoj športnih dejavnosti občina uresničuje javni 
interes v športu.

Javni interes se uresničuje zlasti na področjih:
– športnih programov,
– investicij v gradnjo, obnovo oziroma vzdrževanje špor-

tnih objektov in površin za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– organiziranosti v športu,
– športnih prireditev in promocije športa,
– družbene in okoljske odgovornosti v športu.
Vodilo pri načrtovanju letnega programa športa so določila 

Nacionalnega programa športa in Zakon o športu.

2. IZHODIŠČA IN USMERITVE LPŠ ZA LETO 2023
Podlaga za LPŠ je Zakon o športu, ki v svojem 5. in 

13. členu določa, da se izvajanje nacionalnega programa špor-
ta v Sloveniji in občinah, določi z LPŠ.

V občini želimo zagotoviti:
– vsakemu posamezniku možnosti za dejavno sodelova-

nje v športu v varnem in zdravem okolju;
– zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno 

udejstvovanje, ki jim bo skupaj s kakovostnim poukom športne 
vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in druge kompetentnosti 
na takšni ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega 
življenjskega sloga;

– vsakemu, ki ga to zanima in je za to sposoben, mo-
žnost izboljšanja osebnega športnega dosežka z namenom 
uveljavitve v organiziranem mednarodnem športnem prostoru 
in možnost javnega priznanja njegove pomembnosti, s čimer 
bo posledično povečan tudi ugled države v mednarodnem 
prostoru;

– krepitev vloge in pomena predvsem tistih športnih dru-
štev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve, ima-
jo značaj javne dobrine in so pomemben del celotne skupnosti;

– zagotoviti optimalne pogoje za izvajanje programov 
športa v skladu z izhodišči in usmeritvami NPŠ.

Na ta način se bo v občini:
– povečal delež športno aktivih prebivalcev;
– povečalo število športnikov, predvsem otrok in mladine 

v programih tekmovalnega športa;
– izboljšala kakovost izvajanja programov športa in gibal-

nih dejavnosti;
– povečala prepoznavnost športa kot pomembnega druž-

benega podsistema.

Pregled sofinanciranja po posameznih vsebinskih podro-
čjih za leto 2023: 

Vsebina 

Proračun 2023  
VREDNOST LETNEGA  
PROGRAMA ŠPORTA

Proračunska postavka Vrednost
v €

1. Športni programi

18104 7.450
18105 127.770
18106 1.000
18111 24.000
SKUPAJ 160.220

2. Športni objekti  
in površine za šport  
v naravi

18105 40.000
18107 20.000
18108 30.000
18109 30.000
18113 16.000
18126 159.732
18130 8.000
18132 11.000
18134 49.898
18135* 17.000
18136* 9.800
SKUPAJ 391.430

3. Razvojne dejavnosti 
v športu 

18105 2.000
SKUPAJ 2.000

4. Organiziranost  
v športu

18105 9.600
SKUPAJ 9.600

5. Športne prireditve  
in promocija športa 

18101 9.000
18102 28.700
18105 24.000
18125 15.000
SKUPAJ 76.700

LETNI PROGRAM 
ŠPORTA: SKUPAJ (od 1 do 5) 639.950

*izvedba v pristojnosti Krajevne skupnosti Levec in Šem-
peter

LPŠ predvideva, da se iz proračuna občine v proračun-
skem letu 2023 za programe športa zagotovi 639.950 €, od 
tega 391.430 € za športno infrastrukturo.

3. VIŠINA SREDSTEV TER VRSTA DEJAVNOSTI
Za programe športa se zagotovijo sredstva v višini 

160.220 €, za športne objekte in površine za šport v naravi 
391.430 €, za razvojne dejavnosti 2.000 €, organiziranost v 
športu 9.600 € in za športne prireditve in promocijo športa 
76.700 €. Podrobnejša vsebinska razdelitev je opredeljena v 
nadaljevanju:

1. ŠPORTNI PROGRAMI – 160.220 €
Športni programi obsegajo različne vsebine športnih de-

javnosti, ki so namenjene posameznikom vseh starosti, obeh 
spolov in predstavljajo neposredno aktivno vadbo posamezni-
ka. Sofinancirajo se programi:

– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ter šport 
starejših – 22.100 €

Programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
zajemajo celoletne športne programe, promocijske športne 
programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih, 
ki jih izvajajo športna društva in zasebniki. Udeleženci teh 
programov niso del tekmovalnih programov. Programi so na-
menjeni razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju 
posameznih športov. Mladim, ki nimajo ambicij, dosegati v 
športu visokih rezultatov ali nimajo ustreznih sposobnosti, pa 
nudijo možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti in 
zdrav način življenja.

Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 
60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno po-
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nudbo. V letu 2023 se bodo sofinancirali vsi programi, ki bodo 
izpolnjevali zahtevane pogoje v javnem razpisu.

Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih ponujajo 
možnost vključevanja otrok v različne aktivnosti v prostem 
času, ki so primerni za otroke in mladostnike vseh starostnih 
obdobij. V času počitnic je vključevanje v vodene programe, 
poleg vpliva na oblikovanje življenjskih navad in zdravega, 
koristnega preživljanja prostega časa pomembno tudi z vidika 
razbremenitve staršev za varstvo otrok, ki jim ga zaradi svojih 
delovnih obveznosti v času počitnic ne morejo zagotavljati.

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine vključuje 
tudi programe oseb s posebnimi potrebami. Šport in gibalna 
aktivnost je za to populacijo izjemnega pomena in vpliva na 
kvaliteto njihovega življenja.

Med promocijske športne programe, ki se pretežno izva-
jajo v zavodih Vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju VIZ), 
prištevamo: Mali sonček (MaS), Ciciban planinec (CP), Zlati 
sonček (ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi 
planinec (MP) ter ciciolimpijado za vrtce.

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejav-
nost odraslih ljudi nad doseženim 65 letom starosti. Celoletni 
programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 
30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in predstavljajo različne 
oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah 
v naravi, urbanem okolju ali pokritih športnih površinah. Sofi-
nancira se strokovni kader in najem objekta.

– Šolska tekmovanja in predšolski šport – 7.450 €
Programi šolskih športnih tekmovanj so ena izmed najob-

sežnejših aktivnosti športa otrok in mladine in se izvajajo v okviru 
šolskega programa športa. Iz sredstev LPŠ se za izvajanje progra-
ma zagotavljajo sredstva za udeležbo osnovnih šol na področnih 
in državnih tekmovanjih in izvedbo ciciolimpijade za vrtce.

– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport –105.670 €

Sofinancirajo se redni celoletni programi športa otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Gre 
za športnike, ki so registrirani v okviru posamezne NPŠZ in 
tekmujejo v tekmovalnih sistemih Nacionalne panožne zveze.

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in 
športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, 
v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državne-
ga prvaka. S sredstvi LPŠ se bo sofinanciral najem športnih 
objektov.

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj 
vrhunskih športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji. 
Vrhunski šport se podpira tudi s sofinanciranjem in zagota-
vljanjem ustreznih prostorov za vadbo – notranje in zunanje 
površine. Programi, ki imajo vrhunske športnike, se dodatno 
ovrednotijo pri sofinanciranju športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

– Občinska panožna športna šola – 24.000 €
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na po-

dročju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih, ki 
tekmujejo v vseh starostnih kategorijah v tekmovalnih siste-
mih NPŠZ in managementom strokovnih/upravljavskih nalog. 
Sofinanciranje programov v okviru občinske panožne športne 
šole je namenjeno izključno sofinanciranju strokovnega kadra 
in izboljšanju kakovosti del in zagotavljanju optimalnih pogojev 
za vzgojo športnikov. Kvalitetno in strokovno delo z mladimi je 
ena od pomembnejših usmeritev in ciljev novega nacionalne-
ga programa športa kot temeljni pogoj športne uspešnosti in 
vrhunskih športnih dosežkov v obdobju odraščanja. Za sofi-
nanciranje plač štirih strokovnih delavcev se zagotovi 24.000 €.

– Šport invalidov – 1.000 €
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih 

sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in 
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. So-
financirali se bodo strokovno vodeni programi v znesku 1.000 €.

2. ŠPORTNI OBJEKTI – 391.430 €
Izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter izvajalci kakovo-

stnega športa so upravičeni do nadomestila najemnine objekta. 
Za najemnine športnih objektov je namenjenih 40.000 €.

Za tekoče vzdrževanje objektov je namenjenih 56.000 €, 
in sicer za:

– tekoče vzdrževanje Športnega centra Žalec 20.000 €,
– vzdrževanje drugih športnih objektov (vključno z legali-

zacijo) 20.000 €, ki so v lasti Občine Žalec,
– vzdrževanje in delovanje drsališča 16.000 €.
Za investicije je namenjenih 295.430 €, in sicer za:
– investicije in investicijsko vzdrževanje Športnega centra 

v Žalcu 30.000 €,
– investicije in investicijsko vzdrževanje drugih športnih 

objektov 10.000 €,
– projektno dokumentacijo, izvedbo nogometnega igrišča 

z umetno travo v Žalcu ter investicijski nadzor 159.732 €,
– pridobitev načrtov ter projektne dokumentacije za izgra-

dnjo razsvetljave v športnem centru Petrovče 8.000 €,
– obnovo razsvetljave v športni dvorani v Šempetru 

49.898 €,
– ureditev športnega igrišča Vrbje 11.000 €,
– postavitev fitnes naprav na prostem 17.000 €, izvedba 

je v pristojnosti Krajevne skupnosti Levec,
– ureditev športnega igrišča Podlog 9.800 €, izvedba je v 

pristojnosti Krajevne skupnosti Šempeter.
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU – 2. 000 €
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medseboj-

no prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo podpirajo vsa 
ostala področja športa.

3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
v športu

Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) 
so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe 
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani 
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ. Za sofinanciranje programov izobraževanja je v letu 
2023 namenjenih 2.000 €.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU – 9.600 €
Športno društvo je društvo, ki je registrirano v skladu 

s predpisi, ki urejajo društva in ima v temeljnem aktu šport 
opredeljen kot pretežno dejavnost. Športna društva predsta-
vljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. 
Za sofinanciranje delovanja športnih društev je namenjenih 
7.500 €. Za Zvezo športnih društev se namenijo sredstva za 
zavarovanje odgovornosti trenerjev v višini 2.100 €.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE – 76.700 €
Občina Žalec bo sofinancirala športne prireditve, ki so v 

organizaciji ZKŠT Žalec ali športnih društev. Sofinancirajo se 
materialni stroški izvedbe prireditev. Sofinancirajo se prireditve, 
ki se v celoti ali delno odvijajo na območju Občine Žalec in 
so dostopne vsem. Za sofinanciranje prireditev, ki jih izvajajo 
društva, se nameni 24.000 €, in sicer:

– za planinske pohode v višini 3.800 €,
– za prireditve društev upokojencev 1.950 €,
– ter 18.250 € za ostale prireditve društev.
ZKŠT Žalcu se sofinancirajo prireditve v višini 43.700 €, 

in sicer za:
– Šport 2022 v Občini Žalec, Šport mladih, Razpnimo 

jadra, Zajadrajmo v poletje, Kolesarjenje po SSD, Tek trojk ob 
ribniku Vrbje, Kolesarsko dirko po Sloveniji, Dan slovenskega 
športa, Šolska športna tekmovanja, K6 Trail in druge prireditve.

Za sofinanciranje udeležbe športnikov Občine Žalec na 
mednarodnih športnih prireditvah se nameni 9.000 €.

4. VELJAVNOST IN UPORABA LPŠ
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2023.

Št. spisa: 671-0002/2023
Žalec, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Žalec
Janko Kos
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BREŽICE

1047. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno 
vodo v Občini Brežice

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 44/22, 81/22 – skl. US, 121/22 – ZUOKPOE, 160/22 – 
skl. US, 18/23 – ZDU-1O), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 3., 
7. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN 
in 57/11), 6. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – 
odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 27/17 – ZPro, 
73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 – odl. US, 
15/21 – ZDUOP, 123/21 – ZPrCP-F, 206/21 – ZDUPŠOP), 3. in 
9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 60/13, 107/20, 31/21) ter 19. člena Statuta 
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet 
Občine Brežice na 2. seji dne 27. 3. 2023 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo  

v Občini Brežice

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni 

list RS, št. 69/19) se naslov poglavja »XII. SUBVENCIONIRA-
NJE CENE OMREŽNINE« spremeni tako, da se glasi: »XII. 
OBRAČUN«.

2. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:

»45. člen
(subvencije)

Cena storitev javne službe se lahko subvencionira za 
uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih de-
javnosti. Subvencije se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo 
oblikovanje cen storitev javne službe. Občinski svet z aktom, 
s katerim se odloči o subvencioniranju cene, določi tudi višino 
in vir subvencij.«

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 007-0011/2019
Brežice, dne 27. marca 2023

Župan 
Občine Brežice

Ivan Molan

1048. Sklep o potrditvi cene enkratnega poračuna 
izvajanja storitev gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo za leto 2022

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 

– ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. člena Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni 
list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Brežice na 2. seji dne 27. 3. 2023 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi se cena enkratnega poračuna izvajanja storitev 

gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022 
v višini 0,2722 EUR/m3. Dobiček Javnega podjetja Komunala 
Brežice d.o.o. v letu 2022, ki bo nastal zaradi navedenega 
poračuna, se uporabi za znižanje cene storitev gospodarske 
javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2023.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-5/2023
Brežice, dne 27. marca 2023

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

1049. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 
izvajanja storitev gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 49/20 
– ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. člena Odloka 
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni 
list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 
Občine Brežice na 2. seji dne 27. 3. 2023 sprejel

S K L E P

1.
Potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev go-

spodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki ga je Javno 
podjetje Komunala Brežice d.o.o. pripravilo februarja 2023, 
v delu, v katerem se nanaša na ceno enkratnega poračuna 
izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo za leto 2022.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-5/2023
Brežice, dne 27. marca 2023

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

1050. Sklep o določitvi subvencije vodarine

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
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varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 
49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. čle-
na Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, 
d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Brežice na 2. seji dne 27. 3. 2023 
sprejel

S K L E P

1.
Za enkratni poračun opravljanja storitve gospodarske jav-

ne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022 se za uporabnike 
te javne službe, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitnih 
dejavnosti, določi subvencija vodarine v višini 0,1906 EUR/m3.

2.
Za enkratni poračun opravljanja storitve gospodarske jav-

ne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022 se za uporabnike te 
javne službe, ki so profitni izvajalci dejavnosti, določi subven-
cija vodarine v višini 0,1906 EUR/m3, in sicer v okviru predvi-
denega Javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva 
v Občini Brežice za leto 2023 pod pogojem, če bo predlagana 
shema državne pomoči potrjena na Ministrstvu za finance ob 
predhodni potrditvi sprememb Pravilnika o spodbujanju podje-
tništva v Občini Brežice na Občinskem svetu.

3.
Sredstva za subvencijo iz prve in druge točke tega sklepa 

v predvideni višini 252.350,43 EUR se zagotovijo z rebalansom 
proračuna Občine Brežice za leto 2023, in sicer iz presežka 
sredstev na računih iz preteklih let.

4.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 354-5/2023
Brežice, dne 27. marca 2023

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

1051. Sklep o nepotrditvi cene izvajanja storitev 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikova-
nje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19, 
49/20 – ZIUZEOP, 44/22 – ZVO-2), 19. člena Statuta Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) in prvega odstavka 10. čle-
na Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, 
d.o.o. (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Brežice na 2. seji dne 27. 3. 2023 
sprejel

S K L E P

1.
Ne potrdi se cena izvajanja storitev gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo in naslednji potrjeni ceni obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo:

– cena storitve oskrbe s pitno vodo – vodarina znaša 
0,9668 EUR/m3,

– cena omrežnine znaša 5,3639 EUR/DN 20/mesec,
ki se uporabljata od 1. 4. 2023.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-5/2023
Brežice, dne 27. marca 2023

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

1052. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja 
Dobova – del EUP DOB–14«

Na podlagi 129. člena v povezavi s 119. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) 
in 27. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) 
župan Občine Brežice sprejme

S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 

načrta »Stanovanjska gradnja Dobova  
– del EUP DOB–14«

1. člen
(predmet sklepa)

(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja 
Dobova – del EUP DOB-14 (v nadaljevanju OPPN).

(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, v nada-
ljevanju ZUreP-3) in veljavni podzakonski predpisi.

2. člen
(območje in predmet OPPN)

(1) Območje OPPN je v naselju Dobova. Velikost območja 
je 895 m². Območje je definirano in obravnava zemljišča s parc. 
št.: 779/5-del in 779/3-del obe k. o. 1292 Gabrje.

(2) Na območju OPPN je evidentirana kulturna dediščina. 
OPPN je na območju registrirane enote kulturne dediščine 
Dobova – Arheološko območje (EŠD 9804). Predhodne arheo-
loške raziskave so bile izvedene 12. 5. 2022, v skladu s kultur-
novarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, Območna enota Novo mesto (št. 35105–0102/2022/2 z 
dne 4. 3. 2022).

(3) Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot.
(4) Območje OPPN je v skladu z Odlokom o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 
– uradno prečiščeno besedilo in 80/21; v nadaljevanju OPN) 
definirano kot stavbno zemljišče oziroma kot območje stano-
vanj, po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot SSe – 
območja stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno eno-
družinskih hiš. Območje OPPN je v enoti urejanja prostora z 
oznako EUP DOB–14.

(5) Območje OPPN se natančneje določi v fazi osnutka 
OPPN in se po potrebi lahko še spremeni zaradi usklajevanj v 
samem postopku priprave OPPN.

(6) Predmet OPPN je sprememba prostorsko izvedbenih 
pogojev za gradnjo prizidave k obstoječi stanovanjski hiši in 
ureditev pripadajočih površin.

V OPPN se določijo merila in pogoji za gradnjo, smiselno 
glede na prostorsko izvedbene pogoje, ki jih določa OPN za 
namensko rabo SSe.
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3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi 
prikaza stanja prostora, izdelanih strokovnih podlag, OPN, in-
vesticijske namere pobudnika, upoštevajoč smernice in usme-
ritve za načrtovanje oziroma mnenja nosilcev urejanja prostora.

(2) Nosilci urejanja prostora konkretizirajo zahteve pred-
pisov in usmeritev razvojnih dokumentov s svojega delovnega 
področja za del EUP DOB–14 tako, da vsebujejo vse podatke, 
ki so v njihovi pristojnosti in so potrebni za pripravo ter jih je 
možno upoštevati pri izdelavi OPPN.

4. člen
(vrsta postopka)

Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN poteka v 
skladu s 129. členom ZUreP-3, v povezavi s 119.–124. členom 
ZUreP-3.

5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz  

ter obveznosti udeležencev v postopku)
(1) Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega 

akta poteka po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza Rok izdelave Nosilec
– sklep o začetku priprave 
OPPN

marec 2023 izdelovalec, 
občina

– sodelovanje javnosti  
v okviru priprave osnutka 
OPPN

marec 2023 občina

– izdelava osnutka OPPN marec, april 2023 izdelovalec
– usklajevanje osnutka april 2023 

oziroma 14 dni od 
prejema gradiva

občina

– pridobivanje 1. mnenja april, maj 2023 izdelovalec
– usklajevanje 1. mnenj maj 2023 izdelovalec, 

občina
– izdelava dopolnjenega 
osnutka OPPN

maj, junij 2023 izdelovalec

– usklajevanje 
dopolnjenega osnutka

junij 2023 
oziroma 14 dni od 
prejema gradiva 

občina

– javno naznanilo javne 
razgrnitve in javne 
obravnave OPPN

junij 2023 občina

– javna razgrnitev in javna 
obravnava

junij, julij 2023 Občina

– izdelava in uskladitev 
stališč do pripomb

avgust 2023 izdelovalec, 
občina

– sprejem stališč do 
pripomb na seji OS 

september 2023 izdelovalec, 
občina

– izdelava predloga OPPN september 2023 izdelovalec
– usklajevanje predloga september 2023 

oziroma 14 dni od 
prejema gradiva

občina

– pridobivanje 2. mnenja oktober 2023 izdelovalec
– usklajevanje 2. mnenj oktober, 

november 2023
izdelovalec, 
občina

– izdelava usklajenega 
predloga 

november 2023 izdelovalec

– obravnava in sprejem 
OPPN na seji OS 

november 2023 izdelovalec, 
občina

– objava odloka o OPPN v 
Uradni listu RS

november 2023 občina

– izdelava končnega 
dokumenta

november, 
december 2023

izdelovalec

(2) Navedene faze in roki so okvirni. Predviden rok spreje-
ma je 12 mesecev in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev 
urejanja prostora, oziroma od vseh sodelujočih v postopku 
izdelave OPPN, od obsega usklajevanj, od dinamike sklicev 
sej občinskega sveta ter od obsega in vsebine pripomb v času 
javne razgrnitve.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi usmeritvami k 
osnutku in mnenji k osnutku in predlogu OPPN sodelovati na-
slednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične 
ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami),

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (varstvo 
voda, ogrožena območja),

3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastruk-
turo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (železniško omrežje),

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina),

5. Komunala Brežice d.d., Cesta bratov Milavcev 42, 8250 
Brežice (kanalizacija, vodovod),

6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna 
energija),

7. Telekom Slovenije, RE TK omrežje Zahod, Novi trg 7a, 
8000 Novo mesto (telekomunikacije),

8. SŽ – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 
Ljubljana (železniško omrežje),

9. Občina Brežice, Oddelek za komunalno infrastrukturo 
in gospodarske javne službe CPB 18, 8250 Brežice (področje 
gospodarske javne infrastrukture).

10. Krajevna skupnost Dobova, Ulica bratov Gerjovi-
čev 48, 8257 Dobova.

(2) V kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da 
je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev 
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjih odstavkih, se le-te 
pridobijo v nadaljevanju postopka.

(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 121. in 
123. členom ZUreP-3 podati smernice/usmeritve in mnenja k 
osnutku in predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema 
poziva. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne 
podajo mnenja, se šteje, da nimajo pripomb na osnutek oziro-
ma predlog OPPN.

7. člen
(vključevanje javnosti)

(1) Zainteresirana javnost bo vključena v pripravo prostor-
skega akta v začetni fazi priprave osnutka OPPN z možnostjo 
podajanja pripomb in predlogov glede načrtovanih prostorskih 
ureditev, kot to določa veljavna zakonodaja.

(2) V postopku izdelave OPPN se v okviru sodelovanja 
javnosti v skladu z veljavno zakonodajo izvede 30 dnevna javna 
razgrnitev, v času katere se izvede javna obravnava prostorskega 
akta. V okviru javne razgrnitve bo možno podati pripombe in pre-
dloge na javno objavljen dopolnjen osnutek OPPN.

(3) Vključevanje in seznanitev javnosti se zagotavlja skozi 
celoten postopek priprave prostorskega akta, saj bodo vse faze 
priprave prostorskega akta javno objavljene na spletni strani 
Občine Brežice (objavijo se sklep, osnutek, dopolnjen osnutek, 
predlog prostorskega akta ipd.)

8. člen
(seznam podatkov in strokovnih podlag)

(1) V postopku izdelave OPPN se upoštevajo že izdelane 
strokovne podlage:

– Geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo 
OPPN, izdelal: Geodetski biro, Trdinova 1, 8250 Brežice,
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– Arheološko poročilo predhodne arheološke raziskave, 
koda raziskave 22–0210, izdelal: PJP d. o. o., Trg Alfoza Šahra 
1, 2310 Slovenska Bistrica, maj 2022,

– Pobuda za izdelavo OPPN za stanovanjsko gradnjo v 
Dobovi, del EUP DOB–14, izdelal: Proplan, Ivanka Kraljić s.p. 
Krško, februar, 2023.

(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi do-
datne strokovne podlage.

(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati 
smernice, podrobnejše usmeritve oziroma mnenja nosilcev 
urejanja prostora.

9. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)

(1) Za pripravo OPPN je bilo, na podlagi drugega od-
stavka 128. člena ZUreP-3 od Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave pridobljeno mnenje o verjetno pomembnih 
vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje 
sprejemljivosti na varovana območja (št. 3563-0074/2023-3 z 
dne 15. 2. 2023), v katerem je bilo ugotovljeno, da se območje 
OPPN nahaja izven posebnih varstvenih in varovanih območij 
ter da presoje sprejemljivosti vplivov plana na varovana obmo-
čja ni potrebno izvesti.

(2) Skladno s tretjim odstavkom 128. člena ZUreP-3 ob-
čina ugotavlja, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ni 
potrebna, ker:

a) ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti na varovana 
območja (skladno s prvim odstavkom tega člena),

b) se OPPN ne pripravlja na podlagi občinskih prostorskih 
strateških aktov, sprejetih na podlagi ZUN in Zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, 
št. 23/02 – odl. US in 110/02 – ZUreP-1),

c) ne gre za OPPN s spremembo namenske rabe pro-
stora.

(3) Skladno s četrtim odstavkom 128. člena ZUreP-3 
občina ni zaprosila ministrstva, pristojnega za celovito presojo 
vplivov na okolje, za mnenje o obveznosti izvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje, saj ugotavlja, da se z OPPN načrtuje 
prostorske ureditve, ki so bile celovito presojane že pri pripravi 
OPN (Odločba MOP, št. 35409-168/2011-MOP/35 z dne 23. 6. 
2014), in ne gre za take ureditve:

a) ki bi bile poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja,

b) za katere je zahtevana presoja sprejemljivosti na va-
rovana območja ali

c) ki bi lahko pomembneje vplivale na okolje.
(4) Skladno s prvim odstavkom 128. člena ZUreP-3 in z 

ugotovitvami v prejšnjih odstavkih tega člena se celovita preso-
ja vplivov na okolje za predmetni OPPN ne izvede.

10. člen
(obveznosti glede financiranja OPPN)

(1) Finančna sredstva za pripravo in izdelavo OPPN za-
gotovi pobudnik OPPN, ki je lastnik parcel na območju OPPN.

(2) Medsebojne obveznosti udeležencev pri pripravi pro-
storskega akta se določijo v pogodbi o medsebojnih obvezno-
stih med pripravljavcem (Občino Brežice), izdelovalcem (Pro-
plan, Ivanka Kraljić s.p.) in investitorjem oziroma pobudnikom 
OPPN.

11. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep se skupaj z mnenjem Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave (št. 3563-0074/2023-3 z dne 15. 2. 2023) 
objavi na spletni strani Občine Brežice. Sklep se objavi tudi v 

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

Št. 3505-1/2023
Brežice, dne 20. marca 2023

Župan
Občine Brežice

Ivan Molan

RAZKRIŽJE

1053. Sklep o začetku priprave tehnične 
posodobitve grafičnega prikaza namenske 
rabe prostora Občinskega prostorskega načrta 
Občine Razkrižje

Na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O) in 
20. člena Statuta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedi-
lo) (Uradni list RS, št. 41/21) je župan Občine Razkrižje sprejel

S K L E P
o začetku priprave tehnične posodobitve 

grafičnega prikaza namenske rabe prostora 
Občinskega prostorskega načrta  

Občine Razkrižje

1. člen
(splošno)

S tem sklepom se prične postopek tehnične posodobitve 
grafičnega prikaza izvedbenega dela Občinskega prostorskega 
načrta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 51/15, v nadalje-
vanju OPN Razkrižje), po postopku in na način, kot ga določa 
142. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3).

2. člen
(razlogi za uvedbo postopka)

S tehnično posodobitvijo občina zagotavlja ažurnost gra-
fičnega dela OPN Razkrižje, razen lokacijske preveritve, s 
katastrom nepremičnin. Tehnična posodobitev se izvede s sa-
mostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega 
izvedbenega akta in ne vključuje novih prostorskih ureditev ter 
ne določa nove izvedbene regulacije prostora.

3. člen
(potrjevanje)

Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata 
pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s po-
dročja geodezije, kot ju določajo predpisi, ki urejajo arhitekturno 
in inženirsko dejavnost.

Tehnični posodobitvi se priloži izjava prostorskega na-
črtovalca in pooblaščenega inženirja s področja geodezije, s 
katero potrjujeta, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 
141. člena ZUreP-3.

Prva tehnična posodobitev se izvede za celotno območje 
OPN Razkrižje.

4. člen
(objava gradiva in vključevanje javnosti ter sprejem)
Občina osnutek tehnično posodobljenega OPN Razkrižje 

objavi v prostorskem informacijskem sistemu in na spletni 
strani Občine Razkrižje (www.razkrizje.si). Vpogled v gradivo 
bo mogoč tudi v prostorih Občinske uprave Občine Razkrižje, 
Šafarsko 42C, SI-9246 Razkrižje. Javnosti se omogoči dajanje 
predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku, ki ni krajši 
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od 15 dni. Na podlagi pisnih pripomb javnosti, prejetih v roku, in 
skladno s stališči do pripomb, občina pripravi predlog tehnično 
posodobljenega OPN Razkrižje ter ga predloži v obravnavo in 
sprejem občinskemu svetu.

Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega 
OPN Razkrižje s sklepom ter ga objavi v uradnem glasilu obči-
ne in prostorskem informacijskem sistemu.

5. člen
(objava)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati z dnem objave.

Št. 411-32/2019-56
Razkrižje, dne 28. marca 2023

Župan 
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič
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1054. Popravek Odloka o proračunu Občine Piran 
za leto 2023

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja

P O P R A V E K
Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2023

V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2023, obja-
vljenem v Uradnem listu RS, št. 32/23, z dne 17. 3. 2023, se 
v slovenskem jeziku v Razglasu Odloka o proračunu Občine 
Piran za leto 2023 kraj in datum pravilno glasita: »Piran, dne 
15. marca 2023«.

Št. 4/2023
Ljubljana, dne 29. marca 2023

Denis Stroligo
direktor

1055. Popravek Odloka o proračunu Občine Ankaran 
za leto 2023

Na podlagi 117. člena Poslovnika Občinskega sveta Ob-
čine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15 in 10/22) župan daje 
naslednji

P O P R A V E K
Odloka o proračunu Občine Ankaran  

za leto 2023

V Odloku o proračunu Občine Ankaran za leto 2023 (Ura-
dni list RS, št. 34/23) se v 2. členu številčna tabela, ki določa 
zneske splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov, 
pravilno glasi:
»

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 21.793.804,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.535.525,03

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 5.883.316,31

700 Davki na dohodek in dobiček 1.940.014,00
703 Davki na premoženje 3.507.195,55
704 Domači davki na blago in storitve 435.606,76
706 Drugi davki 500,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 5.652.208,72
710 Udeležba na dobičku in dohodki  

od premoženja 2.092.574,44
711 Takse in pristojbine 5.300,00
712 Globe in druge denarne kazni 41.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 469.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 3.044.334,28
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 9.272.341,82
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 9.272.341,82

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 985.937,26
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 345.146,19
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 640.791,07

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 
(786+787) 0,00

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 24.612.262,07

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.233.708,27

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.205.700,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 191.325,00
402 Izdatki za blago in storitve 2.816.583,27
403 Plačila domačih obresti 100,00
409 Rezerve 20.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 4.422.265,64
410 Subvencije 166.567,20
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.210.241,06
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 

in ustanovam 519.548,83
413 Drugi tekoči domači transferi 2.525.908,55
414 Tekoči transferi v tujino 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 15.649.686,52
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.649.686,52
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 306.601,64
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 7.850,00

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 298.751,64
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –2.818.457,96

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev  

in finančnih naložb 0,00
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 0,00

POPRAVKI
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50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00
550 Odplačila domačega dolga 0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –2.818.457,96
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.818.457,96
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2.818.457,96
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA –

«

Št. 4109-0012/2022/6
Ankaran, dne 27. marca 2023

Župan
Občine Ankaran

Gregor Strmčnik

Visto l’articolo 117 del Regolamento di procedura del Con-
siglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS 
no. 50/15 e 10/22) il sindaco approva la seguente

C O R R E Z I O N E
del Decreto sul bilancio di previsione  

del Comune di Ancarano per l’anno 2023

Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune di 
Ancarano per l'anno 2023 (Gazzetta ufficiale RS no. 34/23), 
all’articolo 2, la tabella numerica che stabilisce gli importi della 
parte generale del bilancio a livello di sottogruppi di conti, viene 
redatta come segue:
»

I. TOTALE ENTRATE 
(70+71+72+73+74+78) 21.793.804,11
ENTRATE CORRENTI (70+71) 11.535.525,03

70 ENTRATE TRIBUTARIE 
(700+703+704+706) 5.883.316,31

700 Imposte sul reddito e sugli utili 1.940.014,00
703 Imposte patrimoniali 3.507.195,55
704 Imposte locali su beni e servizi 435.606,76
706 Altre imposte 500,00
71 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

(710+711+712+713+714) 5.652.208,72
710 Partecipazione ai profitti ed entrate 

patrimoniali 2.092.574,44
711 Tasse e contributi 5.300,00
712 Sanzioni pecuniarie 41.000,00
713 Entrate da vendite e servizi 469.000,00
714 Altre entrate extratributarie 3.044.334,28
72 ENTRATE PROVENIENTI  

DA CAPITALE (720+721+722) 9.272.341,82
720 Entrate ricavate dalla vendita di beni 

strumentali 0,00
721 Entrate ricavate da vendita  

di giacenze 0,00
722 Entrate ricavate dalla vendita di terreni 

e del patrimonio immateriale 9.272.341,82
73 DONAZIONI RICEVUTE (730+731) 0,00
730 Donazioni ed elargizioni da persone 

giuridiche nazionali 0,00
731 Donazioni ed elargizioni dall’estero 0,00

74 ENTRATE PROVENIENTI  
DA TRASFERIMENTI ERARIALI 
(740+741) 985.937,26

740 Trasferimenti erariali da altri enti 
finanziari pubblici 345.146,19

741 Fondi percepiti dal bilancio dello stato 
e dal bilancio dell’Unione Europea 640.791,07

78 FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE 
EUROPEA E DA ALTRI STATI 
(786+787) 0,00

786 Altri fondi dal bilancio dell’Unione 
Europea 0,00

787 Fondi percepiti da altre istituzioni 
comunitarie 0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43) 24.612.262,07

40 SPESE CORRENTI 
(400+401+402+403+409) 4.233.708,27

400 Salari ed altre erogazioni al personale 
dipendente 1.205.700,00

401 Contributi previdenziali dei datori  
di lavoro 191.325,00

402 Spese per beni e servizi 2.816.583,27
403 Spese per interessi in ambito 

nazionale 100,00
409 Fondi di accantonamento 20.000,00
41 STANZIAMENTI CORRENTI 

(410+411+412+413) 4.422.265,64
410 Sovvenzioni 166.567,20
411 Sovvenzioni a favore di singoli  

e nuclei familiari 1.210.241,06
412 Trasferimenti di fondi a favore  

di organizzazioni ed eventi no profit 519.548,83
413 Altri trasferimenti correnti in ambito 

nazionale 2.525.908,55
414 Trasferimenti all’estero 0,00
42 SPESE PER INVESTIMENTI (420) 15.649.686,52
420 Acquisto e costruzione  

di immobilizzazioni materiali 15.649.686,52
43 TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO 

(431+432) 306.601,64
431 Trasferimenti d’investimento  

a persone fisiche e giuridiche 7.850,00
432 Trasferimenti d’investimento a fruitori 

di bilancio 298.751,64
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.–II.) –2.818.457,96

75 IV. RIMBORSO DI CREDITI  
E ALIENAZIONE DI QUOTE  
IN CAPITALE (750+751+752) 0,00

750 Rimborso di crediti 0,00
751 Vendita di quote in capitale 0,00
752 Ricavato in seguito a privatizzazione 0,00
44 V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED 

AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE 
(440+441) 0,00

440 Concessione di crediti 0,00
441 Aumento di quote di capitale  

e investimenti finanziari 0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO 
QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI 
DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.) 0,00

50 VII. INDEBITAMENTO (500) 0,00
500 Indebitamento in ambito nazionale 0,00
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55 VII. RIMBORSO DI DEBITI (550) 0,00
550 Rimborso di debiti assunti in ambito 

nazionale 0,00
IX. INCREMETO (RIDUZIONE)  
DEI FONDI DI CASSA 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.) –2.818.457,96
X. INDEBITAMENTO NETTO  
(VII.–VIII.) 0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO 
(VI.+X.+IX.) 2.818.457,96
SALDO CONTO ALLA FINE 
DELL’ANNO PRECEDENTE 2.818.457,96
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO 
FINANZIARIO DELL’ANNO –

«

N. 4109-0012/2022/6
Ancarano, 27 marzo 2023

Il Sindaco
Comune di Ancarano

Gregor Strmčnik

1056. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra 
in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik 
lokalnega pomena

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb), izdajam

P O P R A V E K
Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla  

v Brestanici za kulturni spomenik  
lokalnega pomena

Naziv Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v 
Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni 
list RS, št. 67/07, z dne 27. 7. 2007 in št. 101/20, z dne 17. 7. 
2020) pravilno glasi:

»Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra v Brestanici za kul-
turni spomenik lokalnega pomena«.

Ob tem 1. odstavek odloka pravilno glasi:
»Za kulturni spomenik se razglasi enoto dediščine:
EID 1-02906 Brestanica – Cerkev sv. Petra.«.

Št. 661-01-1/2005-O703
Krško, dne 27. marca 2023

Župan
Mestne občine Krško

Janez Kerin

1057. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine 
in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških 
objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture za pokopališča v upravljanju 
Občine Šmartno pri Litiji

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogreb-
ni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 
– ZDeb), petega odstavka 23. in prvega odstavka 30. člena 
Odloka o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni 
list RS, št. 27/18) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji 
(Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri 
Litiji na 3. redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel

P O P R A V E K
Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika 
uporabe pokopališča, pokopaliških objektov  

in naprav ter druge pokopališke infrastrukture  
za pokopališča v upravljanju  

Občine Šmartno pri Litiji

1. člen
V Sklepu o določitvi višine grobnine in cenika uporabe 

pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge po-
kopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine 
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 36/19 in 82/20 – teh. popr., 
v nadaljevanju sklep) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) Višina letne grobnine za naslednje zvrsti grobov znaša: 

GROBNINA FAKTOR CENA V € BREZ DDV CENA V € Z DDV (22 %)

enojni grob 1 29,41 35,88

dvojni grob 1,6 47,06 57,41

žarni grob 1 29,41 35,88

povečan grobni prostor 3 88,24 107,65
«

2. člen
Črta se četrti odstavek 2. člena.

3. člen
Popravek sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-8/2019-38
Šmartno pri Litiji, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Blaž Izlakar

1058. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine 
in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških 
objektov in naprav ter druge pokopališke 
infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji 
v upravljanju KSP Litija d.o.o.

Na podlagi četrtega odstavka 34. člena Zakona o pogreb-
ni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 
– ZDeb), petega odstavka 23. in prvega odstavka 30. člena 
Odloka o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni 
list RS, št. 27/18) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji 
(Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri 
Litiji na 3. redni seji dne 22. 3. 2023 sprejel
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P O P R A V E K
Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika 
uporabe pokopališča, pokopaliških objektov  

in naprav ter druge pokopališke infrastrukture  
za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju 

KSP Litija d.o.o.

1. člen
V Sklepu o določitvi višine grobnine in cenika uporabe 

pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopa-
liške infrastrukture za pokopališča za pokopališče Šmartno pri 
Litiji v upravljanju KSP Litija d.o.o. (Uradni list RS, št. 72/19) se 
prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»

Vrste storitve Faktor EM Cena  
brez DDV v € Stopnja DDV Cena  

z DDV v €
GROBNINA – oddaja grobnega mesta v najem:
enojni grob 1 leto 30,69 22,00 % 37,44
dvojni grob 1,6 leto 49,11 22,00 % 59,91
žarni grob 1 leto 30,69 22,00 % 37,44
stenska žarna niša 1 leto 30,69 22,00 % 37,44
povečani grobni prostor 3 leto 92,08 22,00 % 112,34
za raztros pepela 1 enkratno 30,69 22,00 % 37,44

«

2. člen
Črta se zadnji odstavek 2. člena.

3. člen
Popravek sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 353-8/2019-39
Šmartno pri Litiji, dne 22. marca 2023

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Blaž Izlakar
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MINISTRSTVA
1021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju 
sortne liste 3355

1022. Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov in 
rokih izplačil dodatka zaradi začasne razporeditve 
zaradi nujnih delovnih potreb 3359

1023. Valorizacijski količniki za preračun osnov 
iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne 
plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2022 3359

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

1024. Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini 
Bistrica ob Sotli 3361

BREŽICE
1047. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v 

Občini Brežice 3405
1048. Sklep o potrditvi cene enkratnega poračuna izva-

janja storitev gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo za leto 2022 3405

1049. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene iz-
vajanja storitev gospodarske javne službe oskrba 
s pitno vodo 3405

1050. Sklep o določitvi subvencije vodarine 3405
1051. Sklep o nepotrditvi cene izvajanja storitev gospo-

darske javne službe oskrba s pitno vodo 3406
1052. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostor-

skega načrta »Stanovanjska gradnja Dobova – del 
EUP DOB–14« 3406

GORENJA VAS - POLJANE
1025. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javne-

ga Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina v 
plačni razred 3368

GORNJI PETROVCI
1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gornji Petrovci za leto 2023 3368

KOSTANJEVICA NA KRKI
1027. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občin-

skih taks za leto 2023 3369

KRANJ
1028. Obvezna razlaga določbe 3. točke drugega odstav-

ka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – 
Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS, št. 59/12) 
glede zagotavljanja manjkajočih parkirnih mest 3369

LJUBLJANA
1029. Odlok o spremembi Odloka o določitvi takse za 

obravnavanje zasebnih pobud za spremembo na-
menske rabe prostora v občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana 3370

1030. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku 
postopka priprave občinskega podrobnega pro-
storskega načrta 233 Šmartno center 3370

1031. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja pro-
stora RŽ-155 3370

RAZKRIŽJE
1053. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve 

grafičnega prikaza namenske rabe prostora Ob-
činskega prostorskega načrta Občine Razkrižje 3408

SEŽANA
1032. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 

2022 3371
1033. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 3372

SODRAŽICA
1034. Sklep o določitvi cen programa vrtca pri OŠ dr. Iva-

na Prijatelja Sodražica 3372

STRAŽA
1035. Sklep o imenovanju podžupana Občine Straža 3373
1036. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

čine Straža 3374

ŠMARTNO PRI LITIJI
1037. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2023 3374

ŽALEC
1038. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2023 3376
1039. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2024 3379
1040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kri-

terijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine 
Žalec 3382

1041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih pora-
be proračunskih sredstev za delovanje svetniških 
skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta 
Občine Žalec 3382

1042. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3382
1043. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 3383
1044. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2023 3389
1045. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Žalec za leto 2024 3396
1046. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2023 3403

POPRAVKI
1054. Popravek Odloka o proračunu Občine Piran 

za leto 2023 3410
1055. Popravek Odloka o proračunu Občine Ankaran za 

leto 2023 3410
1056. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in 

Pavla v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega 
pomena 3412

1057. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in 
cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov 
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za 
pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji 3412

1058. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in 
cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov 
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za 
pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP 
Litija d.o.o. 3412
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