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OBČINA APAČE 
 

813. Javni razpis za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov ljubiteljskih skupin v 
Občini Apače za leto 2014 

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
ljubiteljskih skupin v občini Apače (Uradno glasilo 
slovenskih občin 1/2013) ter Odloka o proračunu občine 
Apače za leto 2014 (Uradno glasilo občine Apače – 
lokalni časopis Prepih št. 53/2012in Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 36/2013 z dne 6.9.2013 ) objavlja 
občina Apače 
  

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH 

PROGRAMOV LJUBITELJSKIH SKUPIN V OBČINI 
APAČE ZA LETO 2014 

  
1. Naziv in sedež naročnika:  

Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače. 
  
2. Predmet javnega razpisa:  

 sofinanciranje kulturne dejavnosti na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti (orkestralna, 
pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, 
ljudsko petje, likovna), ki se izvaja v okviru društev. 

 nakup opreme in kostumov izvajalcev na področju 
ljubiteljske dejavnosti za izvajanje programa 
dejavnosti. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:  

 društva in druge organizacije, registrirane za 
izvajanje kulturne dejavnosti;  

 posamezniki, ki so vpisani v razvid 
samozaposlenih v kulturi na pristojnem ministrstvu 
za kulturo. 

 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: 

 trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 
področju;  

 so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v 
Sloveniji s sedežem na območju občine Apače;  

 zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
javnosti in medijem;  

 izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega 
programa, s katerim kandidirajo za sofinanciranje 
iz javnih sredstev,  

 imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih programov in projektov; 

 so v preteklem letu redno izpolnjevali pogodbene 
obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega 
proračuna; 

 imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, 
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež 
sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, volontersko delo....); 

 podajo izjavo, da bodo sodelovali na prireditvah, ki 
jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani. 

 
5. Višina razpisanih sredstev:  

Višina razpoložljivih sredstev je skupno 12.400,00 EUR 
od tega za:  

 sofinanciranje kulturne dejavnosti na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti      11.000,00 EUR; 

 nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na 
področju ljubiteljske dejavnosti za izvajanje 
programa dejavnosti 1.400,00 EUR. 

  
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev  

Za ocenjevanje programov bodo upoštevana merila za 
kategorizacijo, vrsta kulturne dejavnosti, velikost 
skupine, programske posebnosti in dosežki. 
Za izvedbo projekta bodo upoštevana merila: kvalitetni 
nivo izvedbe programov, število uporabnikov, vrsta 
kulturne dejavnosti , namen nabave, število članov 
izvajalca.  
 
7. Način financiranja: 

Sofinanciranje se izvaja na podlagi izstavljenih 
zahtevkov društev in priloženih dokazil o namenski 
porabi sredstev. 
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8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:  

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2014. 
 
9. Informacije in dvig razpisne dokumentacije: 

Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi 
razpisa. Prevzame se lahko osebno v tajništvu občine 
Apače ali na internetni strani www.obcina-apace.si  
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Pintarič, 

telefon 02 569-85-52, faks: 02/569-85-51. 
 
10. Oddaja in dostava vlog:  

 Vloga mora biti predložena na naslov:  Občina 
Apače, Apače 42b, 9253 Apače, najpozneje do 
6.1.2014. 

 Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora 
biti izpisano: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
LJUBITELJSKIH SKUPIN 2014«. Na zadnji strani 
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni 
naslov (sedež).  

  
11.  Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
razpisa: 

Vlagatelji bodo o izidu obveščeni v 15 dneh po roku za 
oddajo vlog z enotnim sklepom. Enotni sklep se objavi 
na spletni strani občine. Dan objave na spletni strani 
občine šteje za dan vročitve sklepa prijaviteljem 
programov. Po pravnomočnosti sklepa o izboru se 
prejemnikom pošlje v podpis pogodba. 
 
Datum: 16.12.2013 
Številka: 4102-0005/2013-05 
 
 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 
 

 
 

OBČINA BENEDIKT 
 
814. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Benedikt za leto 2013 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/09 in 
51/10), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, 11/2011- UPB 4, 110/11-ZDIU12) in 92. 
člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 14/2011) je Občinski svet Občine 
Benedikt na svoji 21. redni seji, dne 18. decembra 2013 
sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BENEDIKT 

ZA LETO 2013 
 

1. člen 

V odloku o proračunu Občine Benedikt (Ur.l. RS, št. 
8/2013) se spremeni 2. člen, tako da se glasi: 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Skupina / podskupina kontov ZNESEK V EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.565.744,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.594.945,00 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.480.525,00 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 58.670,00 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 55.750,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 491.824,00 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 52.810,00 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.100,00 

712 DENARNE KAZNI 5.000,00 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 57.600,00 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 374.314,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 76.262,00 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 76.262,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 402.713,00 

740 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 211.013,00 

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU ZA STRUKTURNO POLITIKO 

191.700,00 

   

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.375.355,00 

40 TEKOČI ODHODKI 784.435,70 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 155.017,00 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  ZA SOC. VARNOST 24.816,00 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 501.565,00 
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403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 78.000,00 

409 SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE 25.037,70 

41 TEKOČI TRANSFERJI 841.271,00 

410 SUBVENCIJE 0,00 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 501.570,00 

412 TRANSFERI NEPROF. ORGANIZ. IN USTANOVAM 107.635,00 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 232.066,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 745.048,30 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 745.048,30 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.600,00 

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0,00 

431 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI 
NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI                          0,00 

432 
INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, 
KI SO V LASTI DRŽAVE 4.600,00 

 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 190.389,00 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Skupina / podskupina kontov    

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  0,00 

 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  
   

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. (44) 0,00 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

440 DANA POSOJILA  

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽ. IN FINAN. NALOŽB  

   

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 0,00 

 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

Skupina / podskupina kontov  

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0,00 

50 ZADOLŽEVANJE 0,00 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 300.000,00 
   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 488.500,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 488.500,00 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 488.500,00 
   

IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU 1.889,00 

 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -188.500,00 

   

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.) -190.389,00 

   

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   

 
31.12. PRETEKLEGA LETA 
9009 – Splošni sklad za drugo 22.502,46 

 
2. člen 

Ostali členi ostanejo nespremenjeni.  
 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 41002-003/2012-45 
Datum: 19.12.2013 
 
 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 
 

 
 

OBČINA CIRKULANE 
 
815. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 

2014 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 –Odl US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 51/10, 
84/10- Odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 1/07, 5/08)  je Občinski svet Občine Cirkulane 
na 21. redni seji, dne 17.12.2013, sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE CIRKULANE ZA LETO 2014 
 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Cirkulane za leto 2014 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine (v nadaljnjem 
besedilu: proračun). 
 
2.  Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin trimestnih 
kontov se določa v naslednjih zneskih: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

Skupina / Podskupina kontov / konto v eurih 

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 3.624.068 

 Tekoči prihodki (70+71) 1.863.237 

70 Davčni prihodki 1.782.258 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.650.216 

703 Davki na premoženje 85.742 

704 Domači davki na blago in storitve 46.300 

71 Nedavčni prihodki 80.979 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 50.800 

711 Takse in pristojbine 1.000 

712 Denarne kazni 640 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

714 Drugi nedavčni prihodki 28.539 

72 Kapitalski prihodki 117.857 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 43.350 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož. 74.507 

73 Prejete donacije 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 Transferni prihodki 1.642.974 

740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 444.246 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 1.198.728 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 3.501.668 

40 Tekoči odhodki 718.160 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 186.360 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 34.370 

402 Izdatki za blago in storitve 481.430 

403 Plačila domačih obresti 11.000 

409 Rezerve 5.000 

41 Tekoči transferji 767.890 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 505.200 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 62.800 

413 Drugi tekoči domači transferi 199.890 

42 Investicijski odhodki 1.986.018 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.986.018 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=osnovni
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43 Investicijski transferi 29.600 

431 Investicijski transferi neprofitnim organiacijam in ustanovam 26.100 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.500 

 III. Proračunski presežek (I.-II.) 122.400 

 (Proračunski primanjkljaj)  

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Skupina / podskupina kontov    

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752) 0 

75 Prejeta vračila danih posojil 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
   

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443) 0 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 Povečanje nam. premoženja v JS in drug. os. javn. prava 0 

   

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 0 

   

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 

Skupina / podskupina kontov  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 
   

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 98.400 

55 ODPLAČILA DOLGA 98.400 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 98.400 
   

IX. SPREMEMBA STANJA SRED. NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 24.000 
   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 98.400 

   

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.= -III.) - 122.400 

   

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 24.000 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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 objavi na krajevno običajen način, in sicer 
na spletni strani občine: www.cirkulane.si. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 

4. člen 

Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom 
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih 
prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom 
občinskega sveta določeno drugače. 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 
izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim 
odobrena z občinskim proračunom in za namene, ki so 
opredeljeni v posebnem delu proračuna. 
 

5. člen 

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 
5.000 EUR. O uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča 
župan na predlog za finance pristojnega organa 
občinske uprave in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
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6. člen 

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

1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12), ki se uporabi kot 
investicijski transfer PGD Cirkulane. 

2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov (Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 
Uradni list RS št. 70/10, 49/13 – Odl. US), ki se 
uporabi kot investicijski transfer investitorju  s 
področja ravnanja s komunalnimi odpadki 

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uredba o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda Uradni list RS št. 123/04, 142/04-
popr., 68/05, 77/06, 71/07, 85/08, 104/09), ki se 
uporabi za financiranje izgradnje kanalizacije v 
Občini Cirkulane. 

 
7. člen 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem 
delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan.      

Za prerazporejanje morajo obstajati objektivni razlogi, 
ki se uskladijo z uporabniki; prerazporejanje ne sme 
ogrožati izvajanja nalog, za katera so bila sredstva 
zagotovljena.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 
in njegovi realizaciji. 

 
8. člen 

Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale 
plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana 
sredstva v proračunu tekočega leta. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem proračunu za leto 2014. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v 
sprejetem proračunu za leto 2014.  

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

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

9. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

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

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

10. člen 

Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem 
zadolževanju do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja 
prejemkov  izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. 
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih 
proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge 
osebe odgovorne za finančno poslovanje.  
 

11. člen 

Župan lahko dolžniku do višine 210 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 
77. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja in poroštev občine  

 
12. člen 

Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz 
naslova investicij se Občina Cirkulane v letu 2014 ne bo 
zadolževala.  

V skladu z Zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja. 
 
5. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Cirkulane v 
letu 2015, če bo začasno financiranje  potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 

 
14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  410-2/2013 
Cirkulane, dne 17.12.2013 
 
 Občina Cirkulane 
 Janez Jurgec, župan 
 
Priloge: 

 Posebni del proračuna 

 NRP 
 

 
 

816. Sklep o spremembi Sklepa o subvenciji vrtca 
 

Na podlagi 16. člena Občine Cirkulane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 1/07, 5/08) je Občinski svet Občine 
Cirkulane, na svoji 21. redni seji, dne 17.12.2013, na 
predlog župana sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SUBVENCIJI VRTCA 

 
I. 

V Sklepu o subvenciji vrtca (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 35/13) se spremeni 1. člen tako, da se glasi: 
Dvo-starševskim in enostarševskim družinam, ki vložijo 
na pristojni CSD vlogo za znižano plačilo vrtca, se 
plačilo vrtca dodatno zniža za en plačilni razred, če ima 
dvo ali enostarševska družina najeti stanovanjski kredit. 
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II. 

Ostale določbe Sklepa o subvenciji vrtca (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 35/13) ostanejo v veljavi. Ta sklep 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne 
veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. 
 
Številka: 007-59/2013 
Datum: 17.12.2013 
 
 Občina Cirkulane 
 Janez Jurgec, župan 
 

 
 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

 
817. Odlok o 2. spremembi Odloka o proračunu 

Občine Črna na Koroškem za leto 2013 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 
38/10-ZUKN, 107/10, 11/11- UPB4, 110/11- ZDIU12, 
ZUJF (Ur.l. RS 40/12 s spremembami) in 16. člena 
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 
10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 
21. redni seji, dne 19.12.2013 sprejel 
 

ODLOK  
O 2. SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2013 

 
V odloku o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2013 z dne 
18.03.2013) ter spremembi odloka o proračunu Občine 
Črna za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
43/2013 z dne 11.10.2013) se 2. člen spremeni tako da 
se glasi: 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 

 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V € 

Skupina / Podskupina kontov / konto 2. Rebalans 2013 

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 6.064.336 

 Tekoči prihodki (70+71) 3.483.002 

70 Davčni prihodki 2.723.527 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.258.209 

703 Davki na premoženje 340.701 

704 Domači davki na blago in storitve 124.117 

706 Drugi davki 500 

71 Nedavčni prihodki 759.475 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 307.933 

711 Takse in pristojbine 1.500 

712 Denarne kazni 1.760 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 251.800 

714 Drugi nedavčni prihodki 196.482 

72 Kapitalski prihodki 284.652 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 164.943 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. premož. 119.709 

73 Prejete donacije 105.012 

730 Prejete donacije iz domačih virov 105.012 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 Transferni prihodki 2.191.670 

740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.880.760,97 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 310.908,82 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 6.024.754 

40 Tekoči odhodki 2.037.489 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 337.039 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 54.144 

402 Izdatki za blago in storitve 1.543.169 

403 Plačila domačih obresti 46.337 

409 Rezerve 56.800 
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41 Tekoči transferi 1.328.197 

410 Subvencije 26.580 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 687.522 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 166.234 

413 Drugi tekoči domači transferi 447.261 

414 Tekoči transferi v tujino 600 

42 Investicijski odhodki 2.607.126 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.607.126 

43 Investicijski transferi 51.942 

431 Investicijski transferi neprofitnim organiacijam in ustanovam 18.000 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 33.942 

 III. Proračunski presežek (I.-II.) 39.582 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   2. Rebalans 2013 

Skupina / podskupina kontov    

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752) 0 

75 Prejeta vračila danih posojil 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
   

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443) 0 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 
Povečanje nam. 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 2. Rebalans 2013 

Skupina / podskupina kontov  

VII. Zadolževanje (500) 70.000 

50 Zadolževanje 70.000 

500 Domače zadolževanje 70.000 
   

VIII. Odplačila dolga (550) 208.346 

55 Odplačila dolga 208.346 

550 Odplačila domačega dolga 208.346 
   

IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 98.764 
   

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) - 138.346 

   

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.) - 39.582 

   

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  

9009 Splošni sklad za drugo 101.429,01 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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 ČRNA NA 
KOROŠKEM.  

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01. 01. 2013 dalje. 
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Številka: 410-0003/2013-4 
Črna na Koroškem,  dne 20. 12. 2013 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 
818. Odlok o programu opremljanja in podlagah 

ter merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Črna na 
Koroškem 

 
Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ob 
upoštevanju Uredbe o vsebini programa opremljanja 
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 
RS, št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06,101/07, 
79/12) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 
21. redni seji dne 19.12.2013 sprejel 
 

ODLOK 
O PROGRAMU OPREMLJANJA IN PODLAGAH TER 
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA OBMOČJE OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM 
 

 
I. Splošni določbi 

 
1. člen 

(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za 
odmero komunalnega prispevka, ki so: 

 obračunska območja posamezne komunalne 
opreme, 

 skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne 
opreme, 

 preračun obračunskih stroškov na enoto mere in 

 podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka. 

(2) Navedena merila in podlage so podrobneje 
prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za  
območje občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: 
program opremljanja), ter je na vpogled na sedežu 
Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občina). 
 

2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 

Predmet obračuna komunalnega prispevka so 
predvideni in obstoječi objekti (zahtevni, manj zahtevni 
in nezahtevni objekti) na območju občine, ki se bodo 
prvič opremljali z omrežjem cest,  kanalizacijskim in 
vodovodnim omrežjem oziroma povečevali neto tlorisno 
površino ali spreminjali namembnost. 
 
II.  Merila in podlage za odmero komunalnega 

prispevka 

 
3. člen 

(obračunsko območje) 

(1) Komunalni prispevek se odmeri glede na dejansko 
opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne 
opreme, ki se ugotavlja ob izdaji odločbe za odmero 
komunalnega prispevka. Način odmere, cene 
posamezne vrste komunalne opreme ter merila so 
razdeljena na 1 obračunsko območje – območje celotne 
občine. 
(2) Površine zemljiških parcel in neto tlorisnih površin za 
posamezna obračunska območja so: 

 

Obračunsko 
območje 

Primarno 
cestno 

omrežje 
[m

2
] 

Sekundarn
o cestno 
omrežje 

[m
2
] 

Primarno 
vodovodno 

omrežje 
[m

2
] 

Sekundarn
o 

vodovodno 
omrežje 

[m
2
] 

Primarno 
kanalizacijsk

o omrežje 
[m

2
] 

Sekundarno 
kanalizacijsk

o omrežje 
[m

2
] 

Objekti 
ravnanja s 
komunalni
mi odpadki  

[m
2
] 

Stavbna zemljišča 
2.657.385,3

1 999.386,10 
1.700.172,4

2 
1.536.451,4

0 672.194,86 650.697,29 
2.657.385,3

1 

Neto tlorisne 
površine 644.572,55 621.077,36 491.724,10 478.732,79 327.023,76 319.359,87 644.572,55 

 
(3) Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena, se za 
manjša območja v občini, za katera je bil sprejet ločen 
program opremljanja, uporablja za ta območja sprejet 
program opremljanja in ne občinski program 
opremljanja. 

 
4. člen 

(infrastruktura) 

(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana 
naslednja infrastruktura: 

 primarno in sekundarno cestno omrežje, 

 primarno in sekundarno vodovodno omrežje, 

 primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje, 

 objekti ravnanja s komunalnimi odpadki. 
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo 
iz prejšnjega odstavka zavezanec plača del stroškov za 
izgradnjo infrastrukture. 
 

5. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno 

opremo) 

(1) Če stanje v naravi in soglasodajalci ne izkažejo 
drugače, velja naslednje: 

 vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se 
lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s 
cesto (cestnim omrežjem) in objekti ravnanja s 
komunalnimi odpadki, 

 vsak obstoječi objekt je opremljen s 
kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če 
upravljavec posameznega voda izda soglasje za 
priklop na obstoječe omrežje, 

 vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s 
kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je 
kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba 
parcele največ 200 metrov oziroma je iz projektnih 
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja 
razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na 
javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, 

 če obstoječega ali predvidenega objekta po 
veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na 
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje, se 
komunalni prispevek za tovrstno komunalno 
opremo ne odmeri. 
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6. člen 
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno 

površino objekta) 

Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto 
tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju 
opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7. 

7. člen 

 (1) Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste 
objektov:  

 

Oznaka 
*CC-SI 

Vrsta objekta 
Faktor dejavnosti 

(K_dejavnosti) 

121 Gostinske stavbe – razen turističnih kmetij 1,0 

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev  – turistične kmetije 0,7 

1211 Gostinske stavbe – Hotelske in podobne gostinske stavbe 0,7 

122 Poslovne in upravne stavbe 1,0 

12301 Trgovske stavbe 1,0 

12303 Bencinski servisi 1,0 

124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje  komunikacij 1,0 

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,0 

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,7 

1271 Nestanovanjske kmetijske 0,7 

1272 Obredne stavbe 0,7 

1273 Kulturna dediščina, ki se uporablja v druge namene 0,7 

* Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 
109/2011). 
 

8. člen 
(obračunski stroški) 

(1) Iz programa opremljanja izhaja prikaz obračunskih  
stroškov obstoječe komunalne opreme: 

  SS OS 

Primarno cestno 
omrežje 

9.384.123,43 2.815.237,03 

Sekundarno cestno 
omrežje 

9.510.857,40 2.853.257,22 

Primarno vodovodno 
omrežje 

2.587.948,49 2.587.948,49 

Sekundarno 
vodovodno omrežje 

2.252.299,92 2.252.299,92 

Primarno 
kanalizacijsko omrežje 

1.343.182,37 1.208.864,14 

Sekundarno 
kanalizacijsko omrežje 

1.245.482,81 1.120.934,53 

Objekti ravnanja s 
komunalnimi odpadki 140.000,00 

140.000,00 

 26.323.894,43 12.838.541,33 

 

9. člen 
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele 

[Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s 
posamezno komunalno opremo) 

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto 
tlorisne površine objekta se izračunajo na podlagi 
stroškov iz 8. člena, pri čemer se za določitev 
opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno 
upoštevajo določila 3. člena tega odloka. Stroški 
opremljanja za posamezno vrsto komunalne opreme so 
naslednji: 

 
Strošek 

opremljanja 
na enoto 
površine 

Primarno 
cestno 
omrežje 

Sekundarno 
cestno 

omrežje 

Primarno 
vodovodno 

omrežje 

Sekundarno 
vodovodno 

omrežje 

Primarno 
kanalizacijsko 

omrežje 

Sekundarno 
kanalizacijsko 

omrežje 

Objekti 
ravnanja s 

komunalnimi 
odpadki 

Skupaj 

Cpi [€/m
2
] 1,06 2,86 1,52 1,47 1,80 1,72 0,05 10,48 

Cti [€/m
2
] 4,37 4,59 5,26 4,70 3,70 3,51 0,22 26,35 

 
Pomen Cpij in Ctij je naslednji: 

Cpij - stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na  obračunskem območju; 
Ctij - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na 

obračunskem območju. 
 

10. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z 
določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem 
območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto 
komunalne opreme na obračunskem območju [Ctij] se 
pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z 
uporabo povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 

gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na 
naslednji način: 
 

Cpij1 = Cpij · I 
oziroma 

Ctij1 = Ctij · I, kjer je 
 
I   -  faktor indeksacije, ki se indeksira na dan 

uveljavitve programa opremljanja. 
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III. Izračun komunalnega prispevka 

 
11. člen 

(izračun komunalnega prispevka za posamezno 
vrsto komunalne opreme) 

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme se izračuna na naslednji način: 
KPij = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt) 
 
Zgornje oznake pomenijo: 
KPij komunalni prispevek za določeno vrsto 

komunalne opreme na obračunskem 
območju; 

Aparcela  površina zazidljivega dela ene ali več 
zemljiških parcel na katerih stoji objekt; 

Cpij1 indeksirani stroški opremljanja kvadratnega 
metra parcele z določeno vrsto komunalne 
opreme na obračunskem območju; 

Dp delež parcele pri izračunu komunalnega 
prispevka, določen v 6. členu tega odloka; 

Kdejavnost  faktor dejavnosti, določen v 7. členu tega 
odloka; 

Ctij1 indeksirani stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z 
določeno vrsto komunalne opreme na 
obračunskem območju; 

Atlorisna  neto tlorisna površina objekta; 
Dt  delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka, določen v 
6. členu tega odloka. 

(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali deli več 
zemljiških parcel, na katerih je možno graditi objekt ali je 
objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati 
komunalni prispevek. Če parcele ni mogoče določiti se 
le ta opredeli kot stavbišče pomnoženo s faktorjem 1,5. 
(3) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za 
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, 
izračuna po standardu SIST ISO 9836.  
(4) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-ta pridobi 
iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike 
Slovenije, tako da se skupna bruto površina (stavbišče 
pomnoženo s številom etaž) deli z 1,16.  
(5) Če podatek neto tlorisne površine objekta ni mogoče 
pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se 
komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se 
pomnoži s faktorjem 2,0. 
(6) V primeru priključitve na komunalno infrastrukturo na 
parceli, ki ni gradbena, se prav tako obračuna 
komunalni prispevek. Kot osnova za izračun se vzame 
površina parcele (Aparcela) 300 m

2
. 

(7) V primeru sončnih elektrarn, ki niso postavljene na 
stavbnih zemljiščih, se komunalni prispevek obračuna 
glede na površino panelov, in sicer 1 EUR na m

2
. Pri 

odmeri komunalnega prispevka se znesek indeksira z 
uporabo povprečnega letnega indeksa cen za 
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za 
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja". 
 

12. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 

Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 
način: 
KP = Σ KPij 

Zgornja oznaka pomeni: 
Kpij delež komunalnega prispevka po posamezni 

vrsti infrastrukture, 
KP celotni izračunani komunalni prispevek. 

 
 

13. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 

(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino 
objekta ali njegovo namembnost, se komunalni 
prispevek odmeri, tako da se izračunata višina 
komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta in višina 
komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni 
prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno 
razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in 
komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne 
površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika 
negativna, se komunalni prispevek ne plača. 

KP = KP pred spremembo – KP po spremembi (če je 
KP > 0!) 

(2) Zavezanec je dolžan v primeru gradnje iz prvega 
odstavka tega člena za izračun komunalnega prispevka 
predložiti dokazilo o plačilu komunalnega prispevka za 
obstoječi objekt. V primeru, da investitor ne predloži 
zahtevanega dokazila, se komunalni prispevek izračuna 
kot za novogradnjo. 
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se 
komunalni prispevek obračuna enako kot za 
novogradnjo. 
 
IV. Odmera in plačila komunalnega prispevka 

 
14. člen 

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost. 
 

15. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 

Komunalni prispevek se odmeri: 

 na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost, 

 ob prejemu obvestila s strani upravne enote v 
zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo 
gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, 
popolna; 

 po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske 
uprave izda odločbo o odmeri komunalnega 
prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti 
stavbnega zemljišča s komunalno opremo.  

 
16. člen 

(plačilo komunalnega prispevka) 

(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 
30 dneh po pravnomočnosti odločbe.  
(2) Če  je bila izdana odločba na zahtevo zavezanca in 
komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri 
preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja 
odmeri na novo. 
 

17. člen 
(pogodba o opremljanju) 

Občina in zavezanec se lahko dogovorita, da bo 
zavezanec sam, na lastne stroške, delno ali v celoti 
zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno 
opremljenem zemljišču, za kar se sklene posebna 
pogodba o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo 
pogodbene obveznosti obeh strank. 
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18. člen 
(priključitev na komunalno opremo) 

(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka 
občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno 
infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca 
posamezne javne infrastrukture. 
(2) Gradnjo priključkov na objekte in omrežja komunalne 
infrastrukture zagotavlja zavezanec oziroma lastnik 
objekta, ki ga priključuje. 
 
V. Oprostitve in olajšave plačila komunalnega 

prispevka 

 
19. člen 

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega 
prispevka) 

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture in drugih objektov 
javnega interesa, katerih lastnik je lokalna skupnost.  
(2) Župan/ja lahko zavezancu odobri obročno plačilo 
komunalnega prispevka, za kar se sklene posebna 
pogodba. 
(3) Občina lahko s posebnim odlokom določi 
posamezne primere olajšav pri plačilu odmerjenega 
komunalnega prispevka v primeru, ko gre za strateški 
interes občine, kot so nova delovna mesta, možnost 
priselitve novih občanov, ekološki projekti in v primeru 
reševanja socialnih stisk. 
(4) V primeru uničenja objekta zaradi naravne nesreče, 
je investitor oproščen plačila komunalnega prispevka za 
objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, 
kot je bil prejšnji. 
 
VI. Prehodne in končni določbi 

 
20. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati:  

 Odlok o programu opremljanja in podlagah ter 
merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Črna na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 38/2012 ). 

 

21. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Številka: 354-0041-2013 
Črna na Koroškem, dne: 20.12.2013 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 
819. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna 

na Koroškem v obdobju januar - marec 2014 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 
110/02-ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Črna na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) je županja 
Občine Črna na Koroškem, dne 19.12.2013 sprejela 

 
SKLEP  

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ČRNA NA 
KOROŠKEM V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2014 

 
1.  Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Črna na Koroškem (v nadaljevanju: občina) v 
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
 (podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o  proračunu Občine 
Črna na Koroškem za leto 2013 ter njegovimi 
spremembami v nadaljevanju: odlok o proračunu. 
 
2.  Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

 (sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela 
proračuna določijo v naslednjih zneskih: 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 

Skupina / Podskupina kontov / konto Proračun januar - marec 2014 

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 1.499.029 

 Tekoči prihodki (70+71) 853.696 

70 Davčni prihodki 680.881 

700 Davki na dohodek in dobiček 564.552 

703 Davki na premoženje 85.175 

704 Domači davki na blago in storitve 31.029 

706 Drugi davki 125 

71 Nedavčni prihodki 172.815 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 59.929 

711 Takse in pristojbine 375 
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712 Denarne kazni 440 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 62.950 

714 Drugi nedavčni prihodki 49.121 

72 Kapitalski prihodki 71.163 

720 Prihodki od prodaje zgradb 41.236 

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 29.927 

73 Prejete donacije 26.253 

730 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb 26.253 

74 Transferni prihodki 547.917 

740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 470.190 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije 77.727 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 1.477.842 

40 Tekoči odhodki 502.470 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 89.143 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 14.350 

402 Izdatki za blago in storitve 374.440 

403 Plačila domačih obresti 11.588 

409 Rezerve 12.950 

41 Tekoči transferi 318.003 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 170.864 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 43.194 

413 Drugi tekoči domači transferi 103.945 

42 Investicijski odhodki 648.957 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 648.957 

43 Investicijski transferi 8.411 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.411 

 III. Proračunski presežek (I.-II.) 21.187 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun januar - marec 2014 

Skupina / podskupina kontov    

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752) 0 

75 Prejeta vračila danih posojil 0 

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) 0 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 

440 Dana posojila  

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 
Povečanje nam. 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.) 0 

   

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina / podskupina kontov Proračun januar - marec 2014 

VII. Zadolževanje (500) 0 

50 Zadolževanje  

500 Domače zadolževanje  
   

VIII. Odplačila dolga (550) 52.087 

55 Odplačila dolga 52.087 

550 Odplačila domačega dolga 52.087 
   



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1987  

 

 

IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 30.900 

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) - 52.087 

   

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 21.187 

   

 Stanje sredstev na računih dne 31.12. Preteklega leta 101.429 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
3.  Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije, in odlok o proračunu. 

 
6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4.  Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se Občina Črna na 
Koroškem ne bo zadolžila.   
 
5.  Končna določba 

 
8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
1. januarja 2014 dalje. 
 
Številka: 410-0013/2013 
Črna na Koroškem, dne  19.12. 2013 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 
 
 
 
 

820. Sklep o potrditvi cene storitve za 
neposredno oskrbo na domu v letu 2014 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem je na podlagi 
15. in 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 62/2012) in 16. člena 
Statuta občine (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 
79/12) na svoji 21. redni seji, dne 19. 12. 2013  sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 

 
Občinski svet Občine Črna na Koroškem  potrjuje 

ceno storitve za neposredno socialno oskrbo na domu v 
letu 2014, katera znaša: 
Polna cena storitve   14,94 € 
Subvencija občine 63,12 °%   9,43 € 
Subvencija države     1,98 € 
Cena za uporabnika     3,53 € 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin  
 
Številka: 122-0041/2013 
Črna na Koroškem, dne  20. 12. 2013 
 
 Občina Črna na Koroškem 
 mag. Romana Lesjak, županja 
 

 
 

OBČINA DORNAVA 

 
821. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Dornava v obdobju januar - marec 2014 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 
110/02-ZDT-B) in15.člena Statuta Občine Dornava 
Uradni list RS, št. 26/07) je Župan Občine Dornava dne 
20.12.2013 sprejel 
 

SKLEP  
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE DORNAVA V 

OBDOBJU JANUAR - MAREC 2014 

 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Dornava (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 

1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: 

obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v 
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nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Dornava za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 4/2013, 50/2013); v nadaljevanju: odlok o 
proračunu). 

2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela 
proračuna določijo v naslednjih zneskih: 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR 

Skupina / Podskupina kontov / konto Proračun januar - marec 2014 

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 476.758 

 Tekoči prihodki (70+71) 440.203 

70 Davčni prihodki 411.830 

700 Davki na dohodek in dobiček 400.023 

703 Davki na premoženje 7.188 

704 Domači davki na blago in storitve 4.619 

706 Drugi davki  

71 Nedavčni prihodki 28.373 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 9.267 

711 Takse in pristojbine 187 

712 Denarne kazni 916 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  

714 Drugi nedavčni prihodki 18.003 

72 Kapitalski prihodki 23.866 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 22.583 

721 Prihodki od prodaje zalog  

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 1.283 

73 Prejete donacije  

730 Prejete donacije in darila domačih pravnih oseb  

74 Transferni prihodki 12.689 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 12.689 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 413.504 

40 Tekoči odhodki 263.653 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 39.796 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 6.670 

402 Izdatki za blago in storitve 207.475 

403 Plačila domačih obresti 9.712 

409 Rezerve  

41 Tekoči transferi 122.820 

410 Subvencije  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 72.270 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 207 

413 Drugi tekoči domači transferi 50.343 

414 Tekoči transferi v tujino  

42 Investicijski odhodki 26.995 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 26.995 

43 Investicijski transferi 36 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 36 
III. 
 

Proračunski presežek (I.-II.) 
Proračunski primanjkljaj 63.254 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Proračun januar - marec 2014 

Skupina / podskupina kontov    

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752)  

75 Prejeta vračila danih posojil  

750 Prejeta vračila danih posojil  



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1989  

 

 

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 naložb  

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 
Povečanje nam. 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  

Skupina / podskupina kontov Proračun januar - marec 2014 

VII. Zadolževanje (500)  

50 Zadolževanje  

500 Domače zadolževanje  
   

VIII. Odplačila dolga (550) 56.889 

55 Odplačila dolga 56.889 

550 Odplačila domačega dolga 56.889 
   

IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 6.365 

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 56.889 

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 63.254 

 Stanje sredstev na računih dne 31.12. Preteklega leta  

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 

4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 
začasnega financiranja 

 
7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo 
zadolževala. 
 
5. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
januarja 2014 dalje. 
 
Številka: 410-27/2013 
Kraj, datum: 20.12.2013 
 
 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 
 

 
 
822. Sklep k predlogu cene storitve pomoči na 

domu 

 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2007-UPB2 
(23/2007-popr., 41/2007-popr.), 61/2007-ZSVarPre, 
62/2010-ZUPJS, 57/2012), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/2006, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, 
6/2012) ter 15. člena Statuta Občine Dornava (Uradni 
list RS, št. 26/2007), je Občinski svet Občine Dornava 
na 22. redni seji, dne 21.11.2013 sprejel naslednji  



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1990  

 

 

SKLEP 

 
1.  Občinski svet Občine Dornava daje soglasje k 

predlogu cene storitve pomoči na domu – Oskrba in 
pomoč, Olga Lupša s.p. in sicer: 

 cena storitve na efektivno uro znaša 14,66 
EUR 

 subvencija iz sredstev proračuna Občine 
Dornava znaša 7,33 EUR 

 cena za neposrednega uporabnika znaša 7,33 
EUR 

 
2. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep 

št. 032-0001/2013-18, ki je bil potrjen na 18. seji 
Občinskega sveta, z dne 23.03.2013. 

 
3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 

in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-0001/2013-22 
Datum: 21.11.2013  
 
 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 
 

 
 

OBČINA DUPLEK 

 
823. Odlok o spremembah Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje 
Občine Duplek 

 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 70/08 - ZVO-
1B) in 16. člena Statuta občine Duplek (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2007) je Občinski svet Občine 
Duplek na svoji 26. seji dne 17.12.2013 sprejel 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH ODLOKA O PROGRAMU 
OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA 

OBMOČJE OBČINE DUPLEK 
 

1. člen 

Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka, da tako 
glasi: 
Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na 
ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški 
posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih 
obračunskih območjih znašajo:  
 

Vrsta 
komunalne 

opreme 

Skupni strošek (€) Obračunski strošek 
(€) 

Občinske 
ceste z JR 

30.793.717,25 18.476.230,35 

Javni 
vodovod 

9.143.739,85 5.486.243,91 

Javna 
kanalizacija 

2.973.886,77 1.784.332,06 

SKUPAJ 42.911.343,87 25.746.806,32 

 
2. člen 

5. člen odloka se spremeni tako, da glasi: 
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme 
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na 
enoto mere, tj. na m

2
 parcele (Cp(i)) in na m

2
 neto 

tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo: 

Vrsta komunalne Obračunski stroški na enoto (€) 

opreme  parcele Cp(i) NTPO Ct(i) 

Občinske ceste z JR 5,66 19,17 

Javni vodovod 1,77 5,97 

Javna kanalizacija 3,96 11,67 

 
3. člen 

Drugi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da 
glasi: 
»Obračunski stroški na enoto mere se za vso 
komunalno opremo povišajo za 10% 1. januarja v letu, 
tako da do 31.12.2017 dosežejo vrednosti 100% 
skupnih stroškov. Prvo povišanje obračunskih stroškov 
na enoto mere se izvede 1. januarja 2015.«  
 

4. člen 

Odlok začne veljati v osmih dneh od dneva objave v 
uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se 
začne 1.1.2014.  
 
Številka: 0323-33/2013-4 
Datum: 17. 12. 2013 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 
824. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uporabi 

športnih in drugih objektov v lasti občine 

 
Na podlagi 28. in 29. člena zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. l. RS št. 86/2010) in 16. člena Statuta Občine 
Duplek (MUV št. 17/07) je občinski svet občine Duplek 
na svoji 26. seji dne 17.12.2013 sprejel 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEBI PRAVILNIKA O UPORABI ŠPORTNIH 

IN DRUGIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE 
 

1. člen 

Spremeni se 2. točka Cenika uporabe športnih in drugih 
objektov v lasti Občine Duplek, ki je sestavni del 
Pravilnika o uporabi športnih in drugih objektov v lasti 
občine,  tako da se doda besedilo: 
 

Dvorana Korena Cena 

Društva iz občine 
Duplek 

Če se ne pobira vstopnina, 
je uporaba brezplačna 

Društva iz občine 
Duplek  

100,00 €/ prireditev, če se 

pobira vstopnina, v primeru, 
da zbrana vstopnina znaša 
več kot 100,00 €, 10 % 
pobrane vstopnine . 

Druge dejavnosti v 

dvorani  (redna vadba) 
– društva iz občine, če 
je dejavnost za člane 

brezplačna  

Do 2x tedensko po dve uri 
100,00 € na sezono 

Do 4x tedensko po dve uri 
250,00 € na sezono 

Druge dejavnosti v 
dvorani  –društva iz 
občine, če dejavnost za 
člane ni brezplačna 

Do 2x tedensko po dve uri 
200,00 € na mesec 

Do 4x tedensko po dve uri 
350,00 € na mesec 

 
2. člen 

Ostala določila Pravilnika o uporabi športnih in drugih 
objektov v lasti občine ostanejo nespremenjena. 

3. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi. 
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Številka: 0323-33/2013-7 
Datum:17.12.2013 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 
825. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih 

in postopkih za dodeljevanje 
socialnovarstvenih pomoči v Občini Duplek 

 
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Ul. r. 
RS št. 3/2007-UPB2, 23/07, popr . 41/2007, 122/07, 
57/2012) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik 17/2007, Uradno glasilo 
slovenskih občin 15/201, 32/2011) je občinski svet 
Občine Duplek na 26. seji dne 17.12.2013 sprejel 
 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O MERILIH IN 

POSTOPKIH ZA DODELJEVANJE 
SOCIALNOVARSTVENIH POMOČI V OBČINI 

DUPLEK 

 
1. člena 

Spremeni se prvi stavek 15. člena pravilnika tako, da 
glasi:  
»Občina zagotavlja subvencije šolskih kosil tistim 
osnovnošolcem, za katere so starši zaprosili za 
subvencijo šolske prehrane pri pristojnem centru za 
socialno delo, njihov neto dohodek na družinskega 
člana mesečno pa ne presega 38% odstotkov 
povprečne mesečne neto plače v Sloveniji.« 
 

2. člena 

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena. 
 

3. člena 

Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0323-33/2013-6 
Datum: 17.12.2013 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 
826. Sklep o cenah uporabe dvoran Dvorjane, 

Korena, Vurberk in Sp. Duplek 

 
Na podlagi 16. Člena Statuta občine 
Duplek(Medobčinski uradni vestnik št. 17/07, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 15/10) je občinski svet 
Občine Duplek na svoji 26. seji dne 17.12.2013 sprejel 
 

SKLEP  
O CENAH UPORABE DVORAN DVORJANE, 

KORENA, VURBERK IN SP. DUPLEK 
 

Cene, sprejete s tem sklepom, se uporabljajo za 
enkratno uporabo dvoran in veljajo za uporabo največ 
do 24 ur. 
 
Dvorana Uporaba 

prostora 
Uporaba 
kuhinje 

kurjava CENA 
SKUPAJ 

DVORJANE 60 € 20 € 20 € 100 € 

KORENA 160 € 20 € 20 € 200 € 

VURBEK 40 € / 20 € 60 € 

SPODNJI 
DUPLEK 

80 € / 20 € 100 € 

 
V primeru uporabe dvorane za potrebe sedmine se 

cena uporabe obračuna v deležu 50% polne cene. 
Delež cene za kurjavo se plača, če je potrebno v času 
uporabe dvorano ogrevati. 

Če se dvorana uporablja za prireditev, za katero se 
prodajajo vstopnice, je cena uporabe 10 % od pobrane 
vstopnine, če znaša to več kot znaša skupna cena.     
 
IZPOSOJA KLOPI IN MIZ  

1 komplet: 2 klopi in miza 3€/dan 

1klop 0,50 €/na dan 

1 miza 2 €/dan 

 
ČIŠČENJE PRTOV: 

1 VELIKI PRT 2 € 

1 MALI PRT  1,80 € 

 
Vse cene vključujejo DDV. 
 
Številka: 0323-33/2013-5 
Datum: 17.12.2013 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 
827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list 
RS, št. 102/04, 126/07) in 16. člena Statuta Občine 
Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11) je Občinski 
svet Občine Duplek na svoji 26. redni seji, ki je bila dne   
17. 12. 2013, sprejel  
 

SKLEP 
 

I. 

Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 
956/5, k.o. 692- Spodnji Duplek.  
 

II. 

Občinska uprava Občine Duplek izda ugotovitveno 
odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena ter vpisu tega statusa v zemljiško 
knjigo. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
Okrajnemu sodišču v Maribor v izvršitev. 
 

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  0323-33/2013-8          
Datum: 17. 12. 2013 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 
828. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Duplek v obdobju januar - marec 2014 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 14/2013 – popr.  in 
110/11 – ZDIU12), in 106. člena Statuta Občine Duplek 
(MUV, št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin št. 
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15/10 in 32/11) je župan Občine Duplek dne 17. 12. 
2013 sprejel 
 

SKLEP  
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE DUPLEK V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2014 

 
1.  Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Duplek (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca  2014 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
 (podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 
– UPB4 in 14/2013 – popr. in 110/11 – ZDIU12; v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Duplek za leto 2013 (objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 5/2013 in 48/2013 v nadaljevanju: 
odlok o proračunu). 
 
2.  Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela 
proračuna določijo v naslednjih zneskih: 

 

 v evrih 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

 

Skupina / podskupina kontov Proračun  januar – marec  2014 

I.SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 1.175.939 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.159.352 

70 DAVČNI PRIHODKI 988.893 

700 Davki na dohodek in dobiček 918.983 

703 Davki na premoženje 30.064 

704 Domači davki na blago in storitve 39.846 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 170.459 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 29.476 

711 Takse in pristojbine 337 

712 Denarne kazni 1.132 

714 Drugi nedavčni prihodki 139.514 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 16.587 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 16.587 

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.076.212 

40 TEKOČI ODHODKI 326.206 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 102.319 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.917 

402 Izdatki za blago in storitve 184.970 

403 Plačila domačih obresti 9.000 

409 Rezerva                                             15.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 295.310 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 233.610 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.340 
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413 Drugi tekoči domači transferi 59.360 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 454.696 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 454.696 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 99.727 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

Skupina / podskupina kontov Proračun januar – marec  2014 

  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

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

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

0 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

Skupina / podskupina kontov Proračun januar - marec 2014 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 57.520 

55 ODPLAČILA DOLGA 57.520 

550 Odplačila domačega dolga 57.520 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 42.207 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -57.520 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -99.727 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  5.000 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
3.  Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu. 

 
6. člen 

(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 

svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4.  Končna določba 

 
7. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu občine, uporablja pa se od 1. januarja 
2014 dalje. 
 
Številka:0323-33/2013-3 
Kraj, datum: Sp. Duplek, 17. 12. 2013 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
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OBČINA GORJE 

 
829. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samouprav 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 
76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 
84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 
110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Gorje 
(Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12) je Občinski 
svet Občine Gorje na 22. redni seji, dne 18.12.2013 
sprejel 
  

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2014 

 

1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2014 
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 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih 
kontov. 

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

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto Proračun 2014 

I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.067.434 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.389.006 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.049.108 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.859.708 

 
703 Davki na premoženje 137.800 

 
704 Domači davki na blago in storitve 51.600 

 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 339.898 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 96.898 

 
711 Takse in pristojbine 2.000 

 
712 Globe in druge denarne kazni 4.300 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 236.700 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.000 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.000 

73 PREJETE DONACIJE 0 

 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 671.428 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 235.601 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 435.827 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.197.284 

40 TEKOČI ODHODKI 1.237.938 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 126.674 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 18.699 

 
402 Izdatki za blago in storitve 1.072.765 

 
403 Plačila domačih obresti 500 
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409 Rezerve 19.300 

41 TEKOČI TRANSFERI 821.594 

 
410 Subvencije 33.000 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 535.126 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 81.370 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 172.098 

 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.045.910 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.045.910 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 91.842 

 
431 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 52.400 

 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 39.442 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -129.850 

  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   

    
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto Proračun 2014 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 1.850 

 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.850 

 
750 Prejeta vračila danih posojil 1.850 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 0 

 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 

 
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 0 

  
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 1.850 

  KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   

    
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto Proračun 2014 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

 
500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 22.000 

55 ODPLAČILO DOLGA 22.000 

 
550 Odplačilo domačega dolga 22.000 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -150.000 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -22.000 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 129.850 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2013 150.000 

 
9009 Splošni sklad za drugo 150.000 
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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 Gorje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

a. prihodki od turistične takse, ki se namenijo za 
spodbujanje razvoja turizma, 

b. prihodki iz naslova davka od gozdnih zemljišč, ki 
se namenijo vzdrževanju gozdnih cest, 

c. prihodki od požarne takse, ki se namenijo za 
investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti, 

d. prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 
ki se namenijo za investicije v zmanjšanje 
obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, 

e. prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje 
onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, 

f. prihodki, zbrani s plačili komunalnih prispevkov, ki 
se uporabijo za gradnjo komunalne opreme; 

g. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 
določene namene. 

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bile 
porabljene v tekočem letu, se prenesejo v proračun 
prihodnjega leta za isti namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih 
financah in tem odlokom neomejeno prerazporeja 
pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru 
istega glavnega programa. Med glavnimi programi v 
okviru področja proračunske porabe župan lahko 
prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno 
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva 
zagotovljena. 

Posameznemu neposrednemu proračunskemu 
uporabniku lahko župan zmanjša pravico porabe največ 
do višine 10% vseh proračunskih sredstev 
neposrednega proračunskega uporabnika in pravico 
porabe poveča enemu ali več neposrednim 
proračunskim uporabnikom. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 
in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

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

1. v letu 2015 70% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

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

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

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi 
občinski svet. 

Omejitev ne velja za povečanja projektov za 
namenske prihodke, ki v proračunu niso bili načrtovani 
ali so bili načrtovani v premajhnem znesku. 

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

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski sklad je: 
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 
2. rezervni sklad po Stanovanjskem zakonu. 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 

8.000 €. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
8.000 € župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1997  

 

 

4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega 
in finančnega premoženja države 

 
9. člen 

(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine 200 €. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v 
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2014 ne bo zadolževala. 

Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti 
javnega podjetja in javnega zavoda, katerih je 
ustanoviteljica oz. soustanoviteljica, vendar največ do 
5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje 
poroštvo. 

Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega 
odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Gorje. 
 

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 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2014 
zadolžijo do skupne višine 200.000 €. Soglasje k 
zadolžitvi izda občinski svet. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2014 izdajo 
poroštva do skupne višine glavnic 100.000 €. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v 
letu 2014 ne bo zadolževala. 
 
6. Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2015) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Gorje v letu 
2015, 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 glasilu slovenskih občin in se uporablja od 
1.1.2014 dalje. 
 
Številka: 9000-0003/2013-3 
Gorje: 18.12.2013 
 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
 

830. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v 
Občini Gorje v letu 2014 

 
Na podlagi 9. in 22. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB, 56/08, 4/10 in 20/11) in 16. člena Statuta Občine 
Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12) je 
Občinski svet Občine Gorje na 22. seji, dne 18.12.2013 
sprejel 
 

LETNI IZVEDBENI NAČRT FINANCIRANJA 
KULTURE V OBČINI GORJE V LETU 2014 

 
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini 

Gorje v letu 2014 je določen s sprejetjem Odloka o 
proračunu Občine Gorje za leto 2014. 

Občina z letnim izvedbenim programom financiranja 
na področju kulture določa programe, za katere se 
zagotavljajo sredstva v proračunu občine. S sprejetjem 
letnega izvedbenega programa financiranja kulture 
omogoča in soustvarja pogoje za razvoj kulturnih 
dejavnosti v občini, ki so v javnem interesu in se 
sofinancirajo iz javnih sredstev. 

Občina Gorje iz proračunskih sredstev uresničuje javni 
interes na področju kulture: 

 z zagotavljanjem sredstev za delovanje Knjižnice 
Gorje, 

 s sofinanciranjem glasbenih šol in javnega sklada 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 

 s spodbujanjem in zagotavljanjem sredstev za 
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev v občini, 

 z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje 
prireditev in dogodkov, ki se dogajajo v občini in so 
za občino pomembni, 

 z zagotavljanjem sredstev za ohranitev kulturne 
dediščine (sofinanciranje obnove zgodovinskih, 
kulturnih ali verskih objektov oz. spomenikov). 

 
1. Institucionalna kultura 

 
Na področju institucionalne kulture deluje javni zavod, 

katerega soustanoviteljica je Občina Gorje, in sicer: 

 Knjižnica Antona Tomaža Linharta, v sklopu katere 
deluje Knjižnica Gorje. Soustanoviteljice Knjižnice 
Antona Tomaža Linharta Radovljica so tudi občine 
Radovljica, Bohinj in Bled. Občina Gorje 
sofinancira delovanje knjižnice. 

 Javni sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti – 
izpostava Radovljica je ustanovilo Ministrstvo za 
kulturo kot pomoč ljubiteljski kulturi. Sedež sklada 
je v Radovljici, deluje pa na področju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti za občine Bled, Bohinj, 
Radovljica in Gorje. Občina Gorje sofinancira 
delovanja sklada samo v delu, ko le ta izvaja 
dejavnosti tudi za naša društva. 

 Na področju glasbene vzgoje delujeta v občini dva 
zavoda, in sicer: 

 Glasbena šola Radovljica – učenci iz Gorij 
obiskujejo glasbeni pouk v Gorjah (prostori Godbe 
Gorje), na Bledu v osnovni šoli ter na matični šoli v 
Radovljici, kjer so pri pouku skupaj z učenci iz 
blejske in radovljiške občine. V šolskem letu 
2013/14 je v Glasbeno šolo Radovljica vpisanih 28 
učencev iz naše občine. 

 Zasebni zavod Glasbena šola Avsenik – v šolskem 
letu 2013/14 je v izobraževalni program osnovno 
glasbeno izobraževanje – modul Avsenikova 
glasba vpisan en učenec iz naše občine. 
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2. Ljubiteljska kultura 

 
Posebno mesto v občini ima ljubiteljska kulturna 

dejavnost, ki se odvija v naslednjih dveh društvih: 

 Kulturno društvo Gorje in 

 Godba Gorje. 
Za sofinanciranje ljubiteljske kulture bomo izvedli javni 

razpis, v katerem bomo zagotovili sredstva za 
sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev ter za 
sofinanciranje nabave opreme za društva. 
 
3. Letni izvedbeni načrt financiranja na 

področju kulture za leto 2014 

 
Za izvedbo programov na področju kulture oziroma za 
programe, ki so v povezavi s kulturo so v proračunu 
Občine Gorje za leto 2014 planirana sredstva na 
naslednjih postavkah: 
 
20070401 Sofinanciranje knjižnične 

dejavnosti 
40.000 € 

V proračunu za leto 2014 planiramo sredstva za 
izvajanje knjižnične dejavnosti v naši občini v višini 
40.000 €. Soustanovitelji javnega zavoda Knjižnica A. T. 
Linharta Radovljica so občine Bled, Bohinj, Gorje in 
Radovljica, ki sofinancirajo dejavnost knjižničarstva 
tako, da vsaka občina financira plače zaposlenih in 
materialne stroške v svoji občini 100%. Skupne 
zaposlene delavce v Knjižnici A.T. Linharta v Radovljici 
sofinanciramo vse štiri (4) občine v deležu glede na 
število prebivalcev kar pomeni: 53% Občina Radovljica, 
23,7% Občina Bled, 15% Občina Bohinj in 8,3% Občina 
Gorje. Ocena stroškov Knjižnice Antona Tomaža 
Linharta Radovljica – potrebni stroški poslovanja 
knjižnične enote v občini Gorje izračunani glede na 
obstoječo organizacijo so materialni stroški in stroški 
zaposlenih. 
 
20070403 Prireditve v okviru knjižnice 1.500 € 

Knjižnica Antona Tomaža Linharta bo tudi v letu 2014 
pripravila program za otroke. Program poteka od 
oktobra 2013 do maja 2014 in nato ponovno od oktobra 
2014 dalje, vsak tretji torek v mesecu, vedno ob 17.00 
uri, v Gorjanskem domu. Občina Gorje pokrije stroške 
predstav, dežurstvo prisotne delavke knjižnice, sok, 
voda za nastopajoče ter materialne stroške, ki nastanejo 
v zvezi s prireditvijo. Za ta namen se zagotovijo 
sredstva v višini 1.500 EUR. 
 
20070501 Nabava knjig, eksponatov, 

rekvizitov, … 
6.000 € 

V Uradnem listu RS, št. 73/07 je bil objavljen Pravilnik o 
pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe, ki v 11. členu opredeljuje tudi obseg (zalogo) in 
prirast (nakup) gradiva. Pri planiranju potrebnih sredstev 
za zagotavljanje nabave knjig in drugega knjižničnega 
gradiva smo upoštevali predpisan normativ za nakup 
knjižničnega gradiva, ki je v višini 35% nakupnega 
standarda glede na število prebivalcev, kar predstavlja 
za občino Gorje 6.000 EUR. Ta normativ je hkrati tudi 
osnova za prijavo knjižnice na razpis Ministrstva za 
kulturo za sofinanciranje nabave knjižničnega gradiva 
tudi s strani ministrstva.  
 
20070701 Sredstva za obnovo in 

vzdrževanje knjižnic 
500 € 

Planirana sredstva so zagotovljena za tekoče 
vzdrževanje knjižnice. Ker je knjižnica nova, se ne 
predvideva posebnih tekočih vzdrževanj. 
 
 
 

20040306 Glasbena šola 5.978 € 

Glasbena šola Radovljica izvaja pouk tudi za gorjanske 
učence, ki obiskujejo pouk klavirja, harmonike, klarineta, 
trobente, flavte in nauk o glasbi. V proračunu Občine 
Gorje so v višini 5.778 € zagotovljena sredstva za 
pokrivanje stroškov regresa za prevoz na delo in 
prehrano med delom za učitelje. V šolskem letu 2013/14 
je v Glasbeno šolo Radovljica vpisanih skupaj 337 otrok 
iz občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj. Iz Občine 
Gorje je vpisanih 28 učencev, kar predstavlja 8,3% 
delež glede na vpisane učence. Učenci iz Gorij 
obiskujejo pouk v Gorjah v prostorih Godbe Gorje, na 
Bledu v osnovni šoli ter na matični šoli v Radovljici. V 
letu 2012 je bil ustanovljen Zasebni zavod Glasbena 
šola Avsenik, kamor je vpisana ena gorjanska učenka. 
Občina bo za pokrivanje stroškov regresa za prevoz na 
delo in prehrano med delom za učitelje namenila 200 €. 
 
20070301 Skupni programi v okviru 

sklada ljubiteljev kulturne 
dejavnosti 

1.800 € 

Sredstva so namenjena za izvedbo skupnih programov, 
tekmovanj in srečanj na področju celotne ZKO 
Radovljice npr.: srečanje odraslih, malih, mladinskih in 
otroških pevskih zborov, srečanje odraslih in otroških 
folklornih skupin, gorenjsko srečanje gledaliških skupin, 
sodelovanje naših skupin na gorenjskih srečanjih, razni 
seminarji itd. 
 
20070302 Dejavnost kulturnih društev 4.000 € 

Na tej proračunski postavki planiramo sredstva v višini 
4.000 € za izvajanje dejavnosti v kulturnih društvih v 
občini Gorje. Sredstva bodo razdeljena na podlagi 
javnega razpisa. 
 
20070502 Nabava opreme za kulturna 

društva 
2.000 € 

Sredstva v višini 2.000 € so planirana za sofinanciranje 
nakupa opreme ljubiteljskim kulturnih društvom, ki bodo 
razdeljena na podlagi javnega razpisa. 
 
20070402 Prireditve v občini 13.000 € 

Planirana sredstva v višini 13.000 € na proračunski 
postavki "Prireditve v občini" bodo v letu 2014 
porabljena predvidoma za financiranje prireditev, ki se 
dogajajo v občini in bodo v organizaciji ali soorganizaciji 
Občine v višini 8.000 € in za sofinanciranje društev pri 
izvedbi prireditev v občini (na podlagi javnega razpisa) v 
višini 5.000 €. 
 
20070703 Upravljanje in vzdrževanje 

kulturnih domov 
5.000 € 

Sredstva so zagotovljena za tekoče vzdrževanje in 
upravljanje Gorjanskega doma.  
 
20070706 Vzdrževanje spomenikov in 

verskih objektov 
8.000 € 

V planu za leto 2014 planiramo sredstva v višini 8.000 € 
za vzdrževanje spomenikov I. in II. svetovne vojne, 
zgodovinskih in verskih objektov (obnovo kapelic), korit 
in vodnjakov. V letu 2014 se planira temeljitejša obnova 
spomenika Roka v Radovni in spominske table Albinu 
Belarju v Podhomu. 
 
Številka: 9000-0003/2013-5 
Gorje: 18.12.2013 
 
 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
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831. Letni program športa Občine Gorje za leto 
2014 

 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) in 
16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 
107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 
22. redni seji dne 18.12.2013 sprejel 
 

LETNI PROGRAM 
ŠPORTA OBČINE GORJE ZA LETO 2014 

 
1. Uvodna določila 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V letnem programu uporabljeni izrazi v slovnični obliki 
za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol.  
 

2. člen 
(vsebina letnega programa) 

S tem letnim programom se določa programe športa, ki 
se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg 
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Gorje v 
letu 2014. 
 

3. člen 
(pomen izrazov) 

V letnem programu uporabljeni izrazi imajo enak pomen 
kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja šport in 
nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji. 
 
2. Programi športa, ki se financirajo iz sredstev 

proračuna 
 

4. člen 
(programi športa) 

Iz javnih sredstev občine se sofinancirajo programi 
športa na področju: 

 športne vzgoje, 

 športne rekreacije, 

 kakovostnega športa, 

 vrhunskega športa, 

 športa invalidov. 
 
3. Obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za 

uresničevanje programa športa 
 

5. člen 
(obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za 

uresničevanje programa športa) 

Letni program športa se uresničuje z naslednjim 
obsegom in vrsto dejavnosti: 
1. Interesna športna vzgoja otrok in mladine: 
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  
V občini se izvajajo programi Zlati sonček, Naučimo se 
plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki 
jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Iz 
javnih financ občine se financira: propagandno gradivo, 
strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v 
kateri je največ 20 otrok. 
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je 
dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne 
programe. Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko 
izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. V občini se 
izvajajo programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se 
plavati, drugi 80-urni programi.  

Iz javnih financ občine se financirajo: propagandno 
gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih 

prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev 
plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-
urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, 
objekt. 
1.3 Interesna športna vzgoja mladine: 

Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko 
izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. 

Iz javnih financ občine se sofinancira: strokovni kader 
za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 
mladih, objekt. 
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport: 
2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport: 
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, 

sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg 
in vsebina programov je prilagojena posebnostim 
posameznih skupin otrok in športne zvrsti. Programi so 
lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen 
od specifičnosti športne zvrsti: 1. cicibani, cicibanke: 
240 ur; 2. mlajši dečki in deklice: 240 do 400 ur; 3. 
starejši dečki in deklice: 300 do 800 ur. 

Iz javnih financ občine se financira: objekt, strokovni 
kader, materialne stroške programa, meritve in 
spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje. 
2.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport 

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo 
mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje 
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v 
mednarodnem merilu. Programi so lahko razdeljeni v 
več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti 
športne zvrsti: 400 do 1100 ur. 

Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira: objekt, 
strokovni kader. 
3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami (z motnjami v razvoju): 
3.1 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (z 

motnjami v razvoju): 
V te programe se glede na interes lahko vključujejo 

otroci s posebnimi potrebami. 
Iz javnih financ se sofinancira: strokovni kader za 

izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, 
objekt. 
3.2 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

(z motnjami v razvoju): 
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je v tem 
obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za 
vključevanje v vsakdanje življenje. Na ravni občine se iz 
javnih financ sofinancira: strokovni kader za 80-urni 
program na skupino, v kateri je največ 10 mladih, objekt. 
4. Športna rekreacija: 

Cilj športne rekreacije odraslih so ohranjati in 
izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati 
človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice 
današnjega načina življenja in dela, preprečevati 
upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi 
pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. 
Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje 
dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. 
Programi na ravni občine so 80-urni programi vadbe na 
skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih 
panogah.  

Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira: 
najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene 
ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader. 
5. Kakovostni šport: 

V kakovostni šport sodijo priprave in športna 
tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih 
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program 
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športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja športa. 

Iz javnih financ občine se sofinancira predvsem 
najemnina objekta za 320 ur programa. 
6. Vrhunski šport: 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki 
imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. Na ravni občine se sofinancira: 

 za vrhunske športnike v individualnih športnih 
panogah največ 1200 ur programa, 

 v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih 
člani so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur 
programa, 

 štipendije vrhunskim športnikom – dijakom in 
študentom. 

7. Šport invalidov: 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem 

ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, 
resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom. 

V občini se izvajajo 80-urni programi na skupino, v 
kateri je največ 10 invalidov. Iz javnih financ občine se 
sofinancira uporaba objekta in strokovni kader. 
 
Letni program športa se uresničuje z naslednjim 
obsegom razvojnih in strokovnih nalog v športu: 
1. Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje 

treninga: 
 Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti 
športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni 
humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj 
uspešnosti v športu. Dejavnosti: 

 svetovanje pri vključevanju otrok v šport, 

 ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in 
spremljanje njihovega razvoja, 

 ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in 
spremljanje njihovega razvoja, 

 razvijanje sistema priprave športnikov in 
svetovanje pri pripravi treninga, 

 razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilih 
postopkov, 

 pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega 
znanja v prakso, 

 spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega 
stanja udeležencev v športni rekreaciji. 

 Iz javnih financ občine se sofinancira izvedba 
navedenih storitev. 
2. Delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter 

zavodov na občinski ravni: 
Iz javnih financ občine se sofinancira delovanje 

društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov na 
občinski ravni. 
 
4.  Merila za finančno ovrednotenje občinskega 

programa 
 

6. člen 
(merila za finančno ovrednotenje občinskega 

programa) 

(1) Občina uresničuje javni interes v športu tako, da 
zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega 
programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na 
lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za 
izvedbo lokalnega programa športa iz proračuna občine. 
(2) Izbor programov, določenih s tem letnim programom, 
se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi 
župan, na podlagi meril. Merila sprejme občinski svet s 
pravilnikom ob upoštevanju izhodišč za pripravo meril, 
določenih z nacionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji. 
 

5. Obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu 
 

7. člen 
(obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu) 

V proračunu občine za leto2014 se zagotovijo sredstva 
v skupni višini 33.000 EUR, in sicer za sofinanciranje 
programov športa na področju: 
 

Proračunska 
postavka 

Naziv Višina 
sredstev 

20080101 Sofinanciranje strokovne 
službe 

1.000 € 

20080103 Šport otrok in mladine 16.000 € 

20080104 
Športna vzgoja otrok 
usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport 

9.000 € 

20080106 Športna rekreacija in šport 
invalidov 

2.000 € 

20080107 Sofinanciranje 
profesionalnih trenerjev v 
športnih društvih 

3.000 € 

20080204 Nabava opreme za športna 
društva 

2.000 € 

 
6. Objava in začetek veljavnosti 
 

8. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta letni program se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi. 
 
Številka: 9000-0003/2013-6 
Gorje: 18.12.2013 
 
 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
 

 
 
832. Stanovanjski program za leto 2014 

 
Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 
- ZVEtL, 57/08, 90/09 – Odl. US, 56/11 – Odl. US, 
87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – 
ZUJF) je Občinski svet Občine Gorje na 22. redni seji 
dne 18.12.2013 kot sestavni del proračuna Občine 
Gorje za leto 2014 sprejel 
 

STANOVANJSKI PROGRAM ZA LETO 2014 
 
Uvod 

Stanovanjski program je pripravljen na osnovi predloga 
proračuna občine Gorje za leto 2014 in konkretizira 
politiko občine na stanovanjskem področju, ki se 
zavzema za pravico nastanitve in pravico do primernega 
stanovanja občanom svoje občine.  
 
Dodeljevanje neprofitnih stanovanj 

Izpraznjena stanovanja ali na novo pridobljena 
stanovanja bodo dodeljena na podlagi uvrstitve na 
prednostni listi »A« in »B« za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem na podlagi javno objavljenega 
razpisa. 
 
Stroški vzdrževanja 

Občina Gorje je lastnica 5 stanovanj. Za upravljanje 
navedenih nepremičnin je sklenjena pogodba o 
upravljanju z družbo Dominvest Jesenice. 

V skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja 
stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 
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20/04) je izdelan plan vzdrževanja posameznih enot, kot 
tudi skupnih delov v večstanovanjskih stavbah. Plan 
vzdrževanja vsebuje izvedbo del, ki so potrebna za to, 
da se ohranjajo stanovanjske stavbe in stanovanja kot 
celote v dobrem stanju in omogočajo njegovo uporabo. 

V okviru razpoložljivih proračunskih sredstev se v letu 
2014 predvideva: 

Vzdrževalna dela stanovanjskega 
fonda in skupnih delov stavb 

4.000,00 EUR 

Stroški upravljanja in zavarovanja 1.350,00 EUR 

Skupaj  5.350,00 EUR 

 
4.000,00 EUR je planiranih za tekoča vzdrževalna dela 
stanovanjskega fonda v lasti Občine Gorje in skupnih 
delov stavb. 
 
Strošek upravljanja določa Pravilnik o metodologiji za 

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni 
list RS, št. 47/93) in ne dosega maksimalne višine, ki jo 
določa podzakonski predpis Uredba o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni 
list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08). 
 
Obratovalni stroški neplačnikov – s sprejemom 

sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona v letu 
2008 lastnik stanovanja subsidiarno odgovarja za 
obratovalne stroške najemnika, kar pomeni, da je 
občina, kot lastnica neprofitnih najemnih stanovanj 
zavezana k pokrivanju obratovalnih stroškov, v kolikor 
teh stroškov ne poravna najemnik. 
 
Rezervni sklad 

Z navedenim programom se Občina Gorje v skladu s 
Stvarnopravnim zakonikom in 2. odstavkom 41. člena 
Stanovanjskega zakona o oblikovanju rezervnega 
sklada obvezuje izvajati obveznosti iz naslova 
financiranja skupnih delov na stanovanjskih stavbah v 
deležu lastništva na posamezni stavbi. 
 
Vpis v zemljiško knjigo 

Za potrebe vpisa posameznih stanovanj v 
večstanovanjskih stavbah v zemljiško knjigo je v letu 
2014 predvidenih 500,00 EUR. Sredstva bodo 
porabljena za izdelavo potrebnih izvedbenih postopkov 
npr.: elaboratov – vpis stavb v kataster stavb, listine za 
vpis skupnih delov – akt o oblikovanju etažne lastnine 
oziroma delilni sporazum, overitve, pretvorba listin v 
elektronsko obliko, idr. 
 
Subvencioniranje najemnin socialno ogroženih 
oseb  

S potrditvijo predloga sprememb in dopolnitev 
stanovanjskega zakona v letu 2008 je bila pravica do 
subvencioniranja najemnin razširjena tudi na najemnike 
tržnih stanovanj. S 01.01.2009 se je namreč začelo 
uporabljati novo določilo stanovanjskega zakona, na 
podlagi katerega pripada subvencija tudi prosilcem, ki 
plačujejo tržno najemnino. Le-to lahko uveljavljajo pod 
pogoji, da so se prijavili na zadnji javni razpis za 
dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini 
stalnega prebivališča, da izpolnjujejo dohodkovne 
cenzuse, opredeljene v stanovanjskem zakonu in druge 
pogoje glede premoženjskega stanja, določene s 
predpisi o socialnem varstvu. 

V letu 2012 je bil sprejet Zakon za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF) (Ur. l. RS, št. 40/2012), ki je 
prenesel pristojnost odločanja o upravičenosti oz. 
neupravičenosti in višini subvencioniranja neprofitne in 
tržne najemnine na Centre za socialno delo. 

Občina bo v letu 2014 v skladu z zakonom 
zagotavljala sredstva za subvencioniranje neprofitnih 
najemnin v višini 2.200,00 EUR. Sredstva bodo 

porabljena v skladu z Zakonom o uravnoteženje javnih 
financ (ZUJF) in Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.  
 
Finančna sredstva  

Glede na ta program bo za razreševanje stanovanjske 
problematike v letu 2014 predvidena naslednja poraba:  

PP Vrsta porabe  Višina 
sredstev 

20180102 Stroški upravljanja 
stanovanj 

1.350,00 
EUR 

20180102 Vzdrževanje stanovanj in 
vzdrževalna dela na 
skupnih delih 

4.000,00 
EUR 

20180104 Oblikovanje rezervnega 
sklada 

1.300,00 
EUR 

20180103 Stroški vpisa stanovanj v 
ZK  

500,00 EUR 

20180303 Subvencioniranje 
najemnin 

2.200,00 
EUR 

 SKUPAJ  9.350,00 
EUR 

 
Zaključek  

Stanovanjski program je prilagojen finančnim 
možnostim proračuna in zagotavlja minimalno 
zadovoljevanje potreb in ohranjanje stanovanjskega 
fonda. 
 
Številka: 9000-0003/2013-4 
Gorje, 18.12.2013 
 
 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
 

 
 

OBČINA KRANJSKA GORA 

 
833. Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za 

leto 2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list 
RS št 79/99 in spremembami), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. list RS 72/93 in spremembami), 
16. člena statuta občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 55/2007) je občinski svet Občine Kranjska Gora na 
svoji 30. redni seji dne, 11.12.2013 sprejel     
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA 

LETO 2014 

 
1.  Splošne določbe 

 
1. člen 

S tem odlokom se za proračun občine Kranjska Gora za 
leto 2014 (v nadaljevanju: proračun) določajo višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine. 
 

2. člen 

Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2014 
sestavljajo: 

 splošni del, to so bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja,  

 posebni del proračuna, to je finančni načrt občine 
in  
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 načrt razvojnih programov, 
sprejema pa se na nivoju kontov. 

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov 
izkazani načrtovani davčni prihodki, nedavčni prihodki, 
kapitalski prihodki, prejete donacije in transferni prihodki 
občine. Na strani odhodkov so izkazani planirani tekoči 
odhodki, tekoči transferi, investicijski odhodki in 
investicijski transferi. 

V računu finančnih terjatev in naložb so planirana 
vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter 
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. 

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine 
in odplačevanje dolgov, ki je povezano s financiranjem 
salda bilance prihodkov in odhodkov.  

V finančnem načrtu so izkazani odhodki 
neposrednega uporabnika proračuna po področjih 
funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, v 
prilogi pa tudi finančni načrt neposrednih uporabnikov 
občinskega proračuna na podlagi predpisane 
programske klasifikacije proračuna. Neposredni 
uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, 
krajevne skupnosti in občinski organi: občinski svet, 
nadzorni odbor in župan. 
 
2.  Višina in sestava proračuna 

 
3. člen 

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

 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 9.147.706 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 7.543.460 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.370.552 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.538.137 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.236.660 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 595.755 

706   DRUGI DAVKI 0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 2.172.908 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  1.722.558 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 3.000 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  28.000 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 306.000 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 113.350 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 271.300 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 71.300 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 200.000 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.332.946 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 314.860 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

1.018.086 

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

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 9.846.405 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.760.485 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 416.920 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 60.024 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.203.541 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 

409   REZERVE 80.000 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 3.079.059 

410   SUBVENCIJE 160.900 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.148.100 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 451.434 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  1.318.625 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 
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42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 3.284.917 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.284.917 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 721.944 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 578.990 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 142.954 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -698.699 

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) 30.000 

440   DANA POSOJILA 0 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  30.000 

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

-30.000 

C. RAČUN FINANCIRANJA   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  0 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = 
(I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-728.699 

 
Proračunski primanjkljaj bo pokrit iz ocenjenih 

presežkov preteklih let. 
 
3.  Cilji in načela proračuna 
 

4. člen 

V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje 
programov, opredeljenih v posebnem delu proračuna. 
 

5. člen 

Občina Kranjska Gora v letu 2014 razpolaga s sredstvi, 
ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. 
Sredstva proračuna za leto 2014 se nakazujejo 
proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, 
to je do 31. 12. 2014. 
 

6. člen 

V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo 
občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki proračuna 
in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov 
proračuna za posamezne namene. 

 
7. člen 

Vsi prejemki proračuna so namenjeni pokrivanju vseh 
izdatkov proračuna, razen prejemkov, ki so kot 
namenska sredstva določena z zakonom o javnih 
financah, zakonom o izvrševanju proračuna RS ali 
drugo področno zakonodajo. 

Namenski prihodki  proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, 
namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od 
lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od 
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega 
premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi 
naslednji prihodki: 

1. prihodki od požarne takse, 
2. prihodki od turistične takse, 
3. prihodki iz naslova okoljske dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, 

4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, 

5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih 
cest, 

6. prihodki od počitniške dejavnosti, 
7. prihodki od prodaje občinskega premoženja, 
8. prihodki od najemnin komunalne infrastrukture, 
9. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 

določene namene, 
10. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo, 
11. sredstva unovčenih bančnih garancij in 

zavarovanj. 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v 

preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni 
uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v 
proračun za tekoče leto. Za obseg prenesenih sredstev 
se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu 
uporabnika, na katerega se nanašajo.  

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
proračun. 
 

8. člen 

Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse 
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti 
od dinamike nastajanja obveznosti in možnosti 
pokrivanja stroškov z lastnimi prihodki, če ni v zakonu, 
posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s 
pogodbo med občino in posrednim uporabnikom 
drugače določeno. 

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne 
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih 
zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je 
določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike 
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Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z 
zakonom.  

Neposredni in posredni uporabniki proračuna, ki se 
financirajo iz občinskega proračuna, obračunavajo 
amortizacijo v skladu z zakonom. 

Sredstva, ki jih posredni proračunski uporabniki 
dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za 
pokrivanje dejavnosti posrednega proračunskega 
uporabnika, investicijskega vzdrževanja in investicij, v 
skladu s sprejetim finančnim načrtom, če ni z zakonom 
ali odlokom drugače določeno.  
 

9. člen 

Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejmejo 
proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na 
podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega 
sveta in sklepa ali odredbe župana. 

Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, 
dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana pritožba ni 
možna. 
 

10. člen 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za 
namene, ki so določeni s proračunom.  

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so 
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev.  

Proračunski uporabniki smejo v imenu občine 
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za posamezne namene. 

Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že 
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je 
možno le v soglasju z županom in z vrsto finančnih 
zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo 
izpolnjevanje obveznosti v postopkih javnih naročil. 
 

11. člen 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja 
župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v 
Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje 
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti 
naložbe. 

Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni 
uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem 
prostih denarnih sredstev pri bankah ponudijo denarna 
sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih 
sredstev oziroma za izvrševanje občinskega proračuna. 

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-
odstotni delež v kapitalu, morajo najpozneje v 180 dneh 
po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred 
objavo sklica seje skupščine predložiti občinski upravi 
gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter 
poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto. 

Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za 
nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za 
nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem 
zaščitijo občinski interesi.  

 
12. člen 

Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem 
zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli 
obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno 
dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo 
možnosti za plačilo dolga dolžnika. 

Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega 
dolga, katerega plačilo je odloženo, če eden izmed 
obrokov ni pravočasno plačan. 

Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga 
največ do višine 100 EUR posameznega zneska 
terjatve, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve. 

Kot dolgovi se po zakonu o javnih financah ne štejejo 
dolgovi do države oziroma občine iz naslova obveznih 
dajatev.  
 
4.  Izvrševanje proračuna 

 
13. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, oziroma 
od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava mora 
redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o 
tem obveščati župana. Računovodsko finančna služba 
kontrolira in odgovarja za formalno pravilnost nalogov in 
odredb, za usklajenost izplačil z višino in namenom 
porabe, za zakonitost in upravičenost porabe pa 
odgovarjajo delavci občinske uprave, zadolženi za 
likvidacijo dokumentov za posamezna področja.  
 

14. člen 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva 
proračunske rezervacije se lahko oblikujejo največ v 
višini 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.  

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan 

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

15. člen 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo. V sredstva proračunske rezerve se izloča del 
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki se 
določa s proračunom, vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna. Proračunska rezerva se v letu 
2014 oblikuje v višini 70.000 €. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o 
javnih financah do višine 120.000 € župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet. 

V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno z aktom o 
proračunu, odloča občinski svet s posebnim odlokom.    
 

16. člen 

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, 
razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok in 
zakon o javnih financah, upoštevaje strukturo predloga 
proračuna. Prerazporejanje sredstev med bilanco 
prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in 
naložb in računom financiranja ni dovoljeno. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena župan lahko 
prerazporedi proračunska sredstva tako, da spremeni 
namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo 
izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. 
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom 
župana o prerazporeditvi odpre nov konto ali nova 
proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti.  

O prerazporeditvi proračunskih sredstev na ravni 
štirimestnih kontov iz drugega odstavka tega člena mora 
župan poročati občinskemu svetu vsakih šest mesecev. 

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika 
samostojno poveča vrednost projekta iz načrta razvojnih 
programov največ do 20% vrednosti projekta in mora o 
tem poročati občinskemu svetu. 

O povečanju vrednosti projekta nad 20% odloča 
občinski svet. 
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Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa 
tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi 
prenosa plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče 
leto, se v 30 dneh od uveljavitve proračuna brez 
soglasja občinskega sveta uvrstijo v načrt razvojnega 
programa tekočega leta. 

Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega 
programa tekočega leta samo na podlagi odločitve 
občinskega sveta. 
 

17. člen 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

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

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

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

18. člen 

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo 
gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene 
samo v skladu s predpisi o javnem naročanju. 

Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago 
listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina 
izplačila. 
 

19. člen 

Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in 
predložiti finančne načrte najpozneje v 30 dneh po 
sprejetju občinskega proračuna. 

Finančni načrt posrednega uporabnika mora biti v 
skladu s sprejetim proračunom. 

V finančnem načrtu se prikaže realizacija za leto 2012, 
ocena realizacije za leto 2013 in plan za leto 2014 z 
indeksi  primerjav plana za leto 2014 na obe predhodni 
leti. 

Posredni  uporabniki proračuna so dolžni do 
28.2.2014 občini predložiti poročila o delu, zaključne 
račune za leto 2013 in realizacijo finančnega načrta 
2013.  

 
20. člen 

Neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun  
svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo 
leto in ga predložijo županu do 28. februarja tekočega 
leta. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo 
predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z 
obrazložitvami županu do 28. februarja tekočega leta. 

Župan pripravi predlog zaključnega računa 
občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži 
ministrstvu, pristojnemu za finance do 31. marca 
tekočega leta.  

Župan predloži predlog zaključnega računa za 
preteklo leto občinskemu  svetu v sprejem do 15. aprila 
tekočega leta. 

Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega 
proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v 
tridesetih dneh po njegovem sprejemu. 

Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki 
vključuje tudi premoženjske bilance posrednih 
uporabnikov proračunskih sredstev, predloži občinska 
uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.  
 
4.  Proračunski nadzor 
 

21. člen 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, 
materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov 
glede na namen, obseg,  dinamiko in  smotrnostjo  
porabe sredstev proračuna. 

Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se 
sredstva ne uporabljajo  za namene, za katere so bila 
dodeljena, odbor zahteva, da se ta sredstva vrnejo v 
proračun ter o tem obvesti občinski svet. 

Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe 
sredstev zavodov oz. drugih porabnikov proračuna 
odgovarjajo direktorji oz. predstojniki in vodja 
računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku 
proračuna. 

Na zahtevo občinske uprave so posredni oz. drugi 
porabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo 
porabe proračunskih sredstev. 

Če porabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v 
skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v 
celoti začasno ustavi financiranje. Župan o tem poroča 
občinskemu svetu, le ta pa lahko dokončno ustavi 
financiranje. 
 
5.  Zadolževanje 

 
22. člen 

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu s 
85. členom zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so 
določeni v splošnem delu proračuna.  

 
23. člen 

Občina se v letu 2014 ne bo zadolževala in ne bo izdala 
poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in 
javnega podjetja, zato se le ti v letu 2014 ne morejo 
zadolževati. 
 
6.  Prehodne in končne določbe 

 
24. člen 

V kolikor bo v letu 2014 potrebno začasno financiranje 
občine, se za čas začasnega financiranja uporablja ta 
odlok in sklep o začasnem financiranju, ki ga izda 
župan. 
 

25. člen 

Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju 
proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo mora 
vsebovati podatke, ki jih določa zakon o javnih financah. 

 
26. člen 

Splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih 
programov so sestavni dela tega odloka. 
 

27. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2014 dalje. 
 
Št.: 410-0005/2013-5  
Datum: 12.12.2013 
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 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
834. Odlok o načinu opravljanja lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo v Občini Kranjska Gora 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 40/2012-ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 
32/1993, 30/1998, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 
66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 
57/2008-ZFO-1, 70/2008, 108/2009-ZPNačrt-A, 
108/2009, 48/2012, 57/2012), 3. člena Zakona o 
prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8), 
Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 
88/2012), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012) in 
.16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 55/2007, 122/2008, 45/2010 in 36/2012) je Občinski 
svet Občine Kranjska Gora na svoji 30. seji dne 
11.12.2013 sprejel 
 

ODLOK 
O NAČINU OPRAVLJANJA LOKALNE 

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO 
VODO 

V OBČINI KRANJSKA GORA 

 
1 Splošne določbe 
 

1. člen 
(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(javna služba) 

(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Kranjska 
Gora (v nadaljevanju: občina). 
(2) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in 
gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega 
vodovoda, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda 
uporablja za oskrbo živali. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne 
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih 
inženirskih objektov ter nestanovanjskih prostorov v 
stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali 
se zagotavlja iz javnega vodovoda, če: 

1. se voda uporabi za namen, ki ni oskrba s pitno 
vodo in za katerega je treba pridobiti vodno 
pravico v skladu s predpisom, ki ureja vode, in 

2. iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu 
s predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se 
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za 
javno službo šteje: 

1. oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s 
pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali 
občinske javne službe, 

2. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih 
površin, 

3. oskrba zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje 
požarov s pitno vodo, 

4. oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah 
namenjena splošni rabi, in 

5. oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje 
površin, ki pripadajo stavbi iz drugega odstavka 
tega člena, če letna količina ne presega 50 m3. 

 
3. člen 

(uporabniki javne službe) 

(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je 
priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna 
služba. 
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski 
objekt v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne 
službe iz prejšnjega odstavka prevzame eden od 
solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. 
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni 
zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po 
posameznih stanovanjskih enotah, obveznosti 
uporabnikov javne službe izvršuje upravnik stavbe, ki 
zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov 
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje 
večstanovanjskih stavb. 
(4) Uporabniki javne službe iz 1. in 2. točke četrtega 
odstavka 2. člena tega odloka so izvajalci državnih ali 
občinskih javnih služb ali upravljavci javnih površin, za 
katere se uporablja pitna voda, ki se odvzema iz 
javnega vodovoda. 
(5) Uporabnik javne službe iz 3. in 4. točke četrtega 
odstavka 2. člena tega odloka je občina. 
(6) Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega 
vodovoda, določitev plačnika ter plačilo storitev javne 
službe za uporabnike javne službe iz četrtega in petega 
odstavka tega člena se izvaja v skladu z določili tega 
odloka. 
 

4. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa način opravljanja javne 
službe, ki obsega: 

• organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja 
javne službe,  

• vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo 
prostorska razporeditev, 

• pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,  
• pravice in obveznosti uporabnikov,  
• vire financiranja javne službe in način njenega 

oblikovanja,  
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za 

izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, 
• cene storitev javne službe, 
• javna pooblastila izvajalca javne službe, 
• nadzor nad izvajanjem javne službe, 
• kazenske določbe. 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 
prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem 
odlokom, se uporabljajo republiški predpisi s področja 
varstva okolja. 
 

6. člen 
(pomen izrazov) 

V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot je 
določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in 
v zakonu, ki ureja varstvo okolja in na njuni podlagi 
sprejetimi podzakonskimi predpisi. 
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2 Organizacijska in prostorska zasnova 
opravljanja javne službe 

 
7. člen 

(oblika zagotavljanja javne službe) 

(1) Javna služba se v občini Kranjska Gora opravlja v 
obliki javnega podjetja na naslednjih oskrbovalnih 
območjih:  
 

NASELJE MID NASELJA 

Rateče 10097959 

Podkoren 10097924 

Kranjska Gora 10097843 

Log 10097860 

Gozd Martuljek 10097789 

Srednji Vrh 10097991 

Belca 10097711 

Dovje 10097762 

Mojstrana 10097878 

Zgornja Radovna 10098025 

 
Oskrbovalna območja so prikazana na karti 
oskrbovalnih območij, ki je sestavni del tega odloka. 
(2) Izvajalec javne službe iz prvega odstavka tega člena 
je upravljavec javnega vodovoda na oskrbovalnih 
območjih, kjer zagotavlja opravljanje javne službe. 
 
3 Vrste in obseg storitev javne službe  
 

8. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 

(1) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega 
vodovoda zagotavlja: 

1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne 
službe v skladu s predpisi, standardi in normativi, 
ki urejajo pitno vodo in oskrbo s pitno vodo, 

2. obveščanje uporabnikov javne službe o izvajanju 
javne službe o njihovih obveznostih in izvajanju 
javne službe, 

3. redno vzdrževanje javnega vodovoda, 
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih 

zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požari, 

5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod, 
6. vodenje evidenc v skladu z določili uredbe, ki ureja 

oskrbo s pitno vodo, 
7. poročanje v skladu z določili uredbe, ki ureja 

oskrbo s pitno vodo, 
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu z 

določili uredbe, ki ureja oskrbo s pitno vodo, 
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, 

določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo, 
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja 

vode iz zajetja za pitno vodo, 
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete 

vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za 
oskrbo s pitno vodo in monitoring zajetja za pitno 
vodo odvzete vode za drugo rabo, ki ni oskrba s 
pitno vodo, če se ta odvzame iz javnega vodovoda 
v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja ali 
koncesije, 

12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje 
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo 
vodovarstvena območja, 

13. občasno hidravlično modeliranje javnega 
vodovoda, 

14. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih 
dogodkov na javnem vodovodu v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, 

15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih 
dogodkov zaradi onesnaženja, 

16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so 
priključene na javni vodovod, v katastru stavb z 
dejanskim stanjem stavb na območju javnega 
vodovoda in  

17. priključevanje novih uporabnikov javne službe. 
(2) Redno vzdrževanje priključkov iz pete točke prvega 
odstavka tega člena obsega: 

 preverjanje in redno vzdrževanje priključka na 
javni vodovod tako, da ni negativnih vplivov na 
zdravstveno ustreznost pitne vode in javni 
vodovod ter da je priključek vodotesen, 

 zagotavljanje delovanja obračunskega vodomera v 
skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje, in 

 interventno vzdrževanje v primeru nepredvidljivih 
dogodkov (npr. lomi in puščanje pitne vode na 
priključku, okvare obračunskega vodomera in 
podobno). 

 
9. člen 

(program oskrbe s pitno vodo) 

(1) Javna služba se izvaja v skladu s programom oskrbe 
s pitno vodo, ki ga mora pripraviti izvajalec javne službe 
v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo. 
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne 
službe omogočiti vpogled v potrjen program oskrbe s 
pitno vodo na sedežu izvajalca javne službe. 
 
4 Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev 

javne službe 

 
4.1 Opremljenost naselij z javnim vodovodom 

 
10. člen 

(opremljenost naselij) 

(1) Območje naselij poselitve s petdeset (50) ali več 
prebivalci s stalnim prebivališčem in z gostoto poselitve 
večjo od pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na 
hektar mora biti opremljeno z javnim vodovodom. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim 
vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj 
kot petdeset (50) prebivalcev s stalnim prebivališčem in 
gostoto poselitve manjšo ali enako pet prebivalcev s 
stalnim prebivališčem na hektar, razen če se na 
območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali 
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena 
naslednja pogoja: 

1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda 
oskrbuje manj kot petdeset (50) prebivalcev s 
stalnim prebivališčem in 

2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega 
zasebnega vodovoda manjša od 10m3 pitne vode 
na dan. 

(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred 
začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim 
vodovodom, če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni 
pogoji iz prvega ali drugega odstavka tega člena. 
 
4.1.1 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki je 

opremljeno z javnim vodovodom 
 

11. člen 
(priključitev na javni vodovod) 

(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz drugega 
odstavka 2. člena tega odloka, ki leži znotraj območja 
javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, morata 
biti priključena na javni vodovod v skladu z določili tega 
odloka. 
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba 
ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti 
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zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim 
vodomerom. 
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezen 
del stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno 
merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi 
vodomeri. 
(4) Merjenje porabe pitne vode v stavbi ali gradbenim 
inženirskem objektu mora biti zagotovljeno pred 
odjemnim mestom, do katerega ima dostop izvajalec 
javne službe. 
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, 
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih 
stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo 
enega lastnika, s pitno vodo iz javnega vodovoda 
oskrbuje več stavb, lahko zagotavlja odjem pitne vode 
na enem odjemnem mestu. 
(6) Načrtovanje in gradnjo priključka na javni vodovod 
mora zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta, ki se priključuje na javni vodovod. 
 

12. člen 
(prepoved priključitve na javni vodovod) 

(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za 
katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode, ni urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije 
snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne 
vode, izvajalec ne sme priključiti na javni vodovod. 
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne 
šteje za javno službo, ni pridobil vodne pravice s 
predpisi, ki urejajo vode, izvajalec javne službe stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta, v delu, ki se 
nanašajo na rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne 
šteje za javno službo, ne sme priključiti na javni 
vodovod. 
 

13. člen 
(odstranitev priključka stavbe ali gradbenega 

inženirskega objekta na javni vodovod) 

(1) Odstranitev priključka stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod je dovoljena v 
primerih odstranitve stavbe ali inženirskega objekta, ki 
je priključena na javni vodovod, v skladu z veljavnim 
predpisom o graditvi objektov. 
(2) Odstranitev priključka stavbe na javni vodovod mora 
zagotoviti lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta. O odstranitvi priključka stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obvestiti 
upravljavca javnega vodovoda najmanj trideset (30) dni 
pred začetkom del. Lastnik stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta mora preverjanje izvedbe 
odstranitve priključka stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod dopustiti 
upravljavcu javnega vodovoda in za storitve plačati v 
skladu s cenikom storitev iz 42. člena tega odloka. 
 

14. člen 
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo) 

(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda, 
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba 
prebivalcev s pitno vodo. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni 
priključena na javni vodovod in so postopki za 
priključitev v teku, do priključitve na javni vodovod lastna 
oskrba s pitno vodo dovoljena. 
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo 
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za 
lastno oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe 
voda, razen če gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega 

vodovoda, za katero je pridobljena vodna pravica v 
skladu s predpisi, ki urejajo vode. 
 
4.1.2 Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni 

opremljeno z javnim vodovodom 
 

15. člen 
(lastna oskrba s pitno vodo) 

Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območju 
poselitve in za posamezne dele stavbe ali gradbene 
inženirske objekte, kjer občina ne zagotavlja javne 
službe. 
 
4.2 Evidence  
 

16. člen 
(evidence) 

Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s 
predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe. 
 
 
4.3 Prekinitve in omejitve oskrbe s pitno vodo iz 

javnega vodovoda 
 

17. člen 
(prekinitve oskrbe s pitno vodo iz javnega 

vodovoda) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku 
javne službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik 
s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s 
pitno vodo drugih uporabnikov javne službe. 
(2) Upravljavec lahko začasno prekine ali omeji oskrbo s 
pitno vodo, če uporabnik javne službe ne poravna 
računa za opravljeno storitev javne službe niti v roku 
petnajstih dni po prejemu opomina pred prekinitvijo 
dobave vode in je odklop mogoč le temu uporabniku 
brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za 
storitev javne službe. 
(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno 
prekine ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe 
vzdrževalnih del na javnem vodovodu ali priključkih na 
javni vodovod. 
(4) V primeru načrtovanih vzdrževanih del upravljavec 
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju 
prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike 
javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno 
prekinitvijo na krajevno običajen način in z objavo na 
svoji spletni strani. 
(5) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del 
upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju 
prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike 
javne službe obvesti na krajevno običajen način takoj, 
ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po 
prekinitvi ali omejitvi. 
(6) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo, 
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve 
ogrožanja zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec 
javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali 
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe 
obvesti na krajevno običajen način takoj, ko je to 
mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi ali 
omejitvi. 
(7) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša 
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda 
uporabnikom javne službe zagotoviti pitno vodo za nujni 
obseg porabe, razen če do prekinitve pride zaradi 
razlogov iz prvega in drugega odstavka tega člena. 
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18. člen 
(omejitve odjema pitne vode iz javnega vodovoda) 

V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega 
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost 
oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec javnega 
vodovoda omeji odjem pitne vode iz javnega vodovoda, 
pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo 
prednost pred drugimi rabami vode. 
 
4.4 Izvajanje javne službe v primeru izrednih 

dogodkov 
 

19. člen 
(izvajanje javne službe v primeru izrednih 

dogodkov) 

(1) Izvajalec javne službe mora v primeru izrednih 
dogodkov izvajati javno službo v skladu s programom 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov. Program ukrepov 
v primeru izrednih dogodkov pripravi izvajalec javne 
službe v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in ga predloži 
občinskemu svetu v potrditev. 
(2) Stroški oskrbe s pitno vodo v primerih iz prvega 
odstavka tega člena se krijejo iz občinskega proračuna. 
 
4.5 Evidentiranje količine odvzete pitne vode iz 

javnega vodovoda 
 

20. člen 
(evidentiranje količine odvzete pitne vode iz javnega 

vodovoda) 

(1) Količina odvzete vode iz javnega vodovoda se 
evidentira v m3. Izvajalec javne službe za uporabnike 
najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino 
dobavljene vode. 
(2) Če dejanske količine dobavljene vode iz javnega 
vodovoda ni mogoče izmeriti ali določiti v skladu z 
veljavnim predpisom o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja, jo izvajalec javne službe določi na 
podlagi podatkov o povprečni količini dobavljene vode v 
občini, v preteklem obračunskem obdobju. 
 
4.6  Zagotavljanje skladnosti pitne vode 
 

21. člen 
(zagotavljanje skladnosti pitne vode) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati 
skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. 
(2) Upravljavec javnega vodovoda mora imeti zaposleno 
odgovorno osebo za zagotavljanje skladnosti z 
zahtevami republiškega predpisa o pitni vodi, ki ima 
najmanj visoko strokovno izobrazbo naravoslovne, 
tehnične ali zdravstvene smeri. 
(2) Skladnost mora biti zagotovljena: 

 na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja 
kot pitna voda, 

 v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na 
mestu iztoka iz cisterne. 

(3) Upravljavec javnega vodovoda mora izvajati notranji 
nadzor nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v 
skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in zdravstveno 
ustreznost živil. 
(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena 
se šteje, da je upravljavec javnega vodovoda izpolnil 
svoje obveznosti, kadar dokaže, da je vzrok 
neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema 
cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
vodomerom na priključku na sistem za oskrbo s pitno 
vodo in mestih uporabe pitne vode. 

(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora izvajalec javne 
službe, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega 
vodovodnega omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti: 

 priporočila lastnikom objektov o ukrepih za 
zmanjšanje ali odpravo tveganja in/ali  

 ukrepe kot so ustrezne metode priprave, za 
spremembo lastnosti vode pred dobavo, tako da 
se zmanjša ali odpravi tveganje, da voda po 
dobavi ne bi bila skladna in 

 ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje 
priporočil o vseh možnih dodatnih ukrepih za 
odpravo neskladnosti, ki bi jih morali sprejeti. 

(6) V javnih (vrtci, šole, bolnišnice, restavracije ipd.) in 
zasebnih objektih je za odpravo neskladnosti, ki je 
posledica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega 
vzdrževanja, odgovoren lastnik ali upravljavec objekta. 
 
4.7 Informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo 
 

22. člen 
(informacije o motnjah pri oskrbi s pitno vodo) 

(1) Izvajalec javne službe mora svojo organiziranost in 
delovanje opravljati tako, da lahko ves čas sprejema 
informacije uporabnikov javne službe o motnjah pri 
oskrbi s pitno vodo in da na zahtevo uporabnika motnjo, 
ki mu onemogoča oskrbo s pitno vodo iz javnega 
vodovoda v ustrezni količini in kakovosti odpravi takoj, 
oziroma v roku, ki ga določi izvajalec javne službe glede 
na naravo motnje. 
(2) Informiranje in ukrepanje v primeru neskladnosti 
kvalitete pitne vode se mora izvajati v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
5 Pravice in obveznosti uporabnikov storitev 

javne službe  
 
5.1 Pravice uporabnikov storitev javne službe  
 

23. člen 
(pravice uporabnikov storitev javne službe) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je 
enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine. 
(2) Uporabnik ima, na podlagi gradbenega dovoljenja in 
soglasja upravljavca javnega vodovoda, pravico: 

 priključitve stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod, 

 spremeniti dimenzijo priključka stavbe na javni 
vodovod, traso priključka in vodomerno mesto, 

 izvesti dodatna dela na priključku stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta na javni 
vodovod, 

 odstranitve priključka stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod. 

 
5.2 Obveznosti uporabnikov storitev javne službe 
 

24. člen 
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe) 

Uporabniki morajo: 

 zagotavljati dostop izvajalcu javne službe za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
javnim vodovodom, 

 sporočati okvare na javnem vodovodu, priključku 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 
javni vodovod, 

 zagotoviti izvajalcu javne službe dostop za 
odčitavanje, pregled, vzdrževanje ali zamenjavo 
obračunskega vodomera, 

 izvajalcu javne službe zagotoviti dostop za 
izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku 
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stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 
javni vodovod, 

 zagotavljati dostop do internih inštalacij zaradi 
pregleda, odvzema vzorcev vode ali meritev tlaka 
na internem omrežju, 

 pisno obveščati izvajalca javne službe o 
spremembi naslova, lastništva in drugih 
spremembah, ki vplivajo na opravljanje storitev 
javne službe, 

 plačevati račune za dobavo pitne vode v roku, 
navedenem na računu, 

 urejati delitve stroškov porabljene pitne vode v 
večstanovanjskih stavbah, 

 upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo, 

 urediti odjemno mesto skladno z zahtevami 
upravljavca javnega vodovoda, 

 odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem 
povzročijo na javnem vodovodu, 

 odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri 
oskrbi z vodo kot posledice njegovega ravnanja in 

 opravljati druge obveznosti iz tega odloka. 
 
5.3 Prehod za dostop do vodovodnega omrežja 
 

25. člen 
(zagotovitev prehoda) 

(1) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in 
vzdrževanja priključka stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod mora lastnik 
nepremičnine, preko katere je potreben prehod za 
dostop do javnega vodovoda, dovoliti prehod 
upravljavcu javnega vodovoda. 
(2) Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega 
člena, mora upravljavec javnega vodovoda, v primeru 
prehoda, na nepremičnini vzpostaviti prvotno stanje. 
Rušitev in ponovna vzpostavitev grajenega zaključnega-
vrhnjega sloja (asfalt, tlakovci, objekti) bremeni lastnika 
hišnega priključka. 
 
5.4 Odvzemi vode iz javnih hidrantov 
 

26. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta) 

(1) Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na 
javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje 
zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga 
gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno 
škropljenje občinskih cest in za polnjenje cistern le na 
podlagi predhodnega soglasja upravljavca javnega 
vodovoda, in če razmere na vodovodnem omrežju 
dopuščajo tak odvzem vode. Odjem v teh primerih je 
mogoč le s hidrantnim nastavkom z vgrajenim 
obračunskim vodomerom, ki ga vgradi upravljavec 
javnega vodovoda, ki je izvajalec javne službe. 
(2) V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka 
tega člena se med upravljavcem javnega vodovoda in 
uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje 
odvzema in plačila stroškov porabljene vode po 
veljavnem ceniku upravljavca javnega vodovoda. 
(3) Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno 
kot del vodovodne napeljave uporabnika, se mora 
registrirati preko obračunskega vodomera. 
 

27. člen 
(odvzem vode iz javnega hidranta brez soglasja 

izvajalca javne službe) 

(1) Brez soglasja upravljavca javnega vodovoda se sme 
uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za 
gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in 

drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno v 
dveh (2) dneh obvestiti upravljavca javnega vodovoda o 
kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene 
vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih. 
 

28. člen 
(stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta) 

(1) Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem 
vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški 
odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med 
njegovo uporabo, bremenijo uporabnika. 
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za okvare ali poškodbe hidrantov, ki 
nastanejo pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in 
pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih 
nesrečah. 
 
5.5 Zaščita vodomerov in hidrantov  
 

29. člen 
(pečatenje vodomerov in hidrantov) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda ima pravico in 
dolžnost s pečatenjem zaščititi vodomere in hidrante 
pred nenamenskimi posegi in uporabo, ki ni skladna z 
določili tega odloka.  
(2) Pečatov nameščenih na vodomerih in hidrantih ni 
dovoljeno odstranjevati ali poškodovati, razen pri 
izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah.  
(3) Pečatenje je strošek upravljavca javnega vodovoda. 
Stroške, ki nastanejo z nelegalno odstranitvijo ali 
poškodba pečata vodomera ali hidranta krije 
povzročitelj. 
(4) Za odstranitev ali poškodbo pečata na obračunskem 
vodomeru je odgovoren lastnik objekta oziroma 
zemljišča na katerem se vodomer nahaja.  
(5) Uporabnik mora vsako poškodbo ali odstranitev 
pečata na vodomeru ali hidrantu takoj naznaniti 
upravljavcu javnega vodovoda.  
(6) Upravljavec javnega vodovoda o pečatih vodi 
evidenco iz katere ja razvidna lokacija, čas in način 
pečatenja.  
 
5.6 Uporaba priključka stavbe na sekundarni 

vodovod 
 

30. člen 
(obveznost prijave) 

(1) Uporabnik brez soglasja upravljavca javnega 
vodovoda ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 
priključka na javni vodovod. 
(2) Uporabnik mora vsako okvaro na priključku stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta prijaviti upravljavcu 
javne službe. 
 

31. člen 
(stroški) 

(1) Uporabnik mora kriti dejanske stroške: 

 prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera 
ter stroške celotne izvedbe novega priključka 
stavbe na javni vodovod, 

 odprave okvare priključka na javni vodovod ali 
obračunskega vodomera, ki jo povzroči uporabnik 
sam. 

(2) Stroške storitev upravljavca javne službe iz prvega 
odstavka tega člena mora plačati uporabnik po tarifi 
upravljavca javnega vodovoda. 
 

32. člen 
(izredna kontrola točnosti obračunskega vodomera) 

Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi 
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če 
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sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli 
obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo 
vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne 
kontrole vodomera upravljavec javnega vodovoda, v 
nasprotnem primeru pa uporabnik. 
 

33. člen 
(dostop do javnega vodovoda) 

Javni vodovod in priključek stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta na javni vodovod morajo biti vedno 
dostopni izvajalcu javne službe. Na njih in v neposredni 
bližini (na vsako stran 3 m) ni dovoljeno postaviti in 
zgraditi ničesar brez soglasja upravljavca javnega 
vodovoda. 
 
5.7 Obveznosti izvajalcev del 
 

34. člen 
(obveznosti izvajalcev del) 

(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge 
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki 
zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, 
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji 
infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb 
javnega vodovoda in priključkov na javni vodovod. 
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega 
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega 
odstavka tega člena pri upravljavcu javnega vodovoda 
pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje 
s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del pisno 
obvestiti. Upravljavec javnega vodovoda mora na 
zahtevo izvajalca del iz prvega odstavka tega člena, 
oziroma lastnika ali uporabnika zasebnega zemljišča, v 
katerem poteka javni vodovod, v naravi označiti traso 
javnega vodovoda. 
(3) Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške 
vzpostaviti javni vodovod ali priključek na javni vodovod 
v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod 
nadzorom upravljavca javnega vodovoda in javno 
površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora in 
označitve so določeni z veljavnim cenikom upravljavca 
javnega vodovoda in bremenijo izvajalca del. 
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali 
priključka na javni vodovod pri izvajanju del iz prvega 
odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka 
tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri 
upravljavcu javnega vodovoda in poravnati vse stroške 
popravila. Če pride do poškodbe javnega vodovoda 
zaradi netočnih podatkov upravljavca javnega vodovoda 
o poteku javnega vodovoda, poravna stroške popravila 
upravljavec javnega vodovoda.  
 
6 Viri financiranja javne službe  
 

35. člen 
(viri financiranja storitev) 

Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje 
javne službe: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij, donacij in subvencij, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine.  

 
36. člen 

(sredstva za razvoj infrastrukture) 

Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo: 

 iz plačil uporabnikov storitev javne službe, 

 iz proračuna občine, 

 iz dotacij, donacij in subvencij, 

  iz dolgoročnega kreditiranja, 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 

 
7 Vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih 

za izvajanje javne službe 

 
37. člen 

(infrastruktura lokalnega pomena) 

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za 
izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavlja 
javni vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna 
infrastruktura namenjen izvajanju javne službe. 
(2) Javni vodovod lahko pod enakimi, z zakonom, tem 
odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi 
pogoji, uporablja vsakdo. 
(3) Uporaba javnega vodovoda iz prvega odstavka tega 
člena je obvezna na vseh območjih, ki so opremljena z 
javnim vodovodom.  
 

38. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnika) 

(1) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javne 
službe, ki so v lasti uporabnika, so priključek stavbe ali 
gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod. 
(2) Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena 
redno vzdržuje upravljavec javnega vodovoda. 
 
8 Cene storitev javne službe 
 

39. člen 
(oblikovanje cen) 

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja. 
(2) Storitve javne službe se obračunavajo v skladu z 
določili veljavnega predpisa o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
 
9 Javna pooblastila izvajalca javne službe 
 

40. člen 
(javna pooblastila izvajalca javne službe) 

(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe 
izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, 
smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo 
graditev objektov in urejanje prostora. 
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka. 
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo 
z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca 
javne službe, opravlja občinska uprava. 
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne 
naloge, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne 
službe so: 

 razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti 
javne službe, 

 investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti 
in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti 
javne službe. 

(5) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem 
javne službe skladno s predpisi in dogovorjenim 
načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti. 
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10 Nadzor nad izvajanjem javne službe 
 

41. člen 
(nadzorni organ) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata 
pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava 
občine. 
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski 
inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge 
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb 
tega odloka.  
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico 
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi 
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati 
določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  
 
11 Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka 
 

42. člen 
(tehnični pravilnik) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora sprejeti tehnični 
pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za 
izvajanje storitev javne službe v skladu z določili tega 
odloka in drugimi predpisi. 
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve 
se objavijo uradnem glasilu občine in začnejo veljati 
petnajsti dan po objavi. 
 

43. člen 
(cenik storitev) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora sprejeti cenik 
storitev navedenih v tem odloku in ga predložiti v 
potrditev občinskemu svetu. 
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se 
objavijo na spletni strani izvajalca javne službe. 
 

44. člen 
(program ukrepov v primeru izrednih dogodkov) 

(1) Upravljavec javnega vodovoda mora program 
ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem 
vodovodu in program ukrepov v primerih izrednih 
dogodkov zaradi onesnaženja predlagati v sprejem 
občinskemu svetu v roku treh mesecev po uveljavitvi 
tega odloka. 
(2) Program ukrepov v primeru izrednih dogodkov, 
njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem 
glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
12 Kazenske določbe 
 

45. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, če: 

 ne priključi stavbe ali gradbenega inženirskega 
objekta na javni vodovod v skladu z določili prvega 
odstavka 10. člena tega odloka; 

 odstrani priključek stavbe ali gradbenega 
inženirskega objekta v nasprotju z določilom 12. 
člena tega odloka; 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za 
opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z 
javnim vodovodom (prva alineja 24. člena tega 
odloka); 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do 
odčitavanja, pregleda, vzdrževanja ali zamenjave 
obračunskega vodomera (tretja alineja 24. člena 
tega odloka); 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa za 
izvajanje rednih vzdrževalnih del na priključku 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na 

javni vodovod (četrta alineja 24. člena tega 
odloka); 

 ne zagotovi izvajalcu javne službe dostopa do 
internih inštalacij zaradi pregleda, odvzema 
vzorcev vode ali meritev tlaka na internem omrežju 
(peta alineja 24. člena tega odloka);  

 ne upošteva varčevalnih ukrepov iz objav v 
primeru motenj pri oskrbi s pitno vodo (deveta 
alineja 24. člena tega odloka); 

 ne uredi odjemnega mesta v skladu z zahtevami 
upravljavca javnega vodovoda (deseta alineja 24. 
člena tega odloka); 

 ne dovoli prehoda upravljavcu javnega vodovoda 
za dostop do javnega vodovoda v skladu z določili 
25. člena tega odloka; 

 odvzame vodo iz hidrantov na javnem 
vodovodnem omrežju v nasprotju z določili 26. 
člena tega odloka, 

 če uporabi vodo iz hidranta na javnem vodovodu v 
nasprotju z določili prvega odstavka 27. člena tega 
odloka, 

 če odstrani ali poškoduje pečat, nameščen s strani 
upravljavca javnega vodovoda (2. odstavek 29. 
člena) ali ravna v nasprotju z določili 29. člena 
tega odloka, 

 če prestavi, zamenja ali popravi priključek stavbe 
ali gradbenega inženirskega objekta brez soglasja 
izvajalca javne službe (30. člen tega odloka); 

(2) Z globo 1.000 EUR se za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik 
posameznik. 
(3) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika. 
(4) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje posameznika. 
 
13 Prehodna in končna določba 

 
46. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o 
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 22/2012). 
 

47. člen 
(objava odloka in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-7/2013-1 
Datum: 11.12.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
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OBČINA KRANJSKA GORA 

 
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora – Karta 
oskrbovalnih območij 
 
Grafični prikaz – LEGENDA: 
 
 
 temno modra Območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s 1. in 2. odstavkom 9. člena Uredbe o 

oskrbi s pitno vodo izvaja javna služba 
   
 turkizna Območja javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, čeprav ni potrebe po 

opremljanju z javnim vodovodom na podlagi 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo 
   
 rožnata Območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s 1. in 2. odstavkom 9. člena Uredbe o 

oskrbi s pitno vodo predvideno izvajanje javne službe 
   
 rjava Območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ni 

potrebe po opremljanju z javnim vodovodom na podlagi 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo 

 
 
 
Oskrbovalna območja v Občini Kranjska Gora 
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Naselje Rateče 

 

 
 
Naselje Rateče (Planica) 
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Naselje Podkoren 

 

 
 
Naselje Kranjska Gora 
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Naselje Kranjska Gora (Jasna) 

 

 
 
Naselje Log 
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Naselje Gozd Martuljek, Srednji Vrh 

 

 
 
Naselje Belca 
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Naselje Dovje 

 

 
 
Naselje Mojstrana 
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Naselje Zgornja Radovna 

 

 
 
835. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list  RS, 
št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 84/2010-odl. US, 40/212- ZUJF), 23. člena 
Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo 
(ZGO-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-
popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 
93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 
108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 
20/2011-odl. US, 57/2012) in 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 
45/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), 
je občinski svet Občine Kranjska Gora, na 30. redni seji, 
dne 11.12.2013, sprejel naslednji 
 

SKLEP  
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Nepremičninam s parc. št. 849/1, 850/1 in 866/3, vse 
k.o. 2169 – Kranjska Gora, se ukine status javnega 
dobra. 

II. 

Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last 
Občine Kranjska Gora.  

III. 

Ta sklep začne veljati dan po objavi.  
 

Štev.: 478-57/2013-1 
Datum: 12.12.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 

836. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Kranjska Gora 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. 
list SRS št. 18/1984, 32/1985, 33/1989, Ur. list RS št. 
24/1992) in v povezavi s l. točko l. odstavka 56. člena 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS št. 44/1997), 
218. člena Zakona o graditvi objektov, uradno 
prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB1, Ur. list RS št. 
102/2004, 126/2007, 108/2009), 17. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG 
47/1996, 33/2003, 35/2005) ter 16. člena Statuta občine 
Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 
45/2010, 36/2012) je Občinski svet Občine Kranjska 
Gora na svoji 30. seji, dne 11.12.2013 sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 

ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA 
OBMOČJU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 

2014 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora 
za leto 2014 znaša mesečno: 
 

 Vrednost 
točke za: 

stanovanjsko 
oz. poslovno 

površino  

Vrednost 
točke za: 
zazidano 
stavbno 

zemljišče–
gradbeno 
parcelo 

Vrednost 
točke za: 

za 
nezazidano 

stavbno 
zemljišče 

 EUR EUR EUR 

A.stanovanjski 
namen   

0,0001195 0,000042 0,000042 
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B.poslovni 
namen 

0,0003334 0,000042 0,000042 

 
2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan  po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014 
dalje. 
 
Številka: 4224-82/2013-1 
Datum: 12.12.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
837. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list  RS, 
št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 84/2010-odl. US, 40/212- ZUJF), 21. člena 
Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo 
(ZGO-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-
popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 
93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 
108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 
20/2011-odl. US, 57/2012) in 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 
45/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), 
in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Kranjska 
Gora, sprejetega na 26. redni seji, dne 19.6.2013, se 
izdaja naslednji 
 

SKLEP  
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 
 

I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo naslednje nepremičnine: parc. št. 232/4, 233/2, 
234/2, 997/2, 1659/5, 1659/6 in 2073/44, vse k.o. 2171 
– Dovje, pri katerih je v zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča na Jesenicah vpisana lastninska pravica Občine 
Kranjska Gora. Vse navedene nepremičnine 
predstavljajo odseke cest, ki so po odloku o 
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011) opredeljene 
kot občinske ceste. 
 

II. 

Pri nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, se v 
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah vpiše 
zaznamba o javnem dobru. 
 

III. 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 
Štev.: 478-22/2012-14 
Datum: 20.6.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
 
 

838. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list  RS, 
št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 
51/2010, 84/2010-odl. US, 40/2012-ZUJF), 21. člena 
Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo 
(ZGO-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-
popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 
93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 
108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 
20/2011-odl. US, 57/2012), 16. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 
45/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), 
in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Kranjska 
Gora, sprejetega na 26. redni seji dne 19.6.2013, se 
izdaja naslednji 
 
 

SKLEP  
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 
 

I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo naslednje nepremičnine: parc. št. 2005/3, 
2005/4, 2005/5, 2005/6, 2005/7, 2044/3, 2044/4, 2044/5 
in 2044/6, vse k.o. 2171 – Dovje, pri katerih je v 
zemljiški knjigi vpisano javno dobro. Vse navedene 
nepremičnine predstavljajo odseke cest, ki so po Odloku 
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v 
Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011) 
opredeljene kot občinske ceste. 
 

II. 

Pri nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, se v 
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah ukine 
statusa javnega dobra in postanejo last Občine Kranjska 
Gora. 
 

III. 

Po pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora 
na nepremičninah iz I. točke tega sklepa, se v zemljiški 
knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah predlaga vpis 
zaznambe o javnem dobru. 
 

IV. 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 

Štev.: 478-22/2012-13 
Datum: 20.6.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
839. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne 

stanovanjske površine, ceni za gradbeno 
zemljišče in povprečnih stroškov 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v 
Občini Kranjska Gora za leto 2014 

 
Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni 
koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno 
zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora (UVG 
30/2000), ter 16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. 
list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012) je 
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Občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 30. seji, 
dne 11.12.2013 sprejel 
 

SKLEP 
O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE 

STANOVANJSKE POVRŠINE, CENI ZA STAVBNO 
ZEMLJIŠČE IN POVPREČNIH STROŠKOV 

KOMUNALNEGA UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
V OBČINI KRANJSKA GORA ZA LETO 2014 

 
1. člen 

Izhodiščna cena za 1 m
2
 koristne stanovanjske 

površine, izračunane po standardu SIST ISO 9836 za 
III. stopnjo opremljenosti, brez stroškov komunalnega 
urejanja in brez cene stavbnega zemljišča na dan 
31.12.2013 znaša 1029,92 EUR. 

 
2. člen 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča za III. stopnjo opremljenosti in gostoto 
naseljenosti 100-200 prebivalcev na hektar znašajo 
145,66 EUR /m

2 
uporabne površine in sicer: 

 za komunalne objekte in naprave v individualni 
rabi 65,81 EUR /m

2
 

 za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi 
79,85 EUR /m

2
. 

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014. 
 
Številka: 4224-83/2013-1 
Datum: 12.12.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 
840. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku 

o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora 

 
Na podlagi l. člena Odloka o komunalnih taksah v 
Občini Kranjska Gora (UVG 34/1995, 12/1996, 36/1996, 
48/1997, 9/1999) in 16. člena  Statuta Občine Kranjska 
Gora  (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 
36/2012) je občinski svet Občine Kranjska Gora na svoji 
30.  seji, dne 11.12.2013 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE PO ODLOKU O 

KOMUNALNIH TAKSAH V OBČINI KRANJSKA 
GORA ZA LETO 2014 

 
1. člen 

Besedilo 3. odstavka l. člena Odloka o komunalnih 
taksah v Občini Kranjska Gora se spremeni in novo 
besedilo glasi: 
Vrednost točke za leto 2014 znaša 0,06111 EUR. 

 
2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan  po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2014 
dalje. 
 
Številka: 429-31/2013-1 
Datum: 12.12.2013 
 
 Občina Kranjska Gora 
 Jure Žerjav, župan 
 

 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
841. Odlok o proračunu Občine Lovrenc na 

Pohorju za leto 2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 94/7-UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – 
UPB4, s spremembami  in dopolnitvami) in  14. člena 
Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11) je 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 22. redni 
seji, dne 17. decembra 2013 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

ZA LETO 2014 
 
1. Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 
2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za 
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni 
opravljajo občine. 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

  
2. člen 

 (sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov. 

Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. V splošnem delu proračuna so prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju, na ravni podskupin kontov, se določa v 
naslednjih zneskih:  

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

   
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.552.252 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.104.398 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.187.583 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.997.851 
703 Davki na premoženje 135.160 
704 Domači davki na blago in storitve 54.572 
706 Drugi davki 0 
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 916.815 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 595.370 
711 Takse in pristojbine 1.000 
712 Globe in druge denarne kazni 40 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 279.781 
714 Drugi nedavčni prihodki 40.624 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 121.974 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 40.096 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 81.878 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.325.880 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 316.876 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 1.009.004 

   
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.243.401 
40 TEKOČI ODHODKI 1.283.119 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 407.510 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 59.613 
402 Izdatki za blago in storitve 747.951 
403 Plačila domačih obresti 15.600 
409 Rezerve 52.445 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.180.181 

410 Subvencije 61.450 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 788.792 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100.602 
413 Drugi tekoči domači transferi 229.337 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.743.001 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.473.001 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 37.100 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  
9.500 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 27.600 
   

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) - 691.149 

   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 
 

0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV  

0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

   
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 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 POSLOJILA 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) 135.741 
55 ODPLAČILA DOLGA 135.741 

550 Odplačila domačega dolga 135.741 
   

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
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- 826.890 
   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 135.741 
   

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 691.149 
   

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 826.890 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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, konte in 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 
Lovrenc na Pohorju: www.lovrenc.si. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3.    Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

 (izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 

Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan 
ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
  

4. člen 
 (namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so: 
1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda, 
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov, 
3. požarna taksa, 
4. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo,  
5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 

gozdove, 
6. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov 

za izvajanje nalog investicijskega značaja,  
7. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in 

finančnega premoženja, 
8. prihodki režijskega obrata, 
9. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
10. prejete donacije in 
11. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.  
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
proračuna in proračun.   

Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem 
letu, razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo 
režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega 
leta za isti namen. 

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja 
proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih 
sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do 
skupnega zneska 70.000,00 EUR.  

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za 
prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans 
proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se 
šteje na novo. 

Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih 
prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi 
realizaciji. 

 
6. člen 

 (največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 
breme proračunov prihodnjih let) 

V proračunu se lahko v tekočem letu za investicijske 
odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo 
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt 
razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih 
obveznosti za investicijske odhodke in investicijske 
transfere, ki bodo zapadle v plačilo: 

 v letu 2015, ne sme presegati 70 % pravic porabe, 
zagotovljene  za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, v sprejetem proračunu za 
tekoče leto in 

 v naslednjih letih (po letu 2015), ne sme presegati  
60 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, v sprejetem 
proračunu  za tekoče leto.   

Skupni obseg  prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, 
telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 
   

7. člen 
 (spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Vrednost projektov lahko 
spreminja v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 
20 % vrednosti projekta. Vse ostale spremembe mora 
predhodno potrditi občinski svet.  

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

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

8. člen 
 (proračunski sklad) 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med 
odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in 
druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna  v višini 15.000,00 EUR. Izločanje 
v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje 
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prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve 
Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje 
leto. 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, požar, toča, žled, 
pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, 
ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, 
do višine 10.000,00 EUR, župan in o tem poroča 
občinskemu svetu hkrati s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna. V ostalih primerih 
uporabe sredstev proračunske rezerve, ko poraba 
presega višino o kateri odloča župan na podlagi 
veljavnega odloka o proračunu,  odloča občinski svet 
občine s posebnim odlokom. 
 

9. člen 
 (splošna proračunska rezervacija) 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov 
za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti 
ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije  se v letu 2014 določijo 
v višini 10.000,00 EUR.  

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne 
proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva se 
razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela 
proračuna. O koriščenju splošne proračunske 
rezervacije župan poroča občinskemu svetu istočasno s 
poročanjem o izvrševanju proračuna. 
 

10. člen 
 (ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi 
tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi 
ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je 
pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega 
pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje 
proračuna ne more uravnovesiti,  za začasno kritje 
odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5 % 
izdatkov sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano 
do konca proračunskega leta. 

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje 
občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski 
svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega 
proračuna.  
 
4.   Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega 

in finančnega premoženja občine  
 

11. člen 
 (odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. Člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do 
višine 50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo 
dolga.  
 
5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja  

  
12. člen 

 (obseg zadolževanja občine) 

Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno 
posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja 
investicije iz proračuna Evropske unije, največ do višine 

odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh 
sredstev. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne 
velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega 
člena.  
 

13. člen 
 (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna) 

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju 
javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je. 

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc 
na Pohorju, se v letu 2014 ne bodo zadolževali.  
   
6.   Prehodne in končne določbe 

 
14. člen 

 (začasno financiranje v letu 2015) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na 
Pohorju v letu 2015, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja. 

 
15. člen 

 (uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se 
od 1. januarja 2014 dalje. 
 
Številka: 4101-0005/2013 
Datum: 17. 12. 2013 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 
842. Letni načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za 
leto 2014 

 
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(ZLS – UPB 2, Ur. l. RS, št. 94/07 s spremembami in 
dopolnitvami), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 
86/2010 s spremembami in dopolnitvami), 6. in 7. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011 in 42/2012) in 
14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, 
št. 13/2011), Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, 
na 22. redni seji, dne 17.12.2013, sprejme  
 

NAČRT  
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2014  
 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem pojasnjuje  
predvidene prejemke v bilanci prihodkov  občine in 
posledično določa spremembe v bilanci stanja 
občinskega  stvarnega premoženja.  

Letni načrt prodaje je seznam stvarnega premoženja, 
ki je predvideno za prodajo, odkup in brezplačno 
pridobivanje. V letu 2014 se načrtuje prodaja parcel, 
stanovanj in brezplačna pridobitev ter nakup zemljišč. 

Pri prodaji stvarnega premoženja gre pretežno za 
prodajo nepremičnin, ki je potrebna zaradi zagotavljanja 
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prejemkov proračuna. Občina Lovrenc na Pohorju 
načrtuje v proračunskem letu 2014 prihodke iz naslova 
prodaje stvarnega premoženja v višini kot izhaja iz 
letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2014. 

Prodajne vrednosti so orientacijske, pred javnim 
zbiranjem ponudb in sklepanjem neposrednih pogodb 
bodo nepremičnine ustrezno ovrednotene.  
 

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM 
PREMOŽENJEM OBČINE LOVRENC NA POHORJU 

ZA LETO 2014 
 

1. člen 
 
I.  Načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine lovrenc na pohorju 

a) Prodaja zemljišč 

 

Zap. 
št. 

Parc. št. k.o. Površina 
v m

2
 

Vrsta 
rabe 

Status Lastnik in 
delež 

lastništva 

Orientacijsk
a vrednost 

v € 

Metoda 
razpolaganja 

1 1106/2 Lovrenc na 
Pohorju 

29 Pot  Mešano 
območje-
območje 

centralnih 
dejavnosti-

urbana 
središča 

Hodnik Milan 
in Roza vsak 

do 1/2 

40,00 Menjalna in 
prodajna 
pogodba 

2 1106/3 Lovrenc na 
Pohorju 

36 Gospoda
rsko 

poslopje  

Mešano 
območje-
območje 

centralnih 
dejavnosti-

urbana 
središča 

Hodnik Milan 
in Roza vsak 

do 1/2 

49,00 Menjalna in 
prodajna 
pogodba 

3 1106/4 Lovrenc na 
Pohorju 

18 Pot Mešano 
območje-
območje 

centralnih 
dejavnosti-

urbana 
središča 

Hodnik Milan 
in Roza vsak 

do 1/2 

25,00 Menjalna in 
prodajna 
pogodba 

4 1124/8 Lovrenc na 
Pohorju 

89 Dvorišče  Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Španbauer 
Danilo 

121,00 Menjalna in 
prodajna 
pogodba 

5 1124/5 Lovrenc na 
Pohorju 

61 Neplodn
o  

Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Kmetec Ivan 
in Marjeta, 
vsak do 1/2 

83,00 Menjalna 
pogodba 

6 1143/11 Lovrenc na 
Pohorju 

18 Pašnik  Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Kmetec Ivan 
in Marjeta, 
vsak do 1/2 

25,00 Menjalna 
pogodba 

7 1143/12 Lovrenc na 
Pohorju 

34 Stanovan
jska 

stavba  

Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Kmetec Ivan 
in Marjeta, 
vsak do 1/2 

46,00 Menjalna 
pogodba 

8 1143/13 Lovrenc na 
Pohorju 

91 Pašnik  Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Kmetec Ivan 
in Marjeta, 
vsak do 1/2 

124,00 Menjalna 
pogodba 

9 1125/4 Lovrenc na 
Pohorju 

114 Dvorišče  Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Bečan Franc 
1/1 

156,00 Prodajna 
pogodba 

10 449/8 Činžat  412 Neplodn
o  

Del kmet. 
zemljišče 
(območje 
varstva 

najboljših KZ), 
del stanov. 
območje s 

kmet. 
gospodarstvi 

Topovšek 
Zaga 

51,00 Menjalna 
pogodba 

11 499/4 Lovrenc na 
Pohorju 

415  Ekstenzi
vni 

sadovnja

Stanovanjsko 
območje-

površine za 

Komar Boris, 
Zvonko, 

Mirko, Petrič 

510,00  Menjalna 
pogodba 
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k stanovanja Jolanda, 
vsak do 1/4 

12 1124/9 Lovrenc na 
Pohorju 

89 dvorišče Stanovanjsko 
območje-

površine za 
stanovanja 

Kojc Jožef 121,00 Neposrednapo
godba 

 13 162/1 Lovrenc na 
Pohorju 

3551 njiva Mešano 
območje-
območje 

centralnih 
dejavnosti-

urbana 
središča 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

35.000,00 
EUR oz. 

9,86 EUR/m
2
 

Neposredna 
pogodba (javni 
interes – 
energetika) 

14 1143/5 Lovrenc na 
Pohorju 

68  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

476,00 EUR 
oz. 7 

EUR/m
2
 

Neposredna 
pogodba/vredn
ost nižja od 
20.000,00 EUR 

15 952/16 
opravljen
a 
parcelacij
a iz 
952/1 

 

Lovrenc na 
Pohorju 

134  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

938,00 EUR 
oz. 7 

EUR/m
2
 

Neposredna 
pogodba 

16 952/19 
opravljen

a 
parcelacij

a iz 
952/1 

Lovrenc na 
Pohorju 

10  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

70,00 EUR 
oz. 7 

EUR/m
2
 

Neposredna 
pogodba 

17 952/20 
opravljen

a 
parcelacij

a iz 
952/1 

Lovrenc na 
Pohorju 

11  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

77,00,00 
EUR oz. 7 
EUR/m

2
 

Neposredna 
pogodba 

18 952/21 
opravljen

a 
parcelacij

a iz 
952/1 

Lovrenc na 
Pohorju 

319  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

2.230,00 
EUR oz. 7 
EUR/m

2
 

Neposredna 
pogodba 

19 918/2 Lovrenc na 
Pohorju 

212  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

1.484,00 
EUR 7 

EUR/m
2
 

Neposredna 
pogodba 

20 173/1 Lovrenc na 
Pohorju 

349  mešano 
območje 

(central. obm.) 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

2.443,00 
EUR 
oz. 7 

EUR/m
2
 

Neposredna 
pogodba 

21 948/1 Lovrenc na 
Pohorju 

1048  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

15.720,00 
EUR 

oz. 15 
EUR/m

2
 

Neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

22 7 Lovrenc na 
Pohorju 

213  mešano 
območje 

(central. obm.) 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

1.491,00 
EUR 

oz. 7 EUR 
/m

2
 

Neposredna 
pogodba 

23 12/11 Lovrenc na 
Pohorju 

310  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

2.170,00 
EUR 
oz. 7 

EUR/m2 

Neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

24 810/5 Lovrenc na 
Pohorju 

166  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

1.162,00 
EUR oz. 7 
EUR /m2 

Neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

25 722/1 Lovrenc na 
Pohorju 

397  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

6.272,60 
EUR 

Neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

26 725/1 Lovrenc na 
Pohorju 

947  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 

16.572,50 
EUR 

Neposredna 
pogodba ali 



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2027  

 

 

Pohorju 1/1 javno zbiranje 
ponudb 

27 722/4 Lovrenc na 
Pohorju 

1136  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

17.948,80 
EUR 

Neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

28 117/3 Lovrenc na 
Pohorju 

61  območje 
centralne 
dejavnosti 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

451,40 EUR 
oz. 7,40 
EUR /m2 

Neposredna 
pogodba 

29 120/6 Lovrenc na 
Pohorju 

186  območje 
centralne 
dejavnosti 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

1.376,40 
EUR 

oz. 7,40 
EUR /m2 

Neposredna 
pogodba 

30 120/5 Lovrenc na 
Pohorju 

260  območje 
centralne 
dejavnosti 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

1.924,00 
EUR oz. 

7,40 EUR 
/m2 

Neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

31 1106/2 Lovrenc na 
Pohorju 

29  območje 
centralne 
dejavnosti 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

214,60 EUR 
oz. 7,40 
EUR /m2 

Neposredna 
pogodba  

32 1106/3 Lovrenc na 
Pohorju 

36  območje 
centralne 
dejavnosti 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

266,40 oz. 
7,40 

EUR/m2 

Neposredna 
pogodba  

33 1106/4 Lovrenc na 
Pohorju 

18  območje 
centralne 
dejavnosti 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

133,20 oz. 
7,40 

EUR/m2 

Neposredna 
pogodba 

34 499/5 Lovrenc na 
Pohorju 

141 – del 
cca 40 
m2 

 stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

280,00 EUR 
oz. 7 EUR 

/m2 

Neposredna 
pogodba 

35 499/4 Lovrenc na 
Pohorju 

415 – del 
cca 130 
m2 

 stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 1/1 

966,00 EUR 
oz. 7 EUR 

/m2 

Neposredna 
pogodba 

36 99/2 Rdeči breg 962  stanov. 
območje 

Občina 
Lovrenc na 

Pohorju 
878/962 

6.146,00 
EUR oz. 7 
EUR /m2 

Neposredna 
pogodba 

37 88/4 Rdeči breg 1249  kmetijsko 
zemljišče 

Občina 
Lovrenc na 

Pohorju 
630/1249 

2.476,00 
EUR oz. 4 
EUR /m2 

Neposredna 
pogodba 

 
b) Prodaja zalog stavbnih zemljišč 
 

Parcelna 
številka 

m2 Orientacijska 
vrednost 

Status Lastniški oz. 
solastniški 

delež 

Opombe Katastrska 
občina 

636/1 3546 61.168,50 EUR oz. 
17,25 EUR/m

2
  

travnik Občina Lovrenc 
na Pohorju 1/1 

javno zbiranje 
ponudb 

Lovrenc na 
Pohorju 

636/2 229 3.950,25 EUR oz. 
17,25 EUR/m

2
  

neplodno 
zemljišče 

Občina Lovrenc 
na Pohorju 1/1 

neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

Lovrenc na 
Pohorju 

509/1 3763 64.911,75 EUR oz. 
17,25 EUR/m

2
  

gospodarsko 
poslopje 

Občina Lovrenc 
na Pohorju 1/1 

javno zbiranje 
ponudb 

Lovrenc na 
Pohorju 

509/4 909 15.680,25 EUR oz. 
17,25 EUR/m

2
  

gospodarsko 
poslopje 

Občina Lovrenc 
na Pohorju 1/1 

neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

Lovrenc na 
Pohorju 

509/3 204 3.519,00 EUR oz. 
17,25 EUR/m

2
  

stanovanjska 
stavba 

Občina Lovrenc 
na Pohorju 1/1 

neposredna 
pogodba ali 
javno zbiranje 
ponudb 

Lovrenc na 
Pohorju 

 
c) Prodaja stanovanj 
 

Parcelna 
številka 

m2 Orientacijsk
a vrednost 

Status Lastniški oz. 
solastniški 

delež 

Opombe Katastrska 
občina 

155/3   Parcela= 213 m2, 
vsa stanovanjska 
površina po naj. 

 20.000,00 
EUR 

Stanovanje na 
naslovu Gornji trg 
16 (Kluger/Jovan) 

2/3 Občina 
Lovrenc na 
Pohorju, 

Potrebno je 
vzpostaviti 
etažno 

Lovrenc na 
Pohorju 
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pog.= 243,51 m2 1/3 Marta 
Jovan 

lastnino 

499/2  Parcela=255 m2, 
stanovanje 
Videčnik= po 
naj.pog.=62,53 
m2 

 20.000,00 
EUR 

Stanovanje na 
naslovu Kovaška 
cesta 113 
(Videčnik) 

1/1 Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 

Potrebno je 
vzpostaviti 
etažno 
lastnino 

Lovrenc na 
Pohorju 

60/4 Parcela=239 m2  
Stanovanje Kajzer – 
po naj.pog.=79,07 
m2 

25.000,00 
EUR 

Stanovanje na 
naslovu Spodnji 
trg 18 
(Kajzer) 

1/1 Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 

Potrebno je 
vzpostaviti 
etažno 
lastnino 

Lovrenc na 
Pohorju 

60/4 Parcela=239 m2  
Stanovanje Šumer– 
po naj. pog.=73,23 
m2 

23.500,00 
EUR 

Stanovanje na 
naslovu Spodnji 
trg 18 
(Šumer) 

1/1 Občina 
Lovrenc na 
Pohorju 

Potrebno je 
vzpostaviti 
etažno 
lastnino 

Lovrenc na 
Pohorju 

 
2. člen 

 
II.  Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine lovrenc na pohorju 
 
a) Nakup nepremičnega premoženja - zemljišč 
 

Zap.št. Parc. št. k.o. Površina 
v m

2
 

Vrsta 
rabe 

Status Lastnik in 
delež 

lastništva 

Orientacijs
ka 

vrednost v 
€ 

Metoda 
razpolaganj

a 

1 727/11 Lovrenc na 
Pohorju 

160 Pot  Stanovanjsko 
območje – 

območje prometne 
infrastrukture 

Španbauer 
Danilo 

1/1  

218,00 Menjalna in 
prodajna 
pogodba  

2 742/5 Lovrenc na 
Pohorju 

88 Pot Stanovanjsko 
območje – 

območje prometne 
infrastrukture 

Kmetec 
Ivan in 

Marjeta, 
vsak do 1/2 

120,00 Menjalna 
pogodba 

3 744/4* Lovrenc na 
Pohorju 

93 Pot Stanovanjsko 
območje – 

območje prometne 
infrastrukture 

Kmetec 
Ivan in 

Marjeta, 
vsak do 1/2 

127,00 Menjalna 
pogodba 

4 139/2 Činžat 174 Cesta Območje 
kmetijskih 

zemljišč- območje 
prometne 

infrastrukture  

Topovšek 
Zaga 1/1 

238,00 Menjalna 
pogodba 

5 247/11 Činžat 222 Cesta Območje 
kmetijskih 

zemljišč- območje 
prometne 

infrastrukture  

Topovšek 
Zaga 1/1 

303,00 Menjalna 
pogodba 

6 713/58 Lovrenc na 
Pohorju 

102 Neplodno Stanovanjsko 
območje, površine 

za stanovanja 

Planinšič 
Štefanija 

1/1 

139,00 Pogodba za 
dosego javne 
koristi 

7 713/59 Lovrenc na 
Pohorju 

126 Pot Stanovanjsko 
območje – 

območje prometne 
infrastrukture 

Planinšič 
Štefanija 

1/1 

172,00 Pogodba za 
dosego javne 
koristi 

8 502/9 Lovrenc na 
Pohorju 

163 Dvorišče  Stanovanjsko 
območje, površine 

za stanovanja 

Komar 
Boris, 

Zvonko, 
Mirko, 
Petrič 

Jolanda, 
vsak do 1/4 

222,00 Menjalna 
pogodba 

9 502/11 Lovrenc na 
Pohorju 

130 Dvorišče Stanovanjsko 
območje, površine 

za stanovanja 

Komar 
Boris, 

Zvonko, 
Mirko, 
Petrič 

Jolanda, 
vsak do 1/4 

2.558,00 Menjalna 
pogodba 

10 502/7 Lovrenc na 
Pohorju 

407 Travnik Stanovanjsko 
območje, površine 

Komar 
Boris, 

451,00 Menjalna 
pogodba 
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za stanovanja Zvonko, 
Mirko, 
Petrič 

Jolanda, 
vsak do 1/4 

11 502/10 Lovrenc na 
Pohorju 

150 Cesta Stanovanjsko 
območje – 

območje prometne 
infrastrukture 

Komar 
Boris, 

Zvonko, 
Mirko, 
Petrič 

Jolanda, 
vsak do 1/4 

205,00 Menjalna 
pogodba 

12 134/6 Lovrenc na 
Pohorju 

4 Dvorišče Mešano območje-
območje 

centralnih 
dejavnosti-urbana 

središča 

Hodnik 
Milan in 

Roza vsak 
do 1/2 

5,00 Menjalna in 
prodajna 
pogodba 

13 859/1 Lovrenc na 
Pohorju 

270 Sadovnja
k 
 

 Zemljišče 
namenjeno za 

gradnjo – 
vodohran –

stavbna pravica 
do 31.12.2014 

Beigot 
Jožef 1/1 

5.000,00 Prodajna 
pogodba 

 
b) Brezplačni prenos nepremičnega premoženja  

 
Občina Lovrenc na Pohorju bo sklenila neposredne pogodbe v korist Občine Lovrenc na Pohorju za dosego javne koristi za 
zemljišča, po katerih potekajo ceste. Za vsa zemljišča bo predlagan sklep o prenosu v javno dobro. 
 
Vzpostavitev/izvzem iz javnega dobra 

Zap.št.: Parc. št.: Katastrska občina Opomba Površina/opomba 

1 449/9 Činžat  Pri pošti Činžat – to naj bo funkcionalno 
zemljišče objekta 

124 m2 - izvzem iz 
javnega dobra 

2 857/25 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 147 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

3 712/38 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 292 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

4 712/37 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 8 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

5 713/42 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 68 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

6 712/40 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 21 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

7 658/8 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 239 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

8 658/9 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 67 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

9 660/18 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 111 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

10 484/10 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 57 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

11 484/12 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 78 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

12 484/13 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 77 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

13 484/14 Lovrenc na Pohorju Del kateg. občinske ceste 35 m2 – vzpostavitev 
javnega dobra 

14 134/6 Lovrenc na Pohorju   

15 972/6 Lovrenc na Pohorju   

 
Na območju k.o. Recenjak je bila opravljena parcelacija. Za dosego javne koristi bodo sklenjene pogodbe o brezplačnem 
prenosu za naslednja zemljišča: parc. št. 396/13, 409/2, 396/15, 404/5, 403/2, 404/6, 396/17, 396/19, 396/27, 398/14, 
396/21, 396/26, 396/23, 397/5, 396/25 in 366/4. 
 

3. člen 
 
III.  Načrt oddaje nepremičnega premoženja 

občine lovrenc na pohorju v najem 

 
Občina Lovrenc na Pohorju bo sklenila pogodbe o 

najemu zemljišč, za naslednje nepremičnine, parc. št.: 

167/1, 167/4, 167/5, 120/7, 120/8, 485/22, 485/23 del, 
485/18, 166/1, 60/1, 60/3, 41/2, 41/3, 43/2, 809 – del, 
173/1 in 173/2, vse k.o. Lovrenc na Pohorju.  

Za oddajo zemljišč v najem, ki niso zajeti v načrtu 
razpolaganja in se pokaže potreba po oddaji v najem, 
se bo postopek oddaje pričel takoj, zaradi načela 
gospodarnosti in ekonomičnosti. Občinski svet bo o 
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sklenitvi najemne pogodbe seznanjen na prvi redni seji 
po sklenitvi pogodbe. 
 

4. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin 
 
Številka: 0075-0010/2013 
Datum:   17.12.2013 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 
843. Sklep o potrditvi cene čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v Občini Lovrenc na Pohorju 

 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 13/2011) in določili 17. člena Aneksa h 
Koncesijski pogodbi o izgradnji in vzdrževanju ter 
upravljanju čistilne naprave in kanalskega omrežja v 
Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 14.5.2003, je Občinski 
svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 22. redni seji, 
dne 17.12.2013, sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI CENE ČIŠČENJA KOMUNALNIH 

ODPADNIH VODA V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na podlagi 17. 
člena Aneksa h koncesijski pogodbi o izgradnji in 
vzdrževanju ter upravljanju čistilne naprave in 
kanalskega omrežja v Občini Lovrenc na Pohorju, z dne 
14.05.2003 – tabele št. 2, potrjuje ceno storitve čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v višini 1,50 EURA na m

3
. 

 
2. člen 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01.01.2014 dalje. 
 
Številka: 0075-0011/2013 
Datum:  17.12.2013 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 

OBČINA MIRNA 

 
844. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave 

Mirnska dolina 

 
Na podlagi 28. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno 
(Uradni list RS, št. 63/07), 19. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 38/07), 17. člena 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 24/11) in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list 
RS, št. 34/13 - uradno prečiščeno besedilo), so Občinski 
svet Občine Mokronog-Trebelno na 16. redni seji dne, 
10.12.2013, Občinski svet Občine Mirna na 23. redni 
seji dne, 10.12.2013, Občinski svet Občine Šentrupert 
na 26. redni seji dne, 12.12.2013 in Občinski svet 

Občine Trebnje na 24. redni seji, dne 18.12.2013. v 
skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US) sprejeli 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

MIRNSKA DOLINA 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 

(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske 
uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo 
ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, 
vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za 
njegovo delo.  
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do 
skupne uprave in v medsebojnih razmerjih. 
 

2. člen 

Občina Mokronog-Trebelno, Občina Mirna, Občina 
Šentrupert in Občina Trebnje ustanovijo Skupno 
občinsko upravo Mirnska dolina za skupno opravljanje 
nalog občinske uprave na področju:  

 občinske inšpekcije in  

 občinskega redarstva, 
kot enovit organ. 
 

3. člen 

(1) Sedež skupne uprave je v Občini Mokronog-
Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog, ki je sedežna 
občina skupne uprave.  
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob 
zunanjem robu žiga je napis: Skupna občinska uprava 
Mirnska dolina. V notranjem krogu pa nazivi občin 
ustanoviteljic skupne uprave. 
 

4. člen 

Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema 
sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja 
proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za 
kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic. 
 
II. Naloge in organizacija dela 

 
5. člen 

(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge občinske 
inšpekcije, naloge občinskega redarstva ter vodenja in 
odločanja o prekrških pri izvajanju nadzora nad predpisi 
občin ustanoviteljic in državnimi predpisi, katerih 
nadzorstvo je preneseno na lokalno skupnost. 
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z 
zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin 
ustanoviteljic. 
 

6. člen 

(1) S tem odlokom se kot prekrškovni organ za območje 
občin ustanoviteljic skupne uprave določi Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo Občin Mokronog-Trebelno, 
Mirna, Šentrupert in Trebnje. 
(2) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo 
prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske 
pristojnosti, določene s predpisi občin ustanoviteljic in o 
prekrških iz državne pristojnosti, določene z državnimi 
predpisi. Predpisi, nad katerimi izvaja nadzor skupna 
uprava, morajo biti objavljeni na spletnih straneh občin 
ustanoviteljic. Pooblaščene uradne osebe skupne 
uprave morajo za vodenje in odločanje o prekrških 
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izpolnjevati pogoje skladno s pogoji predpisa, ki ureja 
prekrške. 
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna 
uprava, so prihodek proračuna občine ustanoviteljice, 
na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere 
predpis je bil kršen. 
 

7. člen 

(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske 
pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste 
občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada. 
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog 
ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja 
občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero 
izvršuje nalogo. 
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča 
direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost 
zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave 
pa o stvari tudi odloči.  
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom 
zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine 
ustanoviteljice solidarno. 
 

8. člen 

(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje 
župan sedežne občine po predhodnem soglasju 
preostalih županov občin ustanoviteljic skupne uprave v 
skladu z zakonom o javnih uslužbencih. 
(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske 
inšpekcije in medobčinskega redarstva kot 
prekrškovnega organa občin ustanoviteljic. 
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na 
položaju. 
(4) Vodja skupne uprave mora izpolnjevati pogoje za 
zasedbo delovnega mesta v skladu z aktom o 
sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi. 
 

9. člen 

(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje 
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne 
občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske 
uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa 
skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.  
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, 
organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah 
iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so 
potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega 
dela skupne uprave. 
(3) Župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne 
uprave sprejmejo kadrovski načrt, program dela in 
finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter 
dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj 
organiziranja in delovanja skupne uprave. 

 
10. člen 

(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za 
javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. 
Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini 
Mokronog-Trebelno, ki je sedežna občina skupne 
uprave.  
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan 
sedežne občine na podlagi pisnega pooblastila županov 
občin ustanoviteljic oziroma vodja skupne uprave na 
podlagi pisnega pooblastila župana sedežne občine. 
(3) Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave 
sprejme župan sedežne občine po predhodnem 
soglasju z župani občin ustanoviteljic.  

 

III. Sredstva za delo 
 

11. člen 

(1) Sredstva za delo skupne uprave, odhodke iz naslova 
delovnega razmerja in druge odhodke, ki jih organ 
potrebuje za nemoteno opravljanje svojih nalog, 
zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojem proračunu, 
in sicer v razmerju števila prebivalcev posamezne 
občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic v 
naslednjem razmerju: 

 Občina Mokronog-Trebelno:  15,78% 

 Občina Mirna:    13,37% 

 Občina Šentrupert:   12,59% 

 Občina Trebnje:    58,26% 
(2) Kadar vsebina dela to narekuje se lahko stroški 
delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za 
posamezno občino, kar mora biti opredeljeno z letnim 
programom dela in finančnim načrtom s prilogo. 
(3) Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se 
iz prejšnjega odstavka izračunajo vezano na naloge, 
posamezno delovno mesto in zaposlenega, ter se delijo 
samo med tiste občine, za katere zaposleni na 
delovnem mestu naloge opravljajo. 

 
12. člen 

(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih 
skupne občinske uprave, v občini, v kateri ima sedež. 
Prisotnost v ostalih občinah ter način dela se določijo v 
medsebojnem sporazumu. 
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne 
uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju 
župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna 
uprava sedež. Postopki javnih naročil se vodijo na 
sedežni občini. 
(3) Sedežna občina vodi tudi računovodsko-finančne 
storitve ter druge strokovne naloge za skupno upravo. 
(4) Za stroške, ki izvirajo iz uporabe upravnih prostorov, 
obratovalne stroške, stroške vzdrževanja ter stroške, ki 
izvirajo iz tekočih upravnih in strokovnih nalog, ki jih za 
skupno občinsko upravo opravlja sedežna občina, je 
vsaka preostala občina ustanoviteljica sedežni občini 
dolžna kriti na način kot se ga določi v sporazumu iz 14. 
člena tega odloka. 
 

13. člen 

(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 
občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.  
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 
skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je 
vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima 
skupna uprava sedež.  
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav 
na posebni postavki.  
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta 
skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik 
prihodkov. 
 
IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin 

ustanoviteljic 
 

14. člen 

Župani občin ustanoviteljic sklenejo sporazum, s katerim 
podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih 
pravic, način dela, opravljanje administrativno-
strokovnih in drugih nalog za skupno upravo ter ostale 
obveznosti in odgovornosti, določene s tem odlokom. 

 
15. člen 

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop 
iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda 
županom občin ustanoviteljic. Občina lahko izstopi 
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kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski 
svet te občine ugotovitveni sklep, ki ga pošlje ostalim 
občinam ustanoviteljicam.  
(2) Svojo namero o izstopu mora občina ustanoviteljica 
podati najkasneje 6 mesecev pred zaključkom 
proračunskega leta (do 30.6. tekočega leta), svoje 
obveznosti do skupne uprave pa je dolžna izpolnjevati 
do konca proračunskega leta, v katerem je podala 
namero o izstopu (do 31.12. tekočega leta). 
(3) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica skupne 
uprave, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave 
na podlagi tega odloka in sporazuma iz 14. člena tega 
odloka.  
(4) Občina ustanoviteljica, ki izstopa iz skupne uprave, 
mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice 
in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev skupne uprave v 
upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod 
njeno krajevno pristojnost. Prav tako mora prevzeti v 
svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili 
zaposleni v občinski upravi pred uveljavitvijo tega 
odloka. 
(5) Z odločitvijo o izstopu občina prevzame tudi 
sorazmerni del zaposlenih v organu skupne uprave, po 
ključu določenem v medsebojnem sporazumu. 
(6) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova 
občina, se morajo s tem strinjati vse občine 
ustanoviteljice. 
 
V. Prehodne in končne določbe 

 
16. člen 

(1) Vse začete zadeve in postopki, ki se vodijo v 
obstoječi skupni občinski upravi, se nadaljujejo v Skupni 
občinski upravi Mirnska dolina – Medobčinskem 
inšpektorat in redarstvo Občin Mokronog-Trebelno, 
Mirna, Šentrupert in Trebnje.  
(2) Vse začete zadeve in postopki, ki jih vodi občinska 
inšpekcija Občine Trebnje, se nadaljujejo v Skupni 
občinski upravi Mirnska dolina – Medobčinskem 
inšpektorat in redarstvo Občin Mokronog-Trebelno, 
Mirna, Šentrupert in Trebnje. 
(3) Dosedanji zaposleni obstoječe skupne občinske 
uprave nadaljujejo svoje delo v Skupni občinski upravi 
Mirnska dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Občin Mokronog-Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje 
in se jih razporedi na ista delovna mesta, kot jih 
zasedajo v obstoječi skupni upravi.  
(4) V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme 
župan sedežne občine po predhodnem soglasju 
županov občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih 
mest skupne uprave. V tridesetih dneh po uveljavitvi 
tega odloka župani občin ustanoviteljic na predlog vodje 
skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt.  
(5) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim 
uslužbencem, zaposlenim v obstoječi skupni občinski 
upravi, ne more poslabšati položaj, kot so ga imeli v 
obstoječi občinski upravi. 
 

17. člen 

(1) Skupna občinska uprava Mirnska dolina – 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Mokronog-
Trebelno, Mirna, Šentrupert in Trebnje začne z delom z 
dnem uveljavitve tega odloka. Do uveljavitve tega 
odloka se nemoteno opravlja delo v obstoječi skupni 
občinski upravi. 
(2) Skupna uprava prevzame javne uslužbence, 
zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so 
razporejeni na uradniška ali strokovno-tehnična delovna 
mesta, na katerih se opravljajo naloge organa skupne 
občinske uprave. 
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda 
sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v 

skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o 
zaposlitvi. 
 

18. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska dolina 
(Uradni list RS, št. 26/12, 27/12, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/12), ki se uporablja do začetka 
uporabe tega odloka. 
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah, se objavi v uradnih glasilih vseh občin 
ustanoviteljic in začne veljati ter uporabljati naslednji 
dan po zadnji objavi v uradnem glasilu. 
 
Številka: 223-0002/2009 
Mokronog, 13.12.2013 
 
 Občina Mokronog-Trebelno 
 Anton Maver, župan 
 
Številka: 007/0018/2013-2 
Mirna, dne: 13.12.2013 
 
 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
 
Številka: 223-0001/2013-2  
Šentrupert, dne: 13.12.2013 
 
 Občina Šentrupert 
 Rupert Gole, župan 
 
Številka: 007-28/2013 
Trebnje, 18.12.2013 
 
 Občina Trebnje 
 Alojzij Kastelic, župan 
 

 
 

OBČINA MISLINJA 

 
845. Odlok o porabi sredstev proračunske 

rezerve v letu 2014 

 
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/2011) in 17. člena Statuta Občine Mislinja 
(Uradni list RS št. 63/2010 in Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 5/2012) je Občinski svet Občine Mislinja na  
21.seji dne 19.12.2013 sprejel  
 

ODLOK 
O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V 

LETU 2014 

 
1. člen 

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz 
proračunske rezerve Občine Mislinja v letu 2014. 
 

2. člen 

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 
80.000 €. Sredstva proračunske rezerve se porabijo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč. 
 

3. člen 

O dejanski porabi sredstev za odpravo posledic po 
neurju bo občinskemu svetu podano poročilo pri 
zaključnem računu proračuna za leto 2014. 
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4. člen 

Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka :  410-03/2011 
Datum :    19.12.2013     
 
 Občina Mislinja 
 Franc Silak, župan 
 

 
 
846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
V skladu z 17. členom Statuta Občine Mislinja (Uradni 
list RS št. 63/2010 in uradno glasilo slovenskih občin št. 
5/2012), je občinski svet  Občine Mislinja na  21. seji  
dne 19.12.2013 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

I. 

Ukine se status javnega dobra na nepremičninah :  
1. na parcelah št.:  1280/16 in 1280/6 obe  k.o. 863-
Šentilj pod Turjakom, 
2. na parceli št. 1409/6, k.o. 868-Kozjak 
in se na predmetne nepremičnine vknjiži lastninska 
pravica na ime : Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 
Mislinja, matična števila 5883954-do celote (1/1) 
3. na delu  parcele št. 1797/2, k.o.  863-Šentilj pod 
Turjakom 
in se po odmeri  parcele št.  1797/2, k.o. 863-Šentilj pod 
Turjakom na odmerjeni parceli vknjiži lastninska pravica 
na ime : Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, 
matična števila 5883954-do celote (1/1) 
 

II. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka :  7113-019/2012, 7113-3/2012, 478-11/2013 
Datum   : 19.12.2013 
 
 Občina Mislinja 
 Franc Silak, župan 
 

 
 
847. Sklep o določitvi povprečnih stroškov 

komunalne opreme poslovnih nepokritih 
površin na območju Občine Mislinja 

 
Na podlagi  108. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 108/09, 57/12 
in109/12) 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS, št. 63/10), 5. člena Odloka  o povprečni gradbeni 
ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje 
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 
35/97 in 37/98) in 17. člena Statuta Občine Mislinja 
(Uradni list RS št. 63/10),   je Občinski svet Mislinja na 
21.  seji sveta, dne 19.12.2013  sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI POVPREČNIH STROŠKOV 

KOMUNALNE OPREME POSLOVNIH NEPOKRITIH 
POVRŠIN NA OBMOČJU OBČINE MISLINJA 

 

I. 

Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2014 na 
območju Občine Mislinja se  določijo v znesku  17,40 
EUR na m

2
  urejenih površin, ki se funkcionalno 

uporabljajo za gospodarsko dejavnost (parkirišča, 
odprta skladišča, gostinski vrtovi in druge urejene 
nepokrite površine)  ter površine za športno in 
rekreativno dejavnost (igrišča). 
 

II. 

Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 nepokrite 
poslovne površine za posamezno komunalno opremo 
znašajo: 
 
individualna raba: 
 EUR/m2 delež 

kanalizacijsko omrežje 2,61 (15%) 

vodovodno omrežje 2,61 (15%) 

električno omrežje 1,74 (10%) 

SKUPAJ: 6,96 (40%) 

 
kolektivna raba: 
 EUR/m2 delež 

makadamska cesta 5,21 (30 %) 

asfaltna prevleka 1,75 (10 %) 

meteorna kanalizacija 2,08 (12 %) 

javna razsvetljava 1,40 (8 %) 

SKUPAJ: 10,44 (60 %) 

 
III. 

Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata 
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na 
razvrstitev v posamezna območja v občini in 
namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen 
korekcijski faktor. 
 
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta: 
 
KL = 0,75 za I. območje 
KL = 0,50 za II. območje 
KL = 0,25 za III. območje 
 
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta: 
 
KN = 0,60 za proizvodno in poslovno dejavnost, 
KN = 0,20 za  športno in rekreativno dejavnost. 
 
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se 
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je 
mogoče objekt priključiti oz. jo uporabljati pod 
normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s 
sklepom. 
 

IV. 

Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega 
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila 
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se 
valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po 
tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve 
za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal. 
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne 
infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem 
za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo. 
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V. 

Pri  odmeri komunalnega prispevka za priključitev na 
javno kanalizacijo se upošteva Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko 
infrastrukturo v Občini Mislinja (Uradni list RS št. 106/80 
in 77/09). 

Pri izračunu komunalnega prispevka za priključite na 
javni vodovod  se upošteva Sklep o določitvi 
sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni 
vodovod (Uradni list RS, št. 27/99) 
   

VI. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
1. 2014 dalje.  
 
Številka:350 -17/2013   
Datum:  19.12.2013  
 
 Občina Mislinja 
 Franc Silak, župan 
 

 
 
848. Sklep o določitvi povprečnih stroškov 

komunalne opreme za objekte na območju 
Občine Mislinja 

 
Na podlagi  108. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, 33/07, 108/09, 57/12 
in109/12),17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list 
RS, št. 63/2010) 5. člena Odloka  o povprečni gradbeni 
ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti in plačilu 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje 
stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 
35/97 in 37/98)   in 17. člena Statuta občine Mislinja 
(Uradni list RS št 63/10), je Občinski svet Mislinja na 21. 
seji sveta, dne 19.12.2013  sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI POVPREČNIH STROŠKOV 

KOMUNALNE OPREME ZA OBJEKTE NA OBMOČJU 
OBČINE MISLINJA 

 
I. 

Povprečni stroški komunalne opreme v letu 2014 na 
območju Občine Mislinja se  določijo v znesku 122,03 
EUR na m2 stavbišča. 
 

II. 

Povprečni stroški komunalne opreme na 1 m2 stavbišča 
za posamezno komunalno opremo znašajo: 
 
individualna raba: 
 EUR/ m2 delež 

Kanalizacijsko omrežje 19,53 (16 %) 

vodovodno omrežje 12,21 (10 %) 

električno omrežje 12,21 (10 %) 

telefonsko omrežje 4,87 (4 %) 

     SKUPAJ: 48,82 (40 %) 

 
kolektivna raba: 
 EUR/ m2 delež 

makadamska cesta 36,61 (30 %) 

asfaltna prevleka 12,21 (10 %) 

meteorna kanalizacija 14,63 (12 %) 

javna razsvetljava 9,76 (8 %) 

     SKUPAJ: 73,21 (60 %) 

 
III. 

Pri odmeri višine komunalnega prispevka se upoštevata 
kriterija lokacije stavbnega zemljišča glede na 
razvrstitev v posamezna območja v občini in 
namembnost objekta tako, da se upošteva ustrezen 
korekcijski faktor. 
 
a) korekcijski faktor glede na lokacijo objekta: 
 
KL = 0,75 za I. območje 
KL = 0,50 za II. območje 
KL = 0,25 za III. območje 
 
b) korekcijski faktor glede namembnosti objekta: 
 
KN = 1,00 za počitniške hiše, 
KN = 0,60 za proizvodne in poslovne objekte, 
KN = 0,40 za stanovanjske objekte, 
KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte in 
KN = 0,20 za garaže in športne objekte. 
 
Pri izračunu stroškov komunalne opremljenosti se 
upošteva tista komunalna infrastruktura, na katero je 
mogoče objekt priključiti oz. jo uporabljati pod 
normalnimi pogoji. Pogoje določi občinski svet s 
sklepom. 
 

IV. 

Od povprečnih stroškov komunalne ureditve stavbnega 
zemljišča se odštejejo vsa pretekla namenska plačila 
zavezanca v izgradnjo komunalne infrastrukture na 
območju predvidene gradnje v višini plačil, ki se 
valorizirajo glede na čas vlaganja, največ do višine, po 
tem sklepu ovrednotenih stroškov komunalne ureditve 
za tisto infrastrukturo, v katero je zavezanec vlagal. 
Med namenska vlaganja v izgradnjo komunalne 
infrastrukture ne štejejo plačani prispevki upravljalcem 
za priključitev objekta na komunalno infrastrukturo. 
 

V. 

Stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbišča oz. 
stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se 
urejajo s prostorsko izvedbenimi akti, se obračunajo  na 
osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje. 

Pri  odmeri komunalnega prispevka za priključitev na 
javno kanalizacijo se upošteva Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijsko 
infrastrukturo v Občini Mislinja (Uradni list RS št. 106/08 
in 77/2009). 

Pri izračunu komunalnega prispevka za priključite na 
javni vodovod  se upošteva Sklep o določitvi 
sofinanciranja uporabnikov za priključitev na javni 
vodovod (Uradni list RS, št. 27/99) 
 

VI. 

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
1. 2014 dalje.  
 
Številka: 350 - 16/2013  
Datum:  19.12.2013  
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 Občina Mislinja 
 Franc Silak, župan 
 

 
 
849. Odlok o začasnem financiranju Občine 

Mislinja v obdobju januar - marec 2014 

 
Na podlagi 32. in 33.  člena Zakona o javnih financah  
(Uradni list RS, št. 11/2011) in 31.  člena Statuta Občine 
Mislinja  (Uradni list RS, št. 63/2010 in Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 5/2012 ) je župan Občine Mislinja 
dne  9.12.2013 sprejel  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MISLINJA V 

OBDOBJU JANUAR- MAREC 2014 

 

1. Splošna določba 

 
1. člen 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje  
Občine Mislinja (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
01.01.2014 do 31.03.2014 (v nadaljevanju besedila: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11; v 
nadaljevanju : ZFJ) in Odlokom o proračunu Občine 
Mislinja za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin , 
št. 04/13; v nadaljevanju : odlok o proračunu).  
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki in odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

 
 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

 Skupina / Podskupina kontov Začasno financiranje 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74) 903.973 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  793.470 
70 DAVČNI PRIHODKI   752.808 

 700 Davki na dohodek in dobiček  716.352 

 703   Davki na premoženje  14.766 

 704 Domači davki na blago in storitve  21.6161 

 706 Drugi davki 74 
71 NEDAVČNI PRIHODKI   40.662 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 25.736 

 711 Takse in pristojbine 272 

 712 Globe in druge denarne kazni 417 

 713 Prihodki prodaje blaga in storitev  0 

 714 Drugi nedavčni prihodki  14.237 
72 KAPITALSKI PRIHODKI   119 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  119 

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 
73 PREJETE DONACIJE   0,00 

 730 Prejete donacije iz domačih virov  0,00 

 731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1107384 

 740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 32.278 

 740 Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 2.806 

 741 Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije za kohezijsko politiko 

75.300 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 

 780 Prejeta sredstva ISPA 0,0 
    

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  702.358 

40 TEKOČI ODHODKI   262.124 

 400     Plače in drugi izdatki zaposlenim  39.763 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.607 

 402 Izdatki za blago in storitev 213.654 

 403     Plačila domačih obresti 2.100 

 409     Rezerve 0 
41 TEKOČI TRANSFERI   303.370 

 410 Subvencije 0 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 205.975 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 20.932 

 413 Drugi tekoči domači transferi  76.463 

 414 Tekoči transferi v tujino  0,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI   132.164 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  132.164 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   4.700 
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 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki  

4.700 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

    
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 201.615 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
        

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 Skupina / Podskupina kontov Začasno financiranje 2014 

        
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 
 

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  

 (440+441+442+443)    
 440 Dana posojila  0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

        

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 Skupina / Podskupina kontov Začasno financiranje 2014 

        
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  0 

50 ZADOLŽEVANJE 0,00 
 500  Domače zadolževanje    0,00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 

 550 Odplačila domačega dolga 0 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 201.615 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) -201.615 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 762.599 

 
3.  Izvrševanje začasnega financiranja 

 
4. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih 
financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, Zakon o izvrševanju 
proračunov RS za leto 2013 in 2014( Uradni list RS, št. 
104/2012),  in Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 
2013 (Uradno glasilo, št. 04/2013).  

 
5. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.  
 
4.  Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
6. člen 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu. 
 

5.  Končna določba 

 
7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2014 dalje.  
 
Šifra: 410-6/2013 
Mislinja, 09.12.2013 
 
 Občina Mislinja 
 Franc Silak, župan 
 

 
 

OBČINA NAZARJE 

 
850. Odlok o proračunu Občine Nazarje za leto 

2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 
100/08-odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl 
US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 
16. člena Statuta Občine Nazarje ( UG ZSO št. 2/2011-
UPB1  in št. 11/2012) je Občinski svet  Občine Nazarje 
na 27. seji, dne, 12. 12. 2013 sprejel 
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ODLOK  
O PRORAČUNU OBČINE NAZARJE ZA LETO 2014 

 
1.  Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Nazarje za leto 2014 
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 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni pod kontov. 

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

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih 

 Skupina / Podskupina kontov / konto / Podkonto Proračun leta 2014 

I. SKUPAJ PRIHODKI  (70+71+72+73+74) 2.935.519 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.204.292 

70 DAVČNI PRIHODKI   1.895.668 

 700    Davki na dohodek in dobiček  1.587.692 

 703   Davki na premoženje  264.576 

 704 Domači davki na blago in storitve  43.400 

 706 Drugi davki 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI   308.624 

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 237.184 

 711 Takse in pristojbine 950 

 712 Globe in druge denarne kazni 1000 

 713 Prihodki prodaje blaga in storitev  0 

 714 Drugi nedavčni prihodki  69.490 
72 KAPITALSKI PRIHODKI   401.164 

 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  60.000 

 721 Prihodki od prodaje zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 341.164 
73 PREJETE DONACIJE   4.000 

 730 Prejete donacije iz domačih virov  4.000 

 731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 326.063 

 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 190.222 

 740 Prejete sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti  

 741 Prejete sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 

135.841 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 
    

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  2.950.382 

40 TEKOČI ODHODKI   1.089.803 

 400     Plače in drugi izdatki zaposlenim  160.433 

 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.075 

 402 Izdatki za blago in storitev 853.195 

 403     Plačila domačih obresti 19.500 

 409     Rezerve 33.600 
41 TEKOČI TRANSFERI   885.966 

 410 Subvencije 53.528 

 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 525.550 

 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 81.743 
 413 Drugi tekoči domači transferi  225.145 

 414 Tekoči transferi v tujino  0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI   708.178 

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  266.435 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI   266.435 

 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki  

107.732 

 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 158.703 
    
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 14.863 

        

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

 Skupina / Podskupina kontov / Konto / Podkonto Proračun leta 2014 

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

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 (440+441+442+443)  

 440 Dana posojila  0 

 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

 442 Poraba sredstev kupnin z naslova privatizacije 0 

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

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

        

 B. RAČUN FINANCIRANJA  

 Skupina / Podskupina kontov / Konto / Podkonto  Proračun leta 2014 

        
VII. ZADOLŽEVANJE (500)  150.000 

50 ZADOLŽEVANJE 150.000 
 500  Domače zadolževanje    150.000 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 136.634 

55 ODPLAČILA DOLGA 136.634 

 550 Odplačila domačega dolga 136.634 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) - 1.497 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 13.366 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) 14.863 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA  

 9009 Splošni sklad za drugo 1.500 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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 pod konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk -  
pod kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k 
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine 
Nazarje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3.  Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- 
pod konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

1. Požarne takse po 59. členu  Zakona o varstvu 
pred požarom, ki se uporablja za namene, 
določene po tem zakonu in drugi prihodki, ki jih 
določi občina  

2. Taksa za obremenjevanje voda 
3. Taksa za obremenjevanje okolja 
4. Prejeta sredstva državnega proračuna za 

investicije 
5. Prihodki od podeljenih koncesij 
6. Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest 
7. Komunalni prispevki 

8. Najemnine prejete od oddaje infrastrukture v 
najem  ( vodovod, toplovod, kanalizacija) 

Med letom prispela proračunska sredstva za določen 
namen se lahko porabijo  za namen, za katerega so bila 
prejeta. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika) med podprogrami v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, 
županja. 

Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi 
realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

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

1. v letu 2015 70%  navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 30%  navedenih pravic 

porabe. 
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

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

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

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

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

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, 
2. splošna proračunska rezerva 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini  

25.000 eurov. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
2.000,00 eurov županja in o tem s pisnimi poročili 
obvešča občinski svet. 

O uporabi splošne proračunske rezerve odloča 
županja. 
 
4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega 

in finančnega premoženja države 

 
9. člen 

(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko županja v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine 400,00 eurov . 
 
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 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 150.000 
eurov,  

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Nazarje, v letu 

2014 ne sme preseči skupne višine glavnic  76.465 
eurov. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna,in javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih 
oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno 

prevladujoč vpliv na upravljanje) 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv  se lahko v letu 2014 
zadolžijo do skupne višine 150.000 eurov po 
predhodnem soglasju ustanovitelja. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv v letu 2014 ne smejo izdajati 
poroštev. 
 

12 člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 
lahko v letu 2014 zadolži do višine 5% zadnjega 
sprejeta proračuna. 
 
6.  Prehodne in končne določbe 

 
13. člen 

(začasno financiranje v letu 2015) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Nazarje v letu 
2015, 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 glasilu Slovenskih občin . 
 
Številka 032-0001/2010-2014 
Kraj, datum: Nazarje, 12.12.2013 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
851. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest 

v Občini Nazarje (Uradno prečiščeno 
besedilo - UPB1) 

 
Na podlagi 83. člena Poslovnika občinskega sveta  (UG 
ZSO, št. 10/2010) je občinski svet občine Nazarje na 27. 
redni seji, dne 12. 12. 2013 potrdil prečiščeno besedilo  
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje, ki 
obsega: 

 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 
18/2008), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje 
(UG ZSO, št. 12/2010), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje 
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/2012). 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (UG SO, 
št. 49/2013). 
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Občinski svet  je sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Nazarje  in njegove spremembe  in 
dopolnitve podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah 
(Uradni list RS, št. 33/2006, 69/2008, 42/2009,109/2010) 
in 16. člena Statuta občine Nazarje (Uradno glasilo 
Zgornjesavskih občin, št. 3/2006, 10/2010, 1/2011, 
2/2011-UPB1 in 11/2012 
 

ODLOK 
O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V 

OBČINI NAZARJE 
(URADNO PREČIŠČENO BESEDILO- UPB1) 

 
1. člen 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in 
namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo. 
 

2. člen 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s 
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako 
JP). 

Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom 
se razvrstijo v naslednje podkategorije: 

 zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano 
oznako LZ) in 

 mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK). 
 

3. člen 

Lokalne ceste so: 

 ceste med naselji v občini Nazarje in ceste med 
naselji v občini Nazarje in med naselji v sosednjih 
občinah; 

 ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, 
razvrščene v podkategorije. 

 
4. člen 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v 
občini in naselji v sosednjih občinah so: 

 

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Potek 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m] 

Vrsta 
prometa 

1. 107090 107091 C R3 697 Bočna-Letošč-Volog C R3 697 741 1.264 Gornji Grad V 

2. 267120 267121 O 267111 Trnovec-Gorica-Lačja vas C R3 697 471 579 Rečica ob Savinji V 

3. 282010 282011 C R3 697 Šmartno-Brdo-Zg.Pobrežje O 267113 2.055 1.166 Rečica ob Savinji V 

4. 282020 282021 O 282071 Nazarje O 282031 1.697  V 

5. 282020 282022 O 282031 Kokarje O 282041 1.847  V 

7. 282030 282031 O 282021 Zavodice-Čreta O 490123 5.057  V 
8. 282040 282041 C R3 697 Govek-Kokarje O 282022 442   V 

9. 282050 282051 O 282021 Žlabor-Dobletina C R3 697 1.302  V 

10. 282060 282061 C R3 697 Sp.Kraše-Brdo O 282011 2.538  V 

11. 282070 282071 C R3 697 Nazarje-Dobrovlje O 490121 1.110 4.685 Mozirje, 2.739 Braslovče V 

12. 282080 282081 C R3 697 Lesarska cesta C 768260 1.033 107 Rečica ob Savinji V 

13. 282120 282121 O 490113 Rovt-Špitalič C R2 414 5.225 4.640 Kamnik V 

14. 282130 282131 C R1 225 Tovarna BSH-Prihova-Rečica C 267100 1.876 20 Rečica ob Savinji V 

15. 490110 490113 O 490112 Lipa-Šmartno C R3 697 5.230  V 

16. 490120 490122 O 282071 Dobrovlje-Čreta O 282031 761 6.570 Braslovče V 

17. 490120 490123 O 282031 Čreta-Ropasija O 992401 700 3.361 Vransko V 

 
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Nazarje znaša 32.085 (32,085 km). 
 

5. člen 

Lokalne ceste v naseljih z uvedenih uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so: 

 Zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ): 
 

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Potek 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m] 

Vrsta 
prometa 

1. 282090 282091 C R3 697 Dobletinska O 282081 213  V 

2. 282100 282101 C R3 697 Pod Slatino O 282081 425   V 

 
Skupna dolžina zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini Nazarje znaša 638 m (0,638 km). 

 

 Mestne in krajevne ceste (LK): 

 

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Potek 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m] 

Vrsta 
prometa 

1. 282110 282111 O 282021 Samostanska pot Z samostan 470  V 

 

Skupna dolžina mestnih in krajevnih cest (LK) v občini Nazarje znaša 470 m (0,470 km). 
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6. člen 

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so: 

 

Zap. 
št. Cesta Odsek 

Začetek 
odseka Potek 

Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Preostala dolžina 
v sosednji občini [m] 

Vrsta 
prometa 

1. 767270 767271 C 267610 Loke-Nazarje O 282071 435 1.760 Mozirje V 

2. 767440 767441 C 267110 Spodnje Pobrežje-Veniše Z HŠ 22d 490 1.029 Rečica ob Savinji V 

3. 782010 782011 O 282021 Zavodice:Kos-Vrhovnik Z HŠ 5 1.310  V 

4. 782010 782012 O 782011 Janžovnik-Rupreht-rondo O 782021 656  V 

5. 782020 782021 O 282021 Rondo-Velam Z HŠ 14 1.276  V 

6. 782030 782031 O 282051 Žlabor-Krajnik O 282022 1.199  V 

7. 782040 782041 C R3 697 Dobletina-Hren-Krigl Z HŠ 10a 445  V 

8. 782040 782042 C R3 697 Praznik-Birš Z HŠ 14 122  V 

9. 782050 782051 O 282051 Žlabor-Trenkl-Bark Z HŠ 17 643  V 

10. 782070 782071 C R1 225 Obrtniška Z HŠ 23 285  V 

11. 782070 782072 O 282071 Ob Savinji 10 Z HŠ 10 155  V 

12. 782070 782073 O 282071 Povezava Samostanska O 282111 160  V 

13. 782080 782081 O 282071 Šinkar Z HŠ 3 265  V 

14. 782090 782091 C 282070 Bloki-Zadrečka 11 Z HŠ 11 292  V 

15. 782100 782101 C R3 697 Bloki-Zadrečka 19 Z HŠ 19 165  V 

16. 782100 782102 O 782101 Bloki-Zadrečka 21 Z HŠ 21 62  V 

17. 782100 782103 C R3 697 Bloki-Zadrečka 25 Z HŠ 25 77  V 

18. 782100 782104 C R3 697 Bloki-Zadrečka 29 Z HŠ 29 40  V 

19. 782100 782105 C R3 697 Bloki-Zadrečka 31 Z HŠ 31 59  V 

20. 782100 782106 C R3 697 Bloki-Zadrečka 33 Z HŠ 33 49  V 

21. 782110 782111 C R3 697 Zdravstveni dom Z Zdr.dom 130  V 

22. 782120 782121 O 282081 Cvetlična ulica O 282091 238  V 

23. 782120 782122 O 782121 Cvetlična-Lesarska O 282081 100  V 

24. 782120 782123 O 282081 Glin tovarna C R3 697 470  V 

25. 782130 782131 O 282101 Tominškova ulica O 782141 208  V 

26. 782140 782141 O 282101 Tratnikova-Vrtnarska O 282091 327  V 

27. 782140 782142 O 282091 Pešpot Dobletinska cesta O 282101 200  P 

28. 782140 782143 O 782141 Vrtnarska O 282101 64  V 

29. 782150 782151 C R3 697 RC-črpališče Z HŠ 17a 319  V 

30. 782160 782161 C R3 697 Pusto Polje-vas O 782151 152  V 

31. 782170 782171 C R3 697 Pusto Polje-Škotnik Z HŠ 27 579  V 

32. 782180 782181 C R3 697 Pusto Polje-Potok-vodohram Z HŠ 13 1.830  V 

33. 782190 782191 O 782201 Potok-Prodnik-Vrbin O 782601 874   V 

34. 782200 782201 O 782181 Potok-po vasi I O 282023 574  V 

35. 782200 782202 O 782201 Potok-po vasi II O 282023 150  V 

36. 782210 782211 O 282022 Kokarje-Venek Z HŠ 20 145  V 

37. 782220 782221 O 282022 Kokarje-cerkev Z cerkev 255  V 

38. 782230 782231 O 782601 Kokarje-Laze Z igrišče 527  V 

39. 782240 782241 O 282041 Kokarje-Mrazov Ivan O 782031 1.305  V 

40. 782250 782251 O 267121 Na Gorico-cerkev Z cerkev 160  V 

41. 782260 782261 C R3 697 Lačja vas-Natura Sečnik Z HŠ 23 1.400  V 

42. 782260 782262 C R3 697 Odcep Ribežl Z HŠ 5 100  V 

43. 782270 782271 C R3 697 Sp.Kraše-Zagožen Z HŠ 3 205  V 

44. 782280 782281 O 282061 Sp.Kraše-Mavher Z HŠ 9 621  V 

45. 782280 782282 O 282061 Sp.Kraše-Deleja Z HŠ 21 390  V 

46. 782280 782283 O 282061 Sp.Kraše-Puklavec Z HŠ 20 68  V 

47. 782290 782291 O 282061 Sp.Kraše-Anzi Z HŠ 70 705  V 

48. 782300 782301 O 282061 Sp.Kraše-Vrtačnik Z HŠ 41 634  V 

49. 782310 782311 O 282011 Šmartno-Šutna Z HŠ 83 307  V 

50. 782320 782321 O 282011 Šmartno-Lever Z HŠ 55 230  V 

51. 782330 782331 C R3 697 Šmartno-Jelšnik Z HŠ 15 203  V 

52. 782330 782332 C R3 697 ZKZ Z HŠ 74 73  V 

53. 782330 782333 C R3 697 Zg.Kraše-Tevž, Komar C R3 697 133  V 

54. 782340 782341 C R3 697 Šmartno-Irmančnik Z HŠ 38 210  V 

55. 782350 782351 O 490113 Šmartno-Polajžar Z HŠ 45 539  V 

56. 782350 782352 O 490113 Odcep Račnek Z igrišče 138  V 

57. 782360 782361 C R3 697 Šmartno C R3 697 439  V 



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2042  

 

 

58. 782370 782371 C R3 697 Volog-Mali Rovt Z HŠ 26 1.470  V 

59. 782370 782372 O 782371 Cajner-Pikl Z HŠ 15 115  V 

60. 782370 782373 O 782371 Podgoršek-Volog 24 O 107091 354  V 

61. 782380 782381 O 107091 Volog-Letošč Z HŠ 22 277  V 

62. 782390 782391 C R3 697 VVZ-športna dvorana Z Š.D. 210  V 

63. 782390 782392 C R3 697 Dovoz stara šola Z HŠ 35 53  V 

64. 782400 782401 C R3 697 Dobletina-vas O 282051 175  V 

65. 782410 782411 O 282131 Olupi-R1 225 C R1 225 369  V 

66. 782420 782421 O 282131 Prihova-Vratnik O 282131 577  V 

67. 782430 782431 C R1 225 Jurak-R1 225 C R1 225 256  V 

68. 782440 782441 C R1 225 R1 225-Pfeifer Z HŠ 42 128  V 

69. 782450 782451 O 782351 Šmartno-vodovod Z HŠ 44 416  V 

70. 782460 782461 O 282011 Brdo-Pintar Z HŠ 14 410  V 

71. 782470 782471 O 282061 Sp.Kraše-Žehel Z HŠ 38 272  V 

72. 782470 782472 O 282061 Sp.Kraše-Gornek Z HŠ 28 100  V 

73. 782470 782473 O 282061 Sp.Kraše-Felician Z HŠ 43 110  V 

74. 782480 782481 C R1 225 R1 225-Vajdi O 282131 209  V 

75. 782490 782491 O 490113 Grabnar-Brčun Z HŠ 21 981  V 

76. 782500 782501 O 490113 Odcep Štrukelj Z HŠ 8 160  V 

77. 782500 782502 O 490113 Odcep Droka Z HŠ 5 185  V 

78. 782500 782503 O 490113 Odcep Podlipnik Z HŠ 12 125  V 

79. 782510 782511 O 282121 Odcep Laznik Z HŠ 20 300   V 

80. 782510 782512 O 282121 Bela-Pikl Z HŠ 14 309  V 

81. 782070 782074 C 282070 Za samostanom 1-odcep B Z N.H. 51  V 

82. 782070 782075 C 282070 Za samostanom 1-odcep A Z N.H. 44  V 

83. 782080 782082 C 282070 Nazarje-igrišče Z igrišče 73  V 

84. 782090 782092 O 782091 Zadrečka 15 O 782101 68  V 

85. 782150 782153 O 782151 Črpališče-Cajner Z HŠ 19 78  V 

86. 782200 782204 O 782202 Potok-po vasi-HŠ 14 Z HŠ 14 62  V 

87. 782200 782205 O 782201 Šestir-Srnak O 782181 213  V 

88. 782220 782222 C 282020 Kokarje-ob Suhi Z HŠ 21 108  V 

89. 782240 782242 O 782241 Kokarje-vas-povezava C 282020 36  V 

90. 782410 782413 C R3 697 Benc. servis Nazarje C R1 225 82  V 

91. 782440 782442 O 782441 IOC Prihova-odcep A O 782442 412  V 

92. 782440 782443 O 782442 IOC odcep E Z IOC 102  V 

93. 782440 782444 O 782442 IOC odcep Lukše Z IOC 93  V 

94. 782440 782445 O 782442 IOC odcep F Z IOC 115  V 

95. 782440 782446 O 782442 IOC odcep G Z IOC 110  V 

96. 782440 782447 O 782442 IOC Lesjak-Elektro Z HŠ 48 76  V 

97. 782440 782448 O 782447 IOC Lesjak-Jelaš Z HŠ 41 47  V 

98. 782480 782482 C 282130 Prihova 2 Z HŠ 2 126  V 

99.  782600 782601 C 282040 Kokarje C 782910 534  V 

100. 782600 782602 C 782910 Potok-po vasi III Z HŠ 27       137  V 

101. 782600 782603 C R3 697 Lačja vas Z HŠ 26       661  V 

 
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini Nazarje znaša 
33.976 m (33,976 km). 
 

7. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997) 
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za 
ceste, št. 37162-3/2010 z dne 23. 9. 2010. 

 
8. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (Uradno 
glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 4/08, dne 03.03.2008) . 
 

9. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Zgornjesavinjskih občin. 
 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje 
(UG ZSO, št. 12/2010), ima naslednjo  končno določbo: 

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Zgornjesavinjskih občin. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje 
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/2012), 
ima naslednje dodatne in končne določbe: 

 
3. člen 

Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, 
se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.-  
 

4. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je 
bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
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kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997 in 
njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike 
Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-3(507) z dne 
05.01.2012. 
 

5. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati 
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih 
občin, št. 12/2010). 
 

6. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu Zgornjesavinjskih občin. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (UG SO, 
št. 49/2013)ima naslednje dodatne in končne določbe. 

 
6. člen 

Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, 
se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.   

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/1997 in 
njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike 
Slovenije za ceste št. 37162-3/2013-274(507) z dne 
16.10.2013.  
 

7. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati 
spremenjene alineje Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Nazarje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 4/2012) 
ter spremenjene alineje Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin, št. 18/2008). 
 

8. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0005/2010-27-3 
Nazarje, 12. december 2013 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
852. Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Center Nazarje za 
območje JP 

 
Na podlagi  57. člena in 61.a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr., 
43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-
A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8), v 
nadaljevanju besedila ZPNačrt  je županja občine 
Nazarje na podlagi 16. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011- 
UPB1 in 11/2012) dne 6. 12. 2013  sprejela 
 

SKLEP 
  ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM 

PROSTORSKEM NAČRTU CENTER NAZARJE ZA 
OBMOČJE JP 

 

I.  Ocena stanja in razlogi za pripravo 
sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Center 
Nazarje za območje JP (v nadaljevanju OPPN 
Center Nazarje) 

 
Na podlagi pobude g. Iztoka Vrtačiča in Občine Nazarje, 
se na območju OPPN Center Nazarje za območje javnih 
površin (JP) začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev OPPN Center Nazarje. Območje predvidene 
ureditve predstavlja območje obstoječih stavbnih 
zemljišč v naselju Nazarje, kjer so z OPPN dovoljeni: 
trgi, parki, zelene površine, otroška in športna igrišča ter 
druge površine, namenjene širši javnosti. Občina 
Nazarje in g. Iztok Vrtačič sta ugotovila, da je območje, 
ki je z OPPN predvideno kot park z betonsko ploščadjo 
neustrezno in predlagata ureditev parkirnih prostorov, 
uvoza in izvoza na regionalno cesto ter parka z otroškim 
igriščem. 
 
II.  Pravna podlaga za spremembo OPPN 

 

Pravna podlaga za pripravo (izdelavo) so:  

 Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 
33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-
ZUPUDPP, 106/2010 popr., 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-
A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8),  

 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Ur.l. 
RS, št. 99/2007),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za 
obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 
1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine 
Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 
1989 za območje Občine Mozirje (Uradno glasilo 
ZSO, št. 02/02 in 08/02-popravek). 

 
III.  Območje urejanja in program 

 
Območje urejanja, ki je v OPPN opredeljeno, kot 
območje JP (območje javnih površin) je v grafičnem 
prikazu predvidene ureditve začrtano kot park z 
betonsko ploščadjo. S spremembo OPPN Center 
Nazarje želimo to določilo spremeniti v območje 
parkirišč z urejenim parkom, uvozom in izvozom na 
regionalno cesto, otroškim igriščem ipd. 
 
IV.  Način pridobitve strokovnih rešitev 

 

Strokovne rešitve za spremembo OPPN bodo temeljile 
na strateških usmeritvah iz prostorskih aktov občine ter 
njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja prostora, 
pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in 
njihovih strokovnih podlag, ob upoštevanju programskih 
izhodišč pobudnika oziroma investitorja in lokalne 
skupnosti. 

 
V.  Oblika in vsebina 

 

Spremembe in dopolnitve OPPN se po postopku, 
vsebini, obliki in načinu priprave, pripravi v skladu z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer:  

 z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, 
št. 33/07, 70/08 –ZVO-1B, 108/09, 80/2010-
ZUPUDPP, 106/2010 popr., 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-
A, 109/2012, 35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8),  

 s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
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V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravijo 
skladno s predpisi, ki urejajo to področje. 

 

 
VI.  Roki izdelave 
 
+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|            Faza            |   Rok izdelave    |   Nosilec   | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Sklep o pripravi OPPN in    |december 2013      | občina      | 

|objava sklepa               |                   |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Osnutek OPPN za pridobitev  |januar 2014        | izdelovalec | 

|smernic in  odločitve o     |                   |             | 

|potrebnosti izvedbe CPVO    |                   |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Pridobitev odločbe MOP o    |februar 2014       | izdelovalec | 

|potrebnosti izvedbe CPVO    |                   |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Pridobivanje in             |februar 2014       | izdelovalec | 

|usklajevanje smernic        |(15 dni)           |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Dopolnjen osnutek OPPN      |marec 2014         | izdelovalec | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Priprava okoljskega         |                   |             | 

|poročila in preverba        |                   |             | 

|kakovosti okoljskega        |                   |             | 

|poročila                    |marec 2014         | izdelovalec | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Javno naznanilo javne       |april 2014         | občina      | 

|razgrnitve in javne         |                   |             | 

|obravnave OPPN              |                   |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Javna razgrnitev in javna   |april 2014         |občina,      | 

|obravnava OPPN in OP        |(15 dni)           |izdelovalec  | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Stališča do pripomb in      |april 2014         |izdelovalec, | 

|uskladitev stališč          |                   |občina       | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Predlog OPPN za pridobitev  |maj 2014           |izdelovalec  | 

|mnenj                       |                   |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Pridobivanje in             |maj 2014           |izdelovalec  | 

|usklajevanje mnenj          |(15 dni)           |             | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Predlog OPPN za sprejem     |junij 2014         |izdelovalec  | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Priprava gradiva in sprejem |junij 2014         |izdelovalec, | 

|na občinskem svetu          |                   |občina       | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Izdelava končnega dokumenta |junij 2014         |izdelovalec  | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

|Objava odloka o OPPN v      |junij 2014         |občina       | 

+----------------------------+-------------------+-------------+ 

 
VII. Nosilci urejanja prostora 

 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN 

podati smernice in k predlogu OPPN mnenja, so:  

 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 
(MKO), Direktorat za okolje, Dunajska 22, 1000 
Ljubljana 

 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN 
PROSTOR (MzIP), Direktorat za prostor, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana  

 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 
(MKO), Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 
Ljubljana 

 MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN 
PROSTOR (MzIP), Direktorat za promet, 
Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana 

 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, 
KULTURO IN ŠPORT (MIZKŠ), Direktorat za 
kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljubljana 

 Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 

 Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, 

Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje 

 Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje 

 TELEKOM Slovenija- Regijska enota TK omrežje 
Vzhod, center skrbništva TK omrežja, LAVA 1, 
3000 Celje 

 EKEKTRO TURNŠEK d.o.o. Celje, MARIBORSKA 
86, 3000 Celje  

 JAVNO PODJETJE DOM NAZARJE 

 Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje 
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 drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo 
utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku 
priprave OPPN.  

Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema 
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in 
mnenj, le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri 
čemer pa mora pripravljavec OPPN upoštevati vse 
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve določajo veljavni predpisi.  

Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN sodelujejo 
naslednji udeleženci:  

 pobudnik, načrtovalec in Občina Nazarje, 
Savinjska cesta 4, Nazarje. 

 
VIII.  Obveznosti financiranja priprave OPPN 

 

Izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN, vseh potrebnih 
strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali 
nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi 
strokovnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v 
kolikor bo potrebna njegova izvedba ) bo financirala 
Občina Nazarje. 
 
IX.  Objava in začetek veljavnosti sklepa  

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Nazarje ter začne veljati 
naslednji dan po objavi.  
 
Št.: 3505-0004/2013-1 
Nazarje, 6. 12. 2013 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
853. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
ZLS-UPB2 ter št. 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 
79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 
84/2010 Odl.US: U-I-176/08)), 23. člen Zakona o 
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04- UPB1, popr. 
14/05 popr.)  in 16. člena Statuta Občine Nazarje 
(Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011 – 

UPB1) je Občinski svet Občine Nazarje  na svoji 27. 
redni seji dne  12. 12. 2013 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 
1.  

Občinski svet Občine Nazarje je odločil, da se zemljišče 
s parcelno številko: 
- 1200/9, funkcionalni objekt v izmeri 476 m2, vpisano v  
vložku 725, k.o. Prihova. 
izvzame iz javnega dobra. 
 

2. 

Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi 
lastninsko pravico Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 
3331 Nazarje. 
 

3. 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-0005/2010-27-12 
Nazarje, 12.12.2013 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 
854. Sklep o določitvi cene uporabe in/ali najema 

športne dvorane Nazarje 

 
Občinski svet Občine Nazarje je  na podlagi določil 16. 
člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo 
zgornjesavinjskih občin št. 2/2011- UPB-1 in 11/2012) in 
sprejetega Pravilnika o uporabi Športne dvorane 
Nazarje in o oblikovanju cen (UG SO št. 49/2013) na 
svoji 27. redni seji dne 12.12. 2013 sprejel  
 

SKLEP 
 o določitvi cene uporabe in/ali najema športne 

dvorane Nazarje 

 
1. člen 

Cena najema  športne dvorane Nazarje je za eno uro 
uporabe/najema naslednja: 

 

UPORABA IN/ALI NAJEM 
IZVAJALCI LPŠ  UPORABNIKI - DOMICIL DRUGI UPORABNIKI 

1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 1/3 2/3 3/3 

MED TEDNOM IN OB 
VIKENDIH:                                                                                 
programi kakovostnega 
športa, interesne športne 
vadbe otrok in športne 
rekreacije odraslih 

8,00 € 12,00 € 16,00 € 14,00 € 21,00 € 28,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 

ŠPORTNE PRIREDITVE:                                                                  
(turnirji) 

    20,00 €     35,00 €     50,00 € 

ŠPORTNE PRIREDITVE:                                                                  
(prvenstvene tekme pod 
okriljem NPŠZ) * 

    40,00 €     80,00 €     120,00 € 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523


Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2046  

 

 

KOMERCIALNE 
PRIREDITVE (*):                                                       
uporaba ŠD s tribuno 

    80,00 €     80,00 €     80,00 € 

KOMERCIALNE 
PRIREDITVE (*):                                                       
uporaba ŠD z dodatnimi stoli 

    110,00 €     110,00 €     110,00 € 

          
NAJEM REKLAMNEGA 
PROSTORA (sponzorske 
pogodbe) 

letni najem za 1 m2 reklamnega prostora = 450,00 € (BREZ DDV - 22 %) 

VSE CENE SO IZRAŽENE BREZ DDV (9,5 %) IN SE NANAŠAJO NA 1 URO UPORABE (1 ura = 60 min.) 
 
opombe: Izvajalci LPŠ so klubi in društva sofinancirani s strani proračuna Občine Nazarje (javni razpis). 
                 Uporabniki – domicil: so vsi ostali uporabniki ŠDN, ki imajo sedež v občini Nazarje. 
                 Drugi uporabniki: so vsi uporabniki ŠDN s sedežem izven občine Nazarje. 

 
Po določbah LPŠ 2014 (4. člen) imajo izvajalci LPŠ (kakovostni šport otrok, mladine in odraslih) zagotovljeno brezplačno 
uporabo ŠDN do izpolnitve priznane kvote ur. 
 
Skupine udeležencev s strani sponzorjev (donatorjev) lahko pri uporabi dvorane uveljavijo: 
popust 10 % če vrednost pogodbe znaša med 450,00 in 1.500,00 €, 
popust 25 % če vrednost pogodbe znaša med 1.501,00 in 4.500,00 €, 
popust 50 % če vrednost pogodbe znaša nad 4.501,00 €. 
 
(*) – upoštevana cena za eno tekmo. 

 
2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2014 
dalje. 
 
Številka: 032-0005/2010-27-15 
Datum:  12. 12. 2013 
 
 Občina Nazarje 
 Majda Podkrižnik, županja 
 

 
 

OBČINA POLJČANE 

 
855. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 

2014 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLS – UPB2, 76/2008, 
100/2008 in 79/2009), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št.11/11-UPB4) in 93. člen 
Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je 

Občinski svet Občine Poljčane na 23. redni seji dne, 18. 
12. 2013 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE POLJČANE ZA LETO 2014 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 

S tem odlokom se za Občino Poljčane za leto 2014 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, 
posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina proračuna 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani  prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih: 

 

KONTO    OPIS PRORAČUN 2014 

        

  A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR  

        

  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.830.890 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.044.753  

70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.749.970 

700   Davki na dohodek in dobiček 2.410.470 

703   Davki na premoženje 158.000 

704   Domači davki na blago in storitve 181.500 

706   Drugi davki  0 
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71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 294.783 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 252.560 

711   Takse in pristojbine 1.300 

712   Denarne kazni 6.340 

713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.500 

714   Drugi nedavčni prihodki 33.083 

       

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 139.235 

720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  115.000 

722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 24.235 

       

74   TRANSFERNI PRIHODKI (740) 2.646.902 

740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 444.141 

741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 2.202.761 

       

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.398.739 

       

40   TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43) 1.332.466 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 299.722 

401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 50.304 

402   Izdatki za blago in storitve 836.199 

403   Plačila domačih obresti 97.460 

409   Rezerve 48.781 

       

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.240.943 

410   Subvencije 25.800 

411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 750.256 

412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 120.915 

413   Drugi tekoči domači transferi 343.972 

       

42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.759.332 

420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.759.332 

       

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 65.998 

431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 21.680 

432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 44.318 

       

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.) -2.567.849 

       

  III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404) -2.470.989 

       

  III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41)) 471.344 

       

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
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  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV  0 

  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 0 

       

  C. RAČUN FINANCIRANJA  

       

  VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.950.000 

500   Domače zadolževanje 1.950.000 

       

  VIII. ODPLAČILO DOLGA 164.333 

550   Odplačilo domačega dolga 164.333 

   
 

Konto   OPIS  

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII) -782.182 

       

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.785.667 

       

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.) 2.567.849 

       

  XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 
2012) 

782.182 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni 
na naslednje programske 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.  

Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin 
na nivoju podskupine kontov. Posebni del proračuna do 
ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Poljčane – www.poljcane.si. 

Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko 
občine na področju investicijskih izdatkov občine in 
državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2014 do 
2017). V načrt razvojnih programov v občini so vključeni 
vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev neposrednih in posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna oz. vsi investicijski 
odhodki in investicijski transferi. Načrt razvojnih 
programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, 
investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke -  
konta. 
 

4. člen 

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

 prihodki požarne takse po 60. členu zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 

87/01, 110/02 - ZGO-1, 105/06, 3/07 - uradno 
prečiščeno besedilo in 9/11), 

 okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 
70/10), ki se porabi za namen, določen v zakonu, 
ki ureja financiranje občin, 

 okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 
14/10), ki se porabi za namen, določen v zakonu, 
ki ureja financiranje občin, 

 prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije ter prejeta 
sredstva iz proračuna Evropske unije za 
sofinanciranje investicij in projektov, ki se 
uporabijo za namen, določen v pogodbi. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
proračuna. 
 

5. člen 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega 
področja proračunske porabe proračuna odloča župan. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi 
realizaciji. 
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6. člen 

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

 v letu 2014 v višini 70 % navedenih pravic porabe 
in 

 ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic 
porabe. 

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

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

7. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Novi projekti se uvrstijo v načrt 
razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega 
sveta. 

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

8. člen 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 

Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 
36.157 EUR. Del sredstev se izloča v rezerve začasno 
vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu 
proračuna za preteklo leto. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave, o uporabi sredstev proračunske rezerve, za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, odloča 
župan. 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija v višini 12.624,00 EUR kot 
nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, 
o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih 
imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne 
višine 210 EUR. 
 

10. člen 

Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
za nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 EUR in za 
nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno 
pravico ter o tem obvesti občinski svet ob zaključnem 
računu.  

Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan 
pooblaščen tudi za podpis pogodbe. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

11. člen 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna. Za izvajanje kratkoročnega 
zadolževanja je pooblaščen župan.  

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
je Občina Poljčane, v vsakem posamičnem primeru 
odloča občinski svet. 

 
12. člen 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 1.950.000,00  
EUR in sicer za financiranje investicij, ki so predvidene v 
proračunu. 

 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Poljčane v 
letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

14. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 
 

 
 
856. Sklep o vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za 
leto 2014 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni 
list RS, št. 93/2011) in 18. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
115/2007), je Občinski svet Občine Poljčane na svoji 23. 
redni seji, dne 18. decembra 2013 sprejel 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
ZA LETO 2014 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč na območju Občine Poljčane znaša 
0,002128 EUR/m

2
. 
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2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
januarja 2014. 
 
Številka: 9000-0004/2013-7-201 
Poljčane, 18. decembra 2013 
 
 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 
 

 
 
857. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 
93/05-ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-
165/09-8, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 
Odl.US: U-I-165/09-34 in 57/12)  in 15. člena Statuta 
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11), je Občinski 
svet Občine Poljčane na 23. redni seji dne 18. 12. 2013 
sprejel 

 
SKLEP  

O UKINITVI JAVNEGA DOBREGA 
 

1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobrega na 
nepremičninah: 

 parc. št. 1069/10, pot v izmeri 253 m
2
, k.o. 

Hrastovec (ID nepremičnine: 784-1069/10-0), 

 parc. št. 1069/11, pot v izmeri 80 m
2
, k.o. 

Hrastovec (ID nepremičnine: 784-1069/11-0), 

 parc. št. 1069/12, pot v izmeri 13 m
2
, k.o. 

Hrastovec (ID nepremičnine: 784-1069/12-0). 
Navedene nepremičnine postanejo last Občine 

Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, matična 
številka: 2242745000.  

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 9000-0002/2013-16 
Datum: 18. 12. 2013 
 
 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 
 

 
 
858. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest 

in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 
2014 

 
Na podlagi 31. člena Odloka o pokopališkem redu za 
pokopališča v občini Poljčane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/2013) in 15. člena Statuta 
Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je 
Občinski svet Občine Poljčane na 23. redni seji dne 18. 
12. 2013 sprejel 

 
SKLEP 

O DOLOČITVI CEN NAJEMA GROBNIH MEST IN 
MRLIŠKIH VEŽIC V OBČINI POLJČANE ZA LETO 

2014 

 

1. člen 

Cena groba in vzdrževanja na pokopališčih, ki jih ureja 
Občina Poljčane, za leto 2014 znašajo: 
 

 
Vrsta grobnega 

mesta 

Cena v 
EUR  

brez DDV 

Najem grobnega 
mesta 

enojni (navadni) 8,00 

 dvojni 
(družinski) 

11,00 

 grobnica 13,00 

 žarni grob 8,00 

 žarni zid 8,00 

Prvi najem 
grobnega mesta 

enojni (navadni) 35,00 

 dvojni 
(družinski) 

40,00 

 grobnica 
(obstoječa) 

80,00 

 žarni grob – s 
spomenikom 

800,00 

 žarni grob – 
brez spomenika 

200,00 

 žarni zid 800,00 

Vzdrževanje 
pokopališča 

redno letno 
vzdrževanje 

10,00 

 
2. člen 

Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 40,00 
EUR za več dni uporabe pa 60,00 EUR. 

S ceno se pokrivajo stroški ogrevanja, električne 
energije in ostale komunalne storitve in so v zneskih 
brez DDV. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
1. 2014. 

 
Številka: 9000-0002/2013-15 
Datum: 10. 12. 2012 
 
 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 
 

 
 

OBČINA PREVALJE 

 
859. Odlok o javnem redu in miru v Občini 

Prevalje 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. 
US, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 43/11 Odl. US, 21/2013), 4. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06 - 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 Odl. 
US, 112/06 Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 
Odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in 
miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 17. člena Statuta 
Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
18/06, 19/06 - popravek, 34/07, 15/10, 12/13) je 
Občinski svet Občine Prevalje na 23. redni seji, dne 
19.12.2013 sprejel 

 
 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r02&p_predpis=ZAKO4182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5247&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5247&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO6193&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4844&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=a4642852-82ad-4a40-9e70-b3273e5ef49c
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=a4642852-82ad-4a40-9e70-b3273e5ef49c
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ODLOK  
O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI PREVALJE 

 
I.  Splošne določbe 

 
1. člen 

Odlok o javnem redu in miru določa pravila in ukrepe za 
varstvo in vzdrževanje javnega reda in miru, 
zagotavljanje varnosti in zdravja občanov in javnega 
premoženja, vzdrževanje čistoče kraja, varstva okolja in 
zunanje podobe kraja, varstvo zunanjega videza naselij 
in zelenic, obveznosti lastnikov in vodnikov psov ter 
ostalih lastnikov oziroma skrbnikov ostalih domačih 
živali ter ravnanje z zapuščenimi vozili, na območju 
Občine Prevalje. Določijo se pristojnosti občinskih 
redarjev in občinskih inšpektorjev pri izvajanju nadzora 
nad izvrševanjem določb tega odloka in globe za kršitve 
določb tega odloka.   

 
2. člen 

Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju 
Občine Prevalje, se mora obnašati tako, da ne moti, ne 
vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu 
ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali 
premoženja, da skrbi za primeren videz kraja, kjer živi, 
dela ali se začasno zadržuje in da ne opravlja ali opušča 
dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana 
oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in javno 
moralo. 

 
3. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo 
naslednji pomen: 

 javne površine so javne prometne površine (cesta, 
parkirišča, kolesarske steze, avtobusna 
postajališča,  ulice, pločniki, trgi, idr.) ter javne 
zelene površine (parki, cvetlični nasadi, otroška in 
športna igrišča, zelenice, rekreacijske poti, idr.) in 
okolice javnih institucij in zavodov, ki so javno 
dobro ali so v lasti Občine Prevalje oziroma v 
upravljanju le-te, 

 zasebne površine so zemljišča v zasebni lasti 
fizičnih ali pravnih oseb, 

 upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje z 
zemljiščem določi lastnik. V primeru,da upravljavca 
lastnik ne določi, se šteje za upravljavca lastnik 
sam. 

 
4. člen 

Za prekrške storjene, po tem odloku, so odgovorne 
pravne osebe, odgovorne osebe pravnih oseb, 
samostojni podjetniki posamezniki, odgovorne osebe 
samostojnih podjetnikov, posamezniki, ki samostojno 
opravljajo dejavnost ter posamezniki. 

 
II.  Varstvo javnega reda in miru 

 
5. člen 

Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, 
navedenih v tem odloku, na nedovoljen način motita 
javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce 
pri delu, počitku ali razvedrilu.  

 
6. člen 

Na območju Občine Prevalje je zaradi varstva javnega 
reda in miru prepovedano: 

1. na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati 
občane z  zbiranjem podatkov, izjav ali na vsiljiv 
način prodajati artikle ali  ponujati storitve razen 
takrat, ko je to izrecno dovoljeno ali določeno, 

2. točiti in uživati alkoholne pijače v parkih, na 
zelenicah, na otroških ali športnih igriščih, pred 

prodajalnami, na območju železniške postaje in 
javnih zavodov, na ulici in na drugih javnih 
površinah ter izven prostorov, ki so določeni za 
točenje alkoholnih pijač, razen v primeru 
organiziranega društvenega druženja,   

3. nepotrebno zadrževanje na območju 
pokopališč zaradi druženja, zabave, kajenja, 
počitka, uživanja hrane in pijače,  

4. onesnaževati ali naslanjati se na nagrobne 
spomenike, grobove ali grobnice, razna 
spominska obeležja v parkih in spominskih 
območjih, postavljati nanje predmete, ki kazijo 
njihov videz hoditi po grobovih oziroma 
grobnicah,  

5. oglaševati in reklamirati izdelke in dogodke z 
uporabo zvočnih naprav brez odobritve 
pristojnega organa,  

6. vstopati brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali 
na javne površine, kjer je vstop prepovedan in 
je prepoved vidno označena,  

7. tovorna vozila in druga dostavna vozila 
gospodarskih družb in zasebnih podjetnikov 
parkirati na javnih površinah, razen za čas 
opravljanja del, 

8. odmetavati ogorke in žvečilne gumije na javne 
površine, razen v zato postavljene posode. 

 
7. člen 

Nedovoljeno je motiti mir in počitek ljudi s hrupom vsak 
dan v času med 22. in 6. uro. V nedeljo je prepovedano 
v strnjenih naseljih uporabljati kosilnice, motorne žage in 
druge naprave. Te omejitve ne veljajo za opravljanje 
nujnih interventno-vzdrževalnih del (dela na napeljavah 
javne gospodarske infrastrukture, dela na cestni 
infrastrukturi, dela zaradi odprave posledic naravnih in 
drugih nesreč ipd.). 

 
III.  Varstvo občanov in premoženja 

 
8. člen 

Zaradi zagotavljanja varstva javnega premoženja so 
prepovedana dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi 
se ogroža ali poškoduje premoženje občine, krajevne 
skupnosti ali premoženje javnega dobra. 

 
9. člen 

Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano: 
1. nameščati kakršnekoli naprave ali ovire na javne 

površine brez predhodnega soglasja oziroma 
odločbe pristojnega organa. Določba se ne nanaša 
na nameščanje naprav ali ovir na javne ceste, kar 
že ureja prometna zakonodaja,  

2. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne 
predmete, ki lahko povzročijo ogrožanje zdravja 
mimoidočih, 

3. z metanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati 
varnost ljudi in premoženja, 

4. dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na 
javnih površinah,  

5. voditi pse in druge domače živali, razen službenih 
psov, psov-vodičev slepih in psov-pomočnikov 
invalidov, na zelenice in dvorišča otroških vrtcev in 
šol, druga otroška igrišča, na pokopališča, športna 
igrišča, kjer ni izrecno dovoljeno vodenje živali,  

6. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali 
umazati ljudi ali pročelje stalnih ali začasnih 
stacionarnih ali premičnih objektov, ki se nahajajo 
na javni površini, 

7. nepravilno uporabljati igrala na otroških igriščih ali 
naprave na rekreacijskih poteh, kar ima lahko za 
posledico poškodbo ali uničenje igrala ali naprave, 
oziroma ogrožanje zdravja drugih oseb,  
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8. uporabljati igrala ali naprave, ki so navedene v 
prejšnji točki, osebam, ki kažejo očitne znake 
vinjenosti, 

9. saditi ali gojiti rastline v bližini komunalnih vodov  
ali v bližini javne površine ali zgradbe, da rastline 
škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo 
na javni površini ali zgradbi,  brez ustreznega 
soglasja, 

10. spodkopavati ali kakorkoli poškodovati javne 
površine oziroma z zemeljskimi deli povzročati 
nevarnost zemeljskih plazov,  

11. metati sneg na vozišča in pločnike občinskih cest 
ter na druge javne površine,  

12. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken 
karkoli, kar ogroža varnost ljudi. 

 
10. člen 

Zaradi zagotavljanja varstva ljudi in javnega premoženja 
morajo lastniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih 
prostorov:  

1. skrbeti, da so na objektih, ki mejijo na javne 
površine nameščeni in vzdrževani strešni žlebovi 
in odtoki meteornih vod, ob prometnih površinah 
tudi snegobrani,  

2. sproti odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov 
na objektih, ki mejijo na javne površine. 

 
IV.  Varstvo zdravja in čistoče 

 
11. člen 

Z namenom varovanja zdravja in čistoče je 
prepovedano puščati iztrebke domačih živali na javnih 
površinah. Vodnik, ki vodi psa ali drugo domačo žival po 
navedenih površinah, je dolžan ustrezno počistiti 
iztrebke le-tega ter uporabljati za to označene koše 
oziroma tam, kjer le-teh ni, zabojnike za mokre 
komunalne odpadke.  

 
V.  Varstvo okolja, zelenih površin in zunanje 

podobe kraja 

 
12. člen  

Zaradi varstva okolja, zelenih površin in zunanje podobe 
kraja je prepovedano: 

1. trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih 
koritih in gredah, uničiti ali poškodovati drevje in 
okrasne rastline v parkih, javnih nasadih, 

2. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, 
zemljo, gnojem, gnojevko, oljem, žagovino, 
papirjem ali podobnimi snovmi. Določba se ne 
nanaša na onesnaževanje cestišča javnih cest, kar 
že ureja zakonodaja, 

3. odložiti kakršenkoli material na javno površino, na 
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje ali drugi 
objekt za splošno rabo, razen z ustreznim 
dovoljenjem, 

4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug 
podoben način trošiti vodo iz vodovodnih omrežij v 
času, ko je trošenje za ta namen omejeno,  

5. prati vozila na javnih površinah.  
 

VI.  Ravnanje z zapuščenimi vozili  

 
13. člen 

Postopek odstranitve zapuščenega vozila se izvede pod 
pogoji, ki jih določa 19. člen Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 82/13-uradno prečiščeno 
besedilo) ter v skladu s Pravilnikom o odstranitvi 
zapuščenih vozil na območju Občine Prevalje. 
 

VII.  Nadzor nad izvajanjem določb odloka  

 
14. člen 

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka so pristojni 
občinski inšpektorji in občinski redarji. 
(2) Na podlagi tega odloka občinski redar nadzoruje 
izvajanje določil: 

 varstvu javnega reda in miru, 6. člena in 7. člena, 

 varstvu občanov in premoženja, tretje, četrte, 
šeste, sedme, osme, devete, desete in dvanajste 
točke 9. člena,   

 varstvu zdravja in čistoče, 11. člena, 

 varstvu okolja, zelenih površin in zunanje podobe 
kraja, prve in druge točke 12. člena, 

 ravnanju z zapuščenimi vozili, 13. člena tega 
odloka. 

(3) Na podlagi tega odloka občinski inšpektor nadzoruje 
izvajanje določil: 

 varstvu občanov in premoženja, prve, druge, pete 
in enajste točke  9. člena, 10. člena, 

 varstvu okolja, zelenih površin in zunanje podobe 
kraj, tretje, četrte in pete točke 12. člena tega 
odloka. 

 
VIII.  Kazenske določbe  

 
15. člen 

(1) Z globo 100  EUR se za prekršek kaznuje 
posameznika, ki ravna v nasprotju z določili tretje, 
četrte, pete in šeste točke 6. člena, dvanajste točke 9. 
člena, 11. člena, četrte in pete točke 12. člena tega 
odloka. 
(2) Z globo 150 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznika, ki ravna v nasprotju z določili prve, druge 
in sedme točke 6. člena, vse točke 9. člena razen 
dvanajste točke, 10. člena, prve, druge in tretje točke 
12. člena tega odloka. 
(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznika, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena 
tega odloka. 
(4) Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznika, ki ravna v nasprotju z določili osme točke 
6. člena tega odloka. 

 
16. člen 

(1) Z globo 600,00 EUR se za prekršek kaznuje 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ali pravno osebo, ki v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti ravna v nasprotju z 
določili 6., 7., 9., 10., 11. in 12. člena  tega odloka. 
(2) Z globo 250,00 EUR se za prekršek, navedene v 
prejšnjem odstavku, kaznuje tudi odgovorno osebo 
pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega 
podjetnika. 

 
17. člen 

(1) Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje 
posameznika, z globo 1.200,00 EUR samostojnega 
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali pravno osebo, ki ne upošteva 
odrejenega zakonitega ukrepa pristojnega nadzornega 
organa po tem odloku. 
(2) Z globo 500,00 EUR se za neupoštevanje ukrepa iz 
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorno osebo pravne 
osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika. 

 
IX.  Prehodne in končne določbe  

 
18. člen 

Določbe 13. člena tega odloka  začnejo veljati naslednji 
dan ob sklenitvi pogodbe med Občino Prevalje in 



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2053  

 

 

izvajalcem storitve odvoza zapuščenega vozila. 
Izvajalec mora izpolnjevati zakonsko določene kriterije v 
zvezi z odvozom, hrambo in izdajanjem zapuščenih 
vozil. 

 
19. člen 

Pravilnik, ki določa izvajanje nalog iz 13. člena tega 
odloka, se pripravi do sklenitve pogodbe iz prejšnjega 
člena tega odloka.  

 
20. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok 
o javnem redu in miru (Medobčinski uradni vestnik, št. 
7/86), Odlok o vzdrževanju čistoče na javnih površinah 
(Medobčinski vestnik 19/91) ter Odlok o ureditvi 
cestnega prometa v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list 
RS, št. 36/98 in 54/98). 

 
21. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 223-0003/2012-16 
Datum: 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
860. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 

občinskih taks v Občini Prevalje za leto 2014 

 
Na podlagi 17. člena Odloka o občinskih taksah v Občini 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/07 in 
10/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 
34/07, 15/10, 12/13) je Občinski svet Občine Prevalje na 
23. redni seji dne 19.12.2013 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

OBČINSKIH TAKS V OBČINI PREVALJE ZA LETO 
2014 

 
1. člen 

Vrednost točke za izračun občinske takse za leto 2014 
znaša 0,073 EUR. 
 

2. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2014 dalje. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi vrednosti točke za izračun občinskih taks v 
Občini Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 38/2012). 
 
Številka: 4261-0053/2013-25 
Datum: 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
861. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Prevalje v obdobju januar - marec 2014 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011-UPB4, 110-2011-ZDIU12, 101/2013) 
in 17.  in 110. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 18/06, 19/06 – pop. 34/07,  
15/2010, 12/2013, 12/2013 ) je župan Občine Prevalje 
dne 19.12.2013 sprejel 
 

SKLEP  
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE PREVALJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2014 

 
1.  Splošna določba 

 
4. člen 

(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Prevalje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

5. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 110-2011-ZDIU12,101/2013) v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 42/2013; v nadaljevanju: odlok o proračunu). 
 
2.  Višina in struktura začasnega financiranja 

 
3. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela 
proračuna določijo v naslednjih zneskih: 

 
 v € 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 

 

Skupina/Podskupina kontov Proračun januar- marec 
2014    

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.240.641 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.170.316 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.011.353 

     700 Davki na dohodek in dobiček 903.994 

     703 Davki na premoženje 64.956 

     704 Domači davki na blago in storitve 42.422 

     706 Drugi davki -19 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 158.963 

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 109.390 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013101&stevilka=3677
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     711 Takse in pristojbine 743 

     712 Denarne kazni 0 

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

     714 Drugi nedavčni prihodki 48.830 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.968 

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7.968 

73 DONACIJE 852 

     730 Prejete donacije  iz domačih virov 852 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 52.899 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 52.899 

     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 8.606 

     782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 8.606 

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.369.044 

40 TEKOČI ODHODKI 517.980 

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 81.496 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 15.086 

     402 Izdatki za blago in storitve 384.793 

     403 Plačila domačih obresti 30.544 

     409 Rezerve 6.061 

41 TEKOČI TRANSFERI 436.105 

    410 Subvencije 12.955 

    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 290.035 

    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 5.719 

    413 Drugi tekoči domači transferi 127.396 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 258.877 

    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 258.877 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 156.082 

    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 1.229 

    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 154.853 

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

-128.403 

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

0 

Skupina/Podskupina kontov  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

      750 Prejeta vračila danih posojil  

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 

0 

Skupina/Podskupina kontov 
 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 72.665 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -72.665 

X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -201.068 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) 128.403 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 870.982 

 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni  proračunskih postavk – podkontov . 
 
 

3.  Izvrševanje začasnega financiranja 

 
5. člen 

(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu. 
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6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem 
delu proračuna.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43.  in 44. člena ZJF. 
 
4.  Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 

 
7. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina  ne more 
zadolžiti.  
 
5.  Končna določba 

 
8. člen 

(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi  v 
uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
januarja 2014 dalje. 
 
Številka: 4100-0003/2013-15 
Kraj, datum: Prevalje, 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
862. Sklep o spremembah Sklepa o povprečni 

gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega 
zemljišča v Občini Prevalje 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.l.RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10), 17. člen Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 17. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in 17. člena Statuta Občine 
Prevalje (UGSO, št. 18/06 in 19/06 – popr., 34/07, 
15/10) je Občinski svet Občine Prevalje na  23. redni 
seji dne 19.12.2013 sprejel 
 

SKLEP  
O SPREMEMBAH SKLEPA O POVPREČNI 

GRADBENI CENI IN OSNOVNI CENI STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V OBČINI PREVALJE 

 
I. 

II. točka Sklepa o povprečni gradbeni ceni in osnovni 
ceni stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (UGSO, št. 
41/2010) se spremeni tako, da se glasi: 

»II. 
Povprečna cena stanovanjske površine,  s III. kategorijo 
opremljenosti na območju občine na dan 30.11.2013 za 
m

2
 koristne površine, znaša 938,31 EUR.« 

 
II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2014 dalje. 
  

Številka : 478-0151/2012-19 
Prevalje, dne 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
863. Sklep o spremembah Sklepa o načinu 

pridobivanja stvarnih pravic za potrebe 
izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, 
javnih poti in druge komunalne 
infrastrukture v Občini Prevalje 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur.l.RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10), 17. člen Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10), 17. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11) in 17. člena Statuta Občine 
Prevalje (UGSO, št. 18/06 in 19/06 – popr., 34/07, 
15/10) je Občinski svet Občine Prevalje na  23. redni 
seji dne 19.12.2013 sprejel 
 

SKLEP  
O SPREMEMBAH SKLEPA O NAČINU 

PRIDOBIVANJA STVARNIH PRAVIC ZA POTREBE 
IZGRADNJE OZIROMA REKONSTRUKCIJE JAVNIH 

CEST, JAVNIH POTI IN DRUGE KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE V OBČINI PREVALJE 

 
I. 

1. odstavek 6. člena Sklepa o načinu pridobivanja 
stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma 
rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge 
komunalne infrastrukture v Občini Prevalje se spremeni 
tako, da se glasi: 
»(1) Povprečna cena stanovanjske površine, s III. 
kategorijo opremljenosti na območju občine na dan 
30.11.2013 za m2 koristne površine, znaša 938,31 
EUR.« 
 

II. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2014 dalje. 
  
Številka : 478-0151/2012-19 
Prevalje, dne 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
864. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-
ZUJF) in 8. člena Statuta Občine Prevalje (. Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006, 34/2007, 
15/2010) je Občinski svet občine Prevalje na 23. redni 
seji dne 19.12.2013 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA  

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO307&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=d9ec7f47-6ef9-478d-abf3-6c2d2a97d680
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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I 

Nepremičnini parc. št.  543/6 k.o. Farna vas se ukine 
status javnega dobra ter se zanjo vknjiži lastninska 
pravica na Občino Prevalje. 
 

II 

Nepremičnine prenehajo imeti značaj javnega dobra in 
se vpišejo v Zemljiško knjigo kot lastnina Občine 
Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična številka: 
1357719000. 
 

III 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-0071/2011-19 
Prevalje, dne 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 
865. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 

 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list 
RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo in  76/08, 
79/09, 51/10 ) in 17. člena statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/06, 19/06-popr., 
34/07, 15/10), 21. in 213. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 92/05, 93/05, 
111/05, 120/06, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 
108/09, 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012) je 
Občinski svet Občine Prevalje na 23. redni seji dne 19. 
decembra 2013 sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 
DOBRA LOKALNEGA POMENA  

 
1. člen 

 
Zemljišča: 
 

OBJEKT ZK PODATKI O 
PARCELI 

Vrtec Krojaček Hlaček parc. št. 158/5, 136/7, 
158/7, vse k.o. 884 - 
Farna vas 

Osnovna šola Franja 
Goloba 

parc. št. 158/4, 158/6, 
158/3, vse k.o. 884 - 
Farna vas 

Športni park parc. št. 622/10, 622/11, 
622/9, 614/5, 555/3, 
614/18, 614/19, vse k.o. 
884 - Farna vas 

Spominski park parc. št. 263/1, 262/1, obe 
k.o. 884 - Farna vas 

Družbeni dom parc. št. 256/4, 254/2, obe 
k.o. 884 - Farna vas 

Vandrovski trg parc. št. 229/17, 233/14, 
229/20, vse k.o. 884 - 
Farna vas 

Javne parkirne in zelene 
površine  

parc. št. 592/6, 237/18, 
411/42, 411/53, 387/40, 
291/6, vse k.o. 884 - 
Farna vas, 125/2, 126/0, 
obe k.o. 883 - Dobja vas 

Sokolski park parc. št. 299/7, 299/5, 
680/1, 233/5, 233/20, vse 

k.o. 884 - Farna vas  

Vrtec Pod Gonjami parc. št. 27/2, 27/3, 38/2, 
39/7, 39/8, vse k.o. 884 - 
Farna vas 

Vrtec Zgornji kraj parc. št. 298/1, 298/2, 
298/5, vse k.o. 884 - 
Farna vas 

Osnovna šola Franja 
Goloba, podružnica Leše 

parc. št. 226/3, 226/2, 
226/4, vse k.o. 892 - Leše 

Športno igrišče na Lešah parc. št. 353/5, k.o. 891 - 
Prevalje 

Osnovna šola Franja 
Goloba, podružnica 
Holmec 

parc. št. 4/0, k.o. 875 - 
Dolga Brda 

Osnovna šola Franja 
Goloba, podružnica 
Šentanel 

parc. št. 460/3, 459/1, 
460/1, vse k.o. 874 - 
Šentanel 

 
vse v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj 
Gradcu, pridobijo status grajenega javnega dobra v lasti 
Občine Prevalje. 
 

2. člen 

Pri nepremičninah iz. 1. člena tega sklepa se dovoli vpis 
zaznambe, da so navedene nepremičnine grajeno javno 
dobro v lasti Občine Prevalje. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Številka: 478-0068/2013 
Datum: 19.12.2013 
 
 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 
 

 
 

OBČINA RUŠE 

 
866. Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov športa za leto 
2014 

 
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 
22/1998, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-
ZGO-1, 15/2003-ZOPA), Pravilnika za vrednotenje 
športnih programov v Občini Ruše (MUV, št. 21/2002, 
32/2009), objavlja Občina Ruše 
 

JAVNI RAZPIS 

 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
športa za leto 2014, ki jih bo Občina Ruše sofinancirala 
iz občinskega proračuna za leto 2014. 
 
1) Na razpisu lahko sodelujejo: 

 športna društva, 

 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za 
posamezna območja oziroma športne panoge, 

 gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu, 

 ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne, 

 vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in 
srednje strokovne šole ter gimnazije. 
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2) Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da imajo sedež v Občini Ruše, 

 da so registrirani najmanj eno leto, 

 da imajo za določene športne programe 
zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo 
najmanj 36 tednov na leto, 

 da imajo zagotovljene materialne (športna oprema 
in rekviziti), prostorske (lastni objekt ali sklenjene 
najemniške pogodbe), kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih 
aktivnosti, 

 da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za 
športna društva) in vadbi. 

 
3) Sofinancirali bomo naslednjo vsebino športnih 

programov: 

- športno vzgojo predšolskih otrok, 
- športno vzgojo šoloobveznih otrok, 
- športno vzgojo mladine, 
- športno dejavnost študentov, 
- športna rekreacija odraslih, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
- športne prireditve, 
- medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 
- delovanje športnih društev in Športne zveze 

Ruše. 
 
4) Prijava na razpis mora biti na razpisnih obrazcih 

naročnika, ki jih interesenti pridobijo na spletni strani 
Občine Ruše www.ruse.si in na sedežu Športne 
zveze Ruše, Trg vstaje 3 v Rušah, v času uradnih ur 
(ponedeljek in sreda od 13.30 do 16.30). 

 
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, 
ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu 
ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu, morajo ob prijavi na razpis 
priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje 
dejavnosti športa. 

 
5) Izvajalci morajo posredovati natančen opis 

programov s seznamom udeležencev, krajem 
izvajanja programov, urnikom vadbe, krajem vadbe 
in podatki o strokovnem kadru. 

 
6) Programi morajo biti finančno ovrednoteni s planom 

stroškov za leto 2014. 

 
7) Orientacijska vrednost sredstev, ki so na razpolago 

za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 
v letu 2014 znaša 76.080,00 EUR. Občina Ruše si 
pridružuje orientacijsko vrednost spremeniti, skladno 
s sprejetim proračunom za leto 2014. Naročnik bo z 
izbranimi izvajalci sklenil pogodbo od 1. 1. do 31. 12. 
2014. 

 
8) Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 

pogojev, meril in normativov »Pravilnika za  
vrednotenje športnih programov v Občini Ruše«. 

 
9) Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 

in na spletni strani Občine Ruše www.ruse.si.  
 
10) Vlogo z razpisno dokumentacijo je potrebno dostaviti 

na naslov: 
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, v zaprti 
kuverti z jasno označenim pripisom »NE ODPIRAJ 
JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2014« do 27.1.2014. 

Priporočamo uporabo pripravljene opreme ovojnice 
za oddajo vloge, ki jo lahko prilepite na kuverto.  
Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo prejme 
sprejemna pisarna Občine Ruše najkasneje do 
27.1.2014. 

 
11) Odpiranje prijav ne bo javno.  

Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo 

imenuje župan. Sklep delitve razpoložljivih 
proračunskih sredstev za šport bo sprejel direktor 
občinske uprave, po sprejemu proračuna Občine 
Ruše za leto 2014. 

Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo izvajalci 
prejeli v roku 30 dni po potrditvi predloga izbora 
programov in razdelitvi finančnih sredstev.  

 
12) Podrobne informacije dobite na 

 Občini Ruše, Trg vstaje 11, Ruše, kontaktna oseba 
Marjana Blažke, tel. št. 669 06 53 in 

 sedežu Športne zveze Ruše, Trg vstaje 3 Ruše, 
tel. št. 02 668 87 00, 041 650 604. 

 
13) Nepravočasno vloženih vlog ne bomo 

obravnavali. 

 
Številka:  671-0015/2013 
Ruše:   19.12.2013 
 
 Občina Ruše 
 Uroš Štanc, župan 
 

 
 
867. Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Ruše za leto 2014 

 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 UPB1, 
56/2008, 94/2009 Odl. US: U-I-278/2007-17, 4/2010, 
20/2011, 100/2011), Pravilnika  o sofinanciranju 
programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Ruše (MUV, št. 27/2005) in Spremembe in 
dopolnitev pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ruše 
(MUV, št. 3/2007 in 32/2009), objavlja Občina Ruše    
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA 

PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI RUŠE ZA LETO 2014 

 
I. Naročnik: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše 

 
II. Predmet razpisa: so programi in projekti na področju 

ljubiteljske kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
glasbene (vokalne in instrumentalne glasbe), plesne, 
gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, literarne, 
likovne, historična glasba in ples, fotografske ter knjižno 
založniške in video dejavnosti, ki bodo izvedeni kot: 

 prireditve, 

 redna letna dejavnost kulturnega društva, 

 založniški projekti, 

 jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,  

 novoletna ali božična prireditev (koncert, 
predstava…), 

 gostovanja po Sloveniji ali tujini, 

 šolanje ali izobraževanje članov društva, 

 izobraževanje strokovnega kadra na 
izobraževalnih programih JSKD, 

http://www.ruse.si/
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 izdaja avdio, video kasete, 

 izdaja publikacij povezanih z delovanjem 
ljubiteljskih kulturnih društev. 

Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje 

kulturnih programov in projektov. 
 
III. Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih 
programov na tem razpisu imajo pravne in fizične 
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 so registrirani za opravljanje kulturno umetniških 
dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin  
(obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v 
register društev), 

 imajo sedež v Občini Ruše in delujejo na območju 
občine Ruše, 

 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 

 imajo potrjen program s strani izvršnega organa 
društva, 

 dokazila o urejeni evidenci in članstvu (velja za 
kulturna društva – izpolnite in obvezno priložite 
fotokopijo evidence o članstvu), 

 delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 
eno leto, 

 vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje 
do konca leta predložijo poročilo o realizaciji 
programov ter poročilo o doseženih uspehih na 
tekmovanju za preteklo leto, 

 redno sodelujejo na območnih preglednih 
prireditvah JSKD,   

 redno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra. 
 Poleg zgoraj določenih pogojev morajo izvajalci redne 
ljubiteljske kulturne dejavnosti izpolnjevati tudi naslednji 
pogoj: 

 sodelovanje na občinskih revijah ter občinskih 
proslavah in prireditvah. 

 
IV. Okvirna višina sredstev: Predvidena okvirna 

vrednost sredstev za sofinanciranje kulturnih programov 
v letu 2014 znaša 21.041 €. Občina Ruše si pridružuje 
pravico okvirno vrednost spremeniti skladno s sprejetim 
proračunom 2014. 
 
V. Razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin  

in  na uradni spletni strani Občine Ruše www.ruse.si, 
kjer bo dosegljiva razpisna dokumentacija. Podrobnejše 
informacije lahko dobite od dneva objave   do izteka 
prijavnega roka  v:   

 prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 
Ruše pri Hedviki Potočar v času uradnih ur. V 

ponedeljek, sredo in petek med 8.  in 12. uro  ter v  
sredo od 13.30 ure do 16.30 ure in 

 na sedežu JSKD OI Ruše, Falska c. 24, 2342 
Ruše, pri Zvezdani Remšak, od  ponedeljka do  

petka med 8. in 12. uro. 
 
VI. Oddaja prijav: prijave  morajo biti podane na 

razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih 
zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v 
zapečatenem ovitku na naslov:  

Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, s pripisom 
»Javni razpis – KULTURA 2014 - NE ODPIRAJ«. 

Prijave se oddajo priporočeno po pošti ali osebno v 
sprejemni pisarni Občine Ruše do vključno 27. 1. 2014. 

Na ovojnici mora biti  naveden naziv in naslov 
pošiljatelja.   

Priporočamo uporabo pripravljene opreme ovojnice za 
oddajo vloge, katero izpolnjeno prilepite na kuverto.       
 
VII. Odpiranje prijav: Komisija za vodenje postopka 

javnega razpisa za sofinanciranje programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Ruše 
v letu 2014, imenovana s sklepom župana, bo  
odpiranje prijav opravila  v prostorih Občine Ruše. 
Odpiranje ne bo javno. 

Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse prijave ki: 

 niso bile oddane v razpisanem roku, 

 jih ni predložila upravičena oseba. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo 

dokumentacijo, bo komisija vlagatelje pozvala, da v roku 
5 delovnih dni dopolnijo prijave. V primeru, da prijavitelj 
v predpisanem roku ne bo dopolnil prijave, bo prijava 
izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto 
kot  priporočena pošiljka ali oddana  v sprejemni pisarni 
Občine Ruše do vključno 27. 1. 2014. 
 
VIII. Sklep  o odobritvi oz. zavrnitvi sofinanciranja  

bodo prijavitelji  prejeli po sprejetju proračuna 2014. 
 
IX. Pogodbe o sofinanciranju bodo z izbranimi 

prijavitelji sklenjene v 30 dneh po dokončnosti sklepa o 
odobritvi in deležu sofinanciranja. 
 
X. Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo 

dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za 
katerega velja ta razpis. 
 
Ruše,  19. 12.  2013 
Številka: 6100-0001/2013   
 
 Občina Ruše 
 Uroš Štanc, župan 
 

 
 

OBČINA VIDEM 

 
868. Odlok o spremembah Odloka št. 3. 

proračuna Občine Videm za leto 2013 

 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: 
U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF 
), 29. člena zakona o javnih financah  (Ur. list RS,št. 
11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12 ), 16. 
člena Statuta občine Videm (Ur.list RS, štev.16/2010 – 
UPB1 in 38/2012), proračuna občine Videm za leto 
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2012), 
rebalansa št. 1 proračuna občine Videm za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2013), rebalansa 
št. 2 proračuna občine Videm za leto 2013 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 36/2013) je občinski svet 
Občine Videm na svoji 23. redni seji, z dne 17.12.2013 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOK ŠT. 3 PRORAČUNA 

OBČINE VIDEM ZA LETO 2013 
 

1. člen 

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2013 se v 2. 
členu spremeni tako, da se glasi: 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruse.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008100&stevilka=4250
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eur 

Skupina / Podskupina kontov  

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 7.815.197 

 Tekoči prihodki (70+71) 4.766.626 

70 Davčni prihodki 4.032.885 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.695.065 

703 Davki na premoženje 123.352 

704 Domači davki na blago in storitve 214.468 

71 Nedavčni prihodki 733.741 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 425.851 

711 Takse in pristojbine 1.600 

712 Denarne kazni 1.550 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 161.000 

714 Drugi nedavčni prihodki 143.740 

72 Kapitalski prihodki 273.611 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih sredstev 273.611 

74 Transferni prihodki 2.774.960 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.774.960 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 8.133.484 

40 Tekoči odhodki 1.718.819 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 331.824 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 51.609 

402 Izdatki za blago in storitve 1.233.386 

403 Plačila domačih obresti 61.000 

409 Rezerve 41.000 

41 Tekoči transferi 2.178.968 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.175.860 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 181.173 

413 Drugi tekoči domači transferi 414.372 

42 Investicijski odhodki 4.123.419 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.123.419 

43 Investicijski transferi 122.278 

431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam 107.098 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.180 

 III. Proračunski presežek (I.-II.) - 318.287 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (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) 6.980 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 6.980 

440 Dana posojila  

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 6.980 

   

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) - 6.980 

   

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. Zadolževanje (500) 428.350 

50 Zadolževanje 428.350 

500 Domače zadolževanje 428.350 



Št. 54/20.12.2013 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2060  

 

 

VIII. Odplačila dolga 252.756 

55 Odplačila dolga 252.756 

550 Odplačila domačega dolga 252.756 
   

IX. Povečanje / zmanjšanje stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 149.673 

   

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 175.594 

   

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) 318.287 

   

 Stanje sredstev na računih dne 31.12. Preteklega leta 149.673 

 
Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po 
ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in 
izdatkov, in posebni del občinskega proračuna – 
odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po 
področjih proračunske porabe ter programski klasifikaciji 
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.  
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 
Štev.: 410-19/2013-001 (0207) 
Datum: 17.12.2013 
 
 Občina Videm 
 Friderik Bračič, župan 
 
Priloga:  

 Posebni del proračuna in načrt razvojnih 
programov, ki se objavita na spletni strani občine 
Videm. 

 

 
 

OBČINA VITANJE 

 
869. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno 

središče evropskih vesoljskih tehnologij 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 

št. 121/91, 451/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00-
ZPDZC, 127/06-ZJZP) in 26. clena Zakona o 

uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 

RS, ŠT. 77/07 – uradno precišceno besedilo) in na 

podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 20/2012) je občinski svet Obcine 

Vitanje na 20. seji dne 28. 11. 2013 sprejel 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KULTURNO 

SREDIŠČE EVROPSKIH VESOLJSKIH TEHNOLOGIJ 
 

I.  Splošne dolocbe  

1. clen 

S tem odlokom Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje (v 
nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod 
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij (v 
nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, 
razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna 
vprašanja glede organizacije, dejavnosti in nacina 

financiranja zavoda. 
Ustanovitelj zavoda je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 

Vitanje. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja občinski 

svet Občine Vitanje (v nadaljevanju: občinski svet), 
razen v primerih, ko je glede izvrševanja dolocenih 

ustanoviteljskih pravic z zakonom, statutom Občine 
Vitanje ali s tem aktom doloceno drugace. 

 
2. člen 
Poslanstvo 
Zavod je ustanovljen z namenom kulturalizacije 

vesolja in kompozitnega združevanje umetnosti in 
znanosti. V obstoječe prakse vesoljskih programov 
sistematično vmešča humanistične in umetniške 
metode, modele in prakse. Zavzema se za večjo 
prisotnost raziskovalnih, razvojnih in manifestativnih 
humanistično-umetniških praks v realnem vesolju. 

 
3. člen 

Ime 

Ime zavoda je: Kulturno središče evropskih vesoljskih 
tehnologij. 

Angleško ime zavoda je: Cultural Centre of European 
Space Technologies. 

Skrajšano ime zavoda je: KSEVT. 
Sedež zavoda je: Na vasi 18, Vitanje. 
Zavod ima pecat okrogle oblike, premera 30 mm, ki 

ima na svoji površini izpisano KSEVT. 
Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, 

obveznostmi in odgovornostmi, kot jih dolocata zakon in 

ta odlok. 
 

II.  Dejavnosti zavoda  

 
4.člen 

Dejavnosti 

Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na nacin, ki velja 

za javno službo, naslednje dejavnosti s podrocja 

kulturalizacije vesolja: 

 varstvo znanstvene, umetniške, kulturne in 
tehnološke dediščine, 

 raziskave in razvoj na področju kulturalizacije 
vesolja, 

 raziskave in razvoj kompozitnih metodologij in 
praks, 

 manifestacija kulturnih aplikacij (razstave in 
dogodki), 

 izobraževanje (šolski dnevi, delavnice, predavanja, 
seminarji), 

 turistična dejavnost. 
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega clena 

opravlja zavod tudi naslednje druge dejavnosti, ki služijo 
izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka tega clena in se 

financirajo izkljucno iz nejavnih virov: 

 izdaja in posreduje uporabnikom zavoda 
razpoložljivo študijsko gradivo s področij 
kulturalizacije vesolja in kompozitnih praks, 

 povezuje se s sorodnimi institucijami doma in v 
tujini,  

 v prostih terminih organizira in posreduje 
komercialne prireditve v prostorih, s katerimi zavod 
upravljanja. 
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Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na nacin, ki je 

dolocen z letnim programom dela in financnim nacrtom.  

Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega clena 
se razvršcajo v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi 

standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 
67/07) v naslednje podrazrede standardne klasifikacije 
dejavnosti:  
47.190  Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 
prodajalnah 
51.220  Vesoljski promet 
58.110  Izdajanje knjig 
58.130  Izdajanje časopisov 
58.140  Izdajanje revij in druge periodike 
58.190  Drugo založništvo 
58.210  Izdajanje računalniških iger 
58.290  Drugo izdajanje programja 
59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih 
oddaj 
59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih 
oddaj 
59.200  Snemanje in izdajanje zvocnih zapisov in 

muzikalij 
59.140  Kinematografska dejavnost 
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in 

muzikalij 
60.100  Radijska dejavnost 
60.200  Televizijska dejavnost 
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti 
63.120  Obratovanje spletnih portalov 
63.910  Dejavnost tiskovnih agencij 
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin 
68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 
pogodbi 
72.190  Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in tehnologije 
72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike 
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 
74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 
dejavnosti 
77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in 
opredmetenih sredstev v najem in zakup 
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srecanj 

85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
85.590  Drugje razvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
90.010  Umetniško uprizarjanje 
90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško 
uprizarjanje 
90.030  Umetniško ustvarjanje 
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
91.011  Dejavnost knjižnic 
91.012  Dejavnost arhivov 
91.020  Dejavnost muzejev 
91.030  Varstvo kulturne dediščine 
93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
94.999  Dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih 
organizacij 
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje 
nerazvršcene. 

 

III.  Organi zavoda  

 
5. člen 

Organi zavoda 

Organa zavoda sta: 
1.  svet zavoda in 
2.  direktor. 
 
6. člen 
Svet zavoda 
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda ima sedem 

clanov, ki jih izmed strokovnjakov s podrocij znanosti, 

humanistike, umetnosti ter poslovodnega področja 
imenujejo: 

 ustanovitelj imenuje tri člane: 

o enega člana občinskega sveta, 
o enega člana za predstavljanje lokalnih kulturnih 

ali turističnih aktivnosti, 
o enega strokovnjaka s področja delovanja javnih 

zavodov, 
 delavci zavoda imenujejo enega člana kot 

predstavnika delavcev zavoda, ki ga izvolijo 
delavci na zboru delavcev,  

 po enega predstavnika uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti imenujejo: 

o Znanstveno raziskovalni center Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti (v 
nadaljevanju: ZRC-SAZU) za področje 
humanističnih znanosti, 

o Univerza Nova Gorica (v nadaljevanju: UNG) 
za področje naravoslovnih ali tehničnih 
znanosti, 

o Zasebni zavod KSEVT (v nadaljevanju: 
KSEVT) za področje umetnosti. 

Mandat clanov sveta traja pet let in zacne teci z dnem 

konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan 
obvestiti ustanovitelja, delavce v zavodu, ZRC-SAZU, 
UNG in KSEVT o izteku mandata clanom sveta zavoda 

najmanj 90 dni pred iztekom mandata. 
Na konstitutivni seji clani sveta izmed sebe izvolijo 

predsednika in namestnika. Konstitutivno sejo sklice 
direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju 
oziroma izvolitvi njegovih clanov.  

Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, ce to 

zahtevata najmanj dva clana sveta, direktor zavoda ali 
župan Občine Vitanje. Ce predsednik sveta ne sklice 

seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko 
sklice direktor zavoda ali župan Občine Vitanje.  

Svet sklepa veljavno, ce je na seji navzoca vecina 
clanov sveta. Svet sprejema odlocitve z vecino glasov 

vseh clanov sveta.  

Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim 
poslovnikom. 

 
7. clen 

Naloge sveta zavoda 
Svet ima naslednje naloge:  
1. imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z 

ustanoviteljem 
2. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,  
3. spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda,  
4. potrjuje letno poročilo,  
5. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,  
6. ocenjuje delo direktorja,  
7. daje soglasje k strateškemu načrtu, programu 

dela, financnemu načrtu, sistemizaciji delovnih 

mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, 
načrtu nabav osnovnih sredstev, investicijskega 
vzdrževanja in k zavodski kolektivni pogodbi ter 
nadzira njihovo izvajanje,  
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8. daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,  
9. sprejema splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali 

po tem odloku ne sprejema direktor,  
10. razrešuje direktorja,  
11. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja 

druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju 
do direktorja,  

12. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz 
delovnega razmerja,  

13. predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev 
dejavnosti,  

14. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi 
pomočnika direktorja,  

15. ugotavlja ustreznost strateškega načrta in 
programa dela glede na namen, zaradi katerega je 
zavod ustanovljen,  

16. obravnava vprašanja s področja dela zavoda in 
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za 
reševanje teh vprašanj,  

17. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na 
pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz 
delovnega razmerja,  

18. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in 
drugimi predpisi.  
 

8. člen 
Razrešitev člana sveta zavoda 

Clan sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, 

za katerega je imenovan, ce:  

1. sam zahteva razrešitev,  
2. se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži 

seje sveta,  
3. ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja 

strokovno,  
4. ne zastopa interesov ustanovitelja,  
5. se ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi 

interesi člana sveta in interesi zavoda,  
6. pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.  
7. o odpoklicu člana odloča tisti, ki ga imenuje. 
V primeru predcasne razrešitve clana sveta se za cas 

do izteka mandatne dobe imenuje nov clan. 

 
9. člen 

Direktor 

Poslovodni organ zavoda je direktor zavoda. 
Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi zavod 

ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela 
zavoda. 

 
10. člen 

Naloge direktorja 

Naloge direktorja so: 

 organizira delo in poslovanje zavoda,  

 vodi strokovno delo zavoda na p jih, za 

katera je zavod ustanovljen,  

 pripravlja strateški načrt,  

 pripravlja program dela,  

 pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem 
mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,  

 pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest po 
predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v 
zavodu,  

 pripravlja kadrovski načrt,  

 pripravlja nacrt nabav osnovnih sredstev in 

investicijskega vzdrževanja,  

 pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna 
vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,  

 a ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko 

pomembno vplivajo na delovanje zavoda,  

 pripravi letno poročilo,  

 na podlagi predlogov pomočnikov direktorja, ki se 
nanašajo na njihovo strokovno področje, določa 
cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja 
zavod,  

 izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij 
v skladu z veljavnimi predpisi,  

 določa plače, odloča o delovni uspešnosti in 
napredovanju delavcev v skladu s predpisi,  

 nike direktorja po predhodnem 

mnenju sveta zavoda,  

 opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in 
drugimi predpisi.  

Z aktom iz tretje, cetrte, pete, šeste, sedme, osme, 

dvanajste in trinajste alineje prejšnjega odstavka tega 
clena daje soglasje svet zavoda.  

Podrobne naloge in obveznosti direktorja določa statut 
zavoda. 
 

11. člen 

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in 
drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega 
gospodarstvenika.  

Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem 
prometu neomejeno in je pooblašcen za sklepanje 

pogodb v okviru financnega nacrta, razen:  

 pogodb o investicijah in investicijskem 
vzdrževanju, katerih vrednosti so enake ali višje od 
10.000 EUR brez DDV, za katere je potreben 
sklep sveta zavoda,  

 pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki so last 
ustanovitelja in jih ima v upravljanju, za kar je 
potrebno predhodno soglasje ustanovitelja, razen 
najemnih pogodb za izvedbo posameznih 
dogodkov 

Direktor lahko pri uresnicevanju svojih pooblastil, 

dolocenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje 

posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi 
pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela 
in sistemizaciji delovnih mest.  

V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti 
nadomešca direktorja delavec zavoda, ki ga direktor 

pooblasti in v mejah danega pooblastila. 
 

12. člen 

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg v zakonu dolocenih pogojev, izpolnjuje še 

naslednje pogoje:  
1. ima mednarodne in organizacijske izkušnje s 

področja dejavnosti zavoda,  
2. strokovno pozna področje dela zavoda in ima 

vodstvene sposobnosti,  
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 

štiri leta delovnih izkušenj na področju dela 
zavoda, od tega najmanj dve leti na vodstvenih 
delovnih mestih, ali najmanj srednješolsko 
izobrazbo in najmanj šest let delovnih izkušenj na 
področju dela zavoda, od tega najmanj tri leta na 
vodstvenih delovnih mestih,  

4. ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,  
5. državljanstvo Republike Slovenije, 
6. aktivno obvlada slovenski jezik,  
7. aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.  

 
Kandidat za direktorja mora predložiti program 

poslovnega in programskega razvoja zavoda za 
mandatno obdobje.  
 

13. člen 

Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega 
razpisa, ki ga objavi pristojno delovno telo občine 
Vitanje.  
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Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem 
pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov 
predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene 
za dolocen cas, za cas trajanja mandata. 

Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. 

Ce je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v 

zavodu za nedolocen cas, se po prenehanju funkcije 

premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in 
kadrovskim nacrtom na prosto delovno mesto, ki 

ustreza njegovi strokovni usposobljenosti za katero 
izpolnjuje predpisane pogoje. 

Če se na javni razpis nihče ne javi oz. nihče ni bil 
izbran, se do ponovitve razpisa imenuje v. d. direktorja, 
vendar ne dlje kot obdobje enega leta. 

 
14. člen 

Razrešitev direktorja 

Svet zavoda je dolžan direktorja predcasno razrešiti, 

ce: 

1. direktor sam zahteva razrešitev,  
2. nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o 

delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po 
samem zakonu,  

3. direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in 
splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 
sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,  

4. s svojim nevestnim, negospodarnim ali nepravilnim 
delom povzroci zavodu škodo ali ce zanemarja ali 
malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da 
nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri 
opravljanju dejavnosti zavoda.  
 

Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega clena se 

lahko direktorja predcasno razreši zaradi bistvenih 

sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, 
zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa 
ustanoviteljstva.  

Direktorja razreši svet zavoda po postopku, 
dolocenem v Zakonu v delovnih razmerjih.  

Direktorja je potrebno seznaniti o razlogih za njegovo 
razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih 
izjavi.  
 

15. člen  
Pomočnik direktorja 

Zavod ima lahko za posamezna podrocja pomocnika 

direktorja, in sicer za:  
1. za vodenje strokovnega dela (strokovni direktor) ali 
2. za poslovanje zavoda (poslovni direktor). 
O potrebnosti pomocnika za posamezno podrocje ob 

vsakem mandatu direktorja zavoda posebej odloca svet 

zavoda, upoštevaje možnost, da lahko nekatera vodi 
neposredno direktor sam, pri cemer lahko svet zavoda v 

vsakem mandatu imenuje pomocnika direktorja za 

najvec eno podrocje iz prejšnjega odstavka tega clena. 

Pomocnika direktorja imenuje direktor izmed 

zaposlenih v javnem zavodu. Svet zavoda poda 
predhodno mnenje k imenovanju pomocnika direktorja. 

Ce svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni od dneva, 

ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno. 
Pomocnik direktorja predstavlja in vodi poslovanje 

zavoda na svojem delovnem podrocju ter je odgovoren 

za zakonitost in strokovnost dela zavoda za podrocje 

dejavnosti, ki ga vodi, direktorju zavoda. 
Pomocnik direktorja mora pri vodenju poslov ravnati z 

javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega 
gospodarstvenika. 

16. člen 

Za pomocnika direktorja za vodenje strokovnega dela 

je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

1. 
ju, za katerega je imenovan,  

2. ima najmanj visokošolsko izobrazbo,  
3. ima ja dela v 

znanosti ali umetnosti,  
4. ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,  
5. ima reference v zvezi s pripravo in izvedbo 

programskih aktivnosti zavoda,  
6. držvljanstvo Republike Slovenije, 
7. aktivno obvlada slovenski jezik,  
8. aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.  

 
Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti program 
dela in razvoja zavoda.  
Naloge pomocnika direktorja za vodenje strokovnega 

dela so:  
1. nadomešča direktorja zavoda ob njegovi 

odsotnosti, 
2. načrtuje, organizira in strokovno vodi zavod na 

programskih aktivnosti zavoda, 
3. oblikuje politiko zavoda s svojega delovnega 

področja,  
4. predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na 

strokovno delo zavoda,  
5. predlaga direktorju letni program dela in poročilo o 

delu zavoda s svojega delovnega področja,  
6. s svojega delovnega področja predlaga direktorju 

cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja 
zavod,  

7. daje mnenje direktorju v zvezi s strokovnim 
delovanjem zavoda,  

8. izvršuje sklepe in odločitve direktorja,  
9. opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti 

zavoda in po nalogu direktorja.  
 

17. člen 

Za pomocnika direktorja za poslovanje zavoda je 

lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, 

za katerega je imenovan,  
2. ima najmanj visokošolsko izobrazbo,  
3. ima reference in izkušnje s področja dela v kulturi, 

izobraževanju, raziskavah ali razvoju,  
4. ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,  
5. ima sposobnosti pridobivanja sredstev, zlasti iz 

nejavnih virov,  
6. aktivno obvlada slovenski jezik,  
7. aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.  

 
Naloge pomocnika direktorja za poslovanje so:  

 načrtuje, organizira in strokovno vodi zavod na 
področju poslovanja,  

 predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na 
njegovo delovno področje,  

 daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanašajo 
na njegovo delovno področje,  

 predlaga direktorju letni program dela in poročilo o 
delu zavoda s svojega delovnega področja,  

 daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem 
zavoda,  

 izvršuje sklepe in odločitve direktorja,  

 opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti 
zavoda in po nalogu direktorja.  

 
18. člen 

Mandat pomocnikov direktorja traja za cas trajanja 

mandata direktorja in se lahko ponovi. 
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Delovno razmerje pomocnikov direktorja se sklene za 

dolocen cas.  

Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomocnika 
direktorja zaposlen v zavodu za nedolocen cas, se po 

prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo 
delovnih mest in kadrovskim nacrtom na prosto delovno 

mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za 
katero izpolnjuje predpisane pogoje.  

Pomocniki direktorja so lahko razrešeni pred potekom 

mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomocnike 

direktorja razreši direktor na podlagi predhodnega 
mnenja sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati 
v 30. dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer se 
šteje, da je mnenje pozitivno.  

Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor 
seznaniti pomocnike direktorja o razlogih za razrešitev 

in jim dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavijo.  
Pomocnikom direktorja lahko predcasno preneha 

mandat tudi v primeru predcasnega prenehanja 

mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo 
imenovani direktor.  

Pomocniki direktorja odgovarjajo direktorju za 

strokovnost in zakonitost dela.  
 

IV.  etek dela 
zavoda 

 
19. člen 

Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod 
ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v najem in 
upravljanje naslednje nepremično stvarno premoženje, 
ki je del javne kulturne infastrukture in opremo v njih, ki 
so del javne kulturne infrastrukture na podrocju kulture: 

objekt KSEVT, Na vasi 18, 3250 Vitanje, k.o. Vitanje 
Z njim je zavod dolžan ravnati kot dober gospodar. 

Najemno razmerje se uredi s posebno pogodbo. 
Prenos premičnega premoženja za nakup katerega je 

ustanovitelj zagotovil sredstva bo urejen s posebno 
pogodbo o prenosu premičnega premoženja. Zavod je 
dolžan ravnati s premoženjem kot dober gospodar. 

Premoženje iz prvega odstavka tega clena, ki ga ima 

zavod v najemu in  upravljanju je last ustanovitelja. 
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren 

ustanovitelju. 
 

V.  Viri, način in pogoji pridobivanja sredstev za 
delo 

 
20. člen 

Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja 
ustanovitelja iz prejšnjega clena tega odloka, še 

sredstva, ki jih zavod pridobi: 
1. una in drugih javnih virov,  

2. s prodajo blaga in storitev na trgu, 
3. una ustanovitelja,  

4. z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz 
drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi.  
 

VI.  Način razpolaganja s presežkom prihodkov 
nad odhodki in način kritja primanjkljaja 
sredstev za delo zavoda  

 
21. člen 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže 
pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 5. clena 

tega odloka, sme zavod uporabiti le za opravljanje in 
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.  

O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, 
ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti iz drugega 
odstavka 4. clena tega odloka, odloca na predlog 

direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.  

O nacinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloca 

ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem 
mnenju sveta zavoda.  
 
VII.  Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v 

pravnem prometu  

 
22. člen 

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 
v okviru svojih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami 
in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj racun.  

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s 
katerimi lahko razpolaga.  

Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje 
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter 
odgovornost dobrega gospodarstvenika za upravljanje s 
sredstvi, ki so last ustanovitelja. 

Zavod upravlja s premicnim premoženjem 

samostojno, z nepremicnim premoženjem pa samo po 

predhodnem soglasju župana Občine Vitanje, skladno s 
predpisi. 

Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo 
nepremicnega premoženja ustanovitelja v najem, 

nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere 
je zavod ustanovljen, ter za investicije. 

Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v 
zvezi z nepremicnim premoženjem ustanovitelja in 

poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje. 
 

VIII.  Medsebojne pravice in obveznosti 
ustanovitelja in zavoda 

 
23. člen 

Pravice in obveznosti ustanovitelja. 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in 
obveznosti: 

1. ugotavlja skladnost strateških načrtov in 
programov dela zavoda s plani in programi Občine 
Vitanje,  

2. spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi 
programi in skladu s finančnimi načrti,  

3. odloča o statusnih spremembah,  
4. daje soglasje k spremembam ali razširitvam 

dejavnosti,  
5. daje soglasje k statutu zavoda, 
6. opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in 

drugimi predpisi.  
 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena v 
proracunu ustanovitelja za opravljanje dejavnosti 

zavoda.  
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz 

naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge 
narocnike.  

 
24. člen 

Pravice in obveznosti zavoda 

Zavod je dolžan ustanovitelju: 
vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa 

dela in razvoja zavoda, 
vsako leto predložiti finančni načrt, letni program dela 

in letno poročilo, 
po potrebi posredovati podatke, potrebne za 

spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične 
namene, 

voditi evidenco nepremičnega in premičnega 
stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo. 

I. zavod bo v okviru svojega delovanja zagotavljal 
najmanj štiri (4) bruto delovna mesta in najmanj 
tako stanje vzdrževal do konca petletnega 
obdobja, ki začne teči z 31.12.2013. 
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II. zavod bo zagotovil, da bo KSEVT obiskalo 3.000-
9.500 obiskovalcev letno v celotnem obdobju iz 
prejšnje alineje. 

Zavod je dolžan na zahtevo organa uprave Občine 
Vitanje, pristojnega za kulturo, predložiti letni program 
dela in nacrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja 

z nepremicninami.  

Zavod je dolžan obvešcati ustanovitelja o rezultatih 

poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, v 
skladu z zakonom in na zahtevo ustanovitelja 
posredovati podatke, potrebne za spremljanje in 
financiranje dejavnosti ter za statisticne namene.  
 
IX.  Splošni akti zavoda 

 
25. člen 

Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, 
organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja nacin 
uresnicevanja pravic, obveznosti in odgovornosti 

delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, 
pomembna za delovanje zavoda.  

Splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih 
aktov za katere je z zakonom ali tem aktom določeno, 
da jih sprejme direktor zavoda. 

Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in aktom o 
ustanovitvi zavoda.  

Splošni akti zacnejo veljati petnajsti dan po objavi na 

oglasni deski zavoda, razen ce ni v aktu drugace 

doloceno.  

 
X.  Prehodne in končne določbe  

 
26. člen 

Za cas do imenovanja direktorja zavoda, vendar 

najvec za obdobje enega leta, ustanovitelj imenuje Miho 

Turšiča za vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblašcen, 

da opravi priprave za zacetek dela zavoda ter organizira 

delo oziroma poslovanje zavoda, vse pod nadzorstvom 
ustanovitelja. 

Naloge vršilca dolžnosti direktorja so predvsem 
naslednje: 

 v 15 dneh od uveljavitve tega odloka mora 
predlagati vpis zavoda v sodni register v skladu z 
veljavnimi predpisi,  

 opraviti vse potrebno za izvolitev oziroma 
imenovanje članov sveta zavoda in v roku enega 
meseca po imenovanju oziroma izvolitvi članov 
sveta sklicati konstitutivno sejo sveta zavoda, 

 v enem mesecu od uveljavitve tega odloka mora 
sprejeti akt o organizaciji dela in ga predložiti v 
soglasje svetu zavoda,  

 v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka mora 
na podlagi sklepov in usmeritev sveta zavoda 
pripraviti enoletni program dela in finančni načrt 
zavoda,  

 v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka mora 
sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda 
ter ga predložiti v soglasje svetu zavoda. 
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom 
najkasneje v roku enega meseca od uveljavitve 
tega odloka. 

 
27. člen 

Pogodba o prenosu objektov v upravljanju 

Najem in upravljanje objekta, navedenega v 19. členu 
tega sklepa, skupaj s pripadajočim premičnim 
premoženjem, se prenese od dosedanjih najemnikov na 
zavod. 

Prenos upravljanja objektov ter premičnega 
premoženja iz 19. člena tega odloka ter druge pravice in 
obveznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem 

odlokom uredijo s pogodbo, katere sestavni del je 
natančen popis premoženja, ki ga ustanovitelj daje v 
najem in upravljanje zavodu. 

 
28. člen 

Prevzem zaposlenih 

Z dnem prenosa upravljanja objektov, navedenih v 19. 
členu tega sklepa, preidejo vse pravice in obveznosti iz 
pogodb o zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz 
delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa 
pri dosedanjem upravljalcu navedenih objektov, na javni 
zavod. 

 
29. člen 

Prevzem intelektualne lastnine in obstoječih vsebin 

Prenos intelektualne lastnine in obstoječih vsebin, ki 
so v lasti dosedanjega najemnika in upravljavca 
objektov iz 19. člena tega odloka ter druge pravice in 
obveznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem 
odlokom uredijo s pogodbo, katere sestavni del je 
natančen popis premoženja, ki ga dosedanji najemnik in 
upravljavec daje v upravljanje javnemu zavodu. 

 
30. člen 

Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

Št.: 9000-007/2013-006     
Vitanje, dne  28. 11. 2013 
 
 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 
 

 
 
870. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 

2014 

 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena 
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJ, 14/07-ZSPDPO, 109/08 
IN 49/09) in 16. člena statuta Občine Vitanje–UPB1 
(UGSO št. 20/2012) je Občinski svet  Občine Vitanje na 
21. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel 
 

ODLOK  
O PRORAČUNU OBČINE VITANJE ZA LETO 2014 

 
1.  Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2014 
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 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih 

Skupina / Podskupina kontov / Konto / Podkonto Proračun leta 2014 

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 2.366.518,45 

 Tekoči prihodki (70+71) 1.794.335,00 

70 Davčni prihodki 1.725.035,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.597.680,00 

703 Davki na premoženje 58.075,00 

704 Domači davki na blago in storitve 69.280,00 

71 Nedavčni prihodki 69.300,00 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 56.950,00 

711 Takse in pristojbine 500,00 

712 Denarne kazni 450,00 

714 Drugi nedavčni prihodki 11.400,00 

72 Kapitalski prihodki 153.307,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000,00 

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in neopredmetenih sredstev 123.307,00 

74 Transferni prihodki 418.876,45 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 163.695,29 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 255.181,16 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 2.311.244,39 

40 Tekoči odhodki 811.431,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 163.695,29 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 20.259,00 

402 Izdatki za blago in storitve 609.473,00 

403 Plačila domačih obresti 18.498,00 

409 Rezerve 41.000,00 

41 Tekoči transferi 659.984,39 

410 Subvencije 18.344,00 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 424.535,00 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 57.746,00 

413 Drugi tekoči domači transferi 158.604,00 

42 Investicijski odhodki 816.984,39 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 816.984,39 

43 Investicijski transferi 23.600,00 

431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam 10.100,00 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 13.500,00 

 III. 
Proračunski presežek (I.-II.) 
(Proračunski primanjkljaj) 55.274,06 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Skupina / Podskupina kontov / Konto / Podkonto Proračun leta 2014 

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752) 0,00 

75 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
   

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443) 260,00 

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 260,00 

440 Dana posojila 0,00 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 260,00 

   

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) - 260,00 

   

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina / Podskupina kontov / Konto / Podkonto Proračun leta 2014 
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VII. Zadolževanje (500) 0,00 

50 Zadolževanje 0,00 

500 Domače zadolževanje 0,00 

VIII. Odplačila dolga 55.000,00 

55 Odplačila dolga 55.000,00 

550 Odplačila domačega dolga 55.000,00 
   

IX. Povečanje / zmanjšanje stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 14,06 

   

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) - 55.000,00 

   

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 55.274,06 

   

 Stanje sredstev na računih dne 31.12. Preteklega leta 2.635,12 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske 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 Vitanje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
6. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, 
Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji 
za izdelavo programov za javna naročila investicijskega 
značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, 
ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni 
proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna 
je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je 
župan oziroma od njega pooblaščena oseba. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

 požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu , 

 državna sredstva, evropska sredstva in sredstva 
drugih sofinancerjev za investicije in tekoče 
zadeve, 

 turistična taksa, 

 prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

 donacije, 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, 

 okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, 

 pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 

 komunalni prispevek, 

 najemnine za stanovanja in poslovne prostore 

 najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 

prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem 
načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni 

višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov 
poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 
porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika župan.  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2014 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je 
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za investicijske odhodke in investicijske transfere ne 
sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem 
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2015 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih 
za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme 
presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

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

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

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

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

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1.  proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 

26.000 eurov. Na podlagi za finance pristojnega organa 
občinske uprave o porabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča 
župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.  
 
4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega 

in finančnega premoženja države 

 
9. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko 
župan odobri sredstva do višine 400 €. 
 
5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad 
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter 
odplačila dolgov v računu financiranja se občina za 
proračun leta 2014 lahko zadolži v skladu z Zakonom o 
javnih financah in Zakonom o financiranju občin do 
višine 0 eurov. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih 

podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev 
pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv 

na upravljanje) 

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
občina) se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne višine 
0 eurov.  

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko v letu 2014 zadolžijo do skupne 
višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine 
glavnic 0 eurov.  

O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in 
javnih zavodov odloča župan. 

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja občine. 
 
6.  Prehodne in končne določbe 

 
12. člen 

(začasno financiranje v letu 2014) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 
2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
uradnem glasilu.  
 
Številka: 9000-008/2013-04. 
Vitanje, 12. 12. 2013 
 
 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 
 
PRILOGA:  

 Posebni del proračuna in načrt razvojnih 
programov 

 

 
 
871. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke 

za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2014 

 
Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/2002), na podlagi 12. člena 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
občini Vitanje (Uradni list RS, št.36/2000) in po 25. 
členu Statuta občine Vitanje - UPB (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 20/12) je Občinski svet  Občine 
Vitanje na svoji 21. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI IZHODIŠČNE VREDNOSTI TOČKE ZA 

IZRAČUN NADOMESTILA  ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2014 

 
1.člen 

Izhodiščna  vrednost  točke  za izračun  nadomestila  za  
uporabo stavbnega zemljišča v občini Vitanje v letu 
2014 znaša 0,00122 EUR. 
 

2.člen 

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v uradnem glasilu. 
 
Številka: 9000-008/2013-006 
Vitanje, dne 12. 12. 2013 
 
 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 
 

 
 
872. Sklep o vrednosti elementov za izračun 

prometne vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in drugih nepremičnin in o 
določitvi odstotka od povprečne gradbene 
cene, s katerim se določi korist za stavbno 
zemljišče 

 
Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin 
(Uradni list SRS, št. 8/87), 218. člena zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 110/002002), Odloka o 
plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje (Uradni 
list RS, št. 83/97) in Statuta Občine Vitanje UPB 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/12) je Občinski 
svet Občine Vitanje na  21. redni seji dne 12. 12. 2013 
sprejel 
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SKLEP 
O VREDNOSTI ELEMENTOV ZA IZRAČUN 

PROMETNE VREDNOSTI STANOVANJSKIH HIŠ, 
STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN IN O 

DOLOČITVI ODSTOTKA OD POVPREČNE 
GRADBENE CENE, S KATERIM SE DOLOČI KORIST 

ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE. 
 

1. člen 

Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na 
območju občine Vitanje (brez stroškov komunalnega 
urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 
2013   752,29 EUR za m

2
. 

 
2. člen 

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega 
zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene in 
sicer:  

 50% za individualno komunalno rabo 

 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m
2
 

koristne stanovanjske površine. 
 

3. člen 

Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v 
odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%. 
 

4. člen 

Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno 
zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu 
z indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev 
v Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava 
Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije. 
Omenjeni elementi  služijo kot pripomoček pri delu 
upravnih organov za leto 2014. 
 

5. člen 

Ta sklep začne veljati na dan 1.1.20014.   
 
Številka: 9000-008/2013-005 
Vitanje, dne  12.12.2013 
 
 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 
 

 
 

OBČINA VOJNIK 

 
873. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Vojnik 

 
Na podlagi določil 43., 99. in tretjega odstavka 101. 
člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2, Uradni 
list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 122/07-Odl. 
US: U-I-11/07-45, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS in 
57/12), 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev (Uradni list RS št. 45/10) in 16. člena Statuta 
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 38/11) je Občinski svet 
Občine Vojnik na 26. seji dne 19.12.2013 sprejel 
 

SKLEP 
O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNO 

VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
V OBČINI VOJNIK 

 
I 

Občina Vojnik daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal 
izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za 
pomoč na domu, v višini 16,97 € na uro in 18,59 € na 
uro na dan praznika oz. nedelje. 
 

II 

Ob upoštevanju subvencije Republike Slovenije in 
Občine Vojnik znaša prispevek uporabnika za uro 
opravljene storitve pomoči na domu 3,70 €. Enak 
prispevek uporabnika velja tudi na dan praznika oziroma 
nedelje. 
 

III 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
1.1.2014. 
 
Številka: 032-0016/2013/4 
Vojnik, dne 20. 12. 2013 
 
 Občina Vojnik 
 Benedikt Podergajs, župan 
 

 
 

OBČINA ŽETALE 

 
874. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žetale 

za leto 2013 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US in 
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 
110/11 – ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) in 16. člena 
Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 8/10), je občinski svet Občine Žetale na 15. redni 
seji, dne 19.12.2013 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ŽETALE ZA 

LETO 2013 
 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št.  3/13)  se spremeni  
2. člen tako, da se glasi:   
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

Skupina / Podskupina kontov / Konto / Podkonto Rebalans proračuna leta 2013 

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78) 1.721.359 

 Tekoči prihodki (70+71) 1.190.331 

70 Davčni prihodki 1.122.380 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.075.135 
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703 Davki na premoženje 20.345 

704 Domači davki na blago in storitve 26.900 

706 Drugi davki  

71 Nedavčni prihodki 67.951 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 26.391 

711 Takse in pristojbine 600 

712 Denarne kazni 3.000 

714 Drugi nedavčni prihodki 28.300 

72 Kapitalski prihodki 240 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

721 Prihodki od prodaje zalog  

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in nemater. premoženja 240 

73 Prejete donacije  

730 Prejete donacije iz domačih virov  

731 Prejete donacije iz tujine  

74 Transferni prihodki 530.788 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 203.273 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 327.515 

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 1.681.598 

40 Tekoči odhodki 529.804 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 86.090 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 14.378 

402 Izdatki za blago in storitve 406.036 

403 Plačila domačih obresti 23.300 

409 Rezerve  

41 Tekoči transferi 428.241 

410 Subvencije  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 233.440 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 37.790 

413 Drugi tekoči domači transferi 157.011 

414 Tekoči transferi v tujino  

42 Investicijski odhodki 716.553 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 716.553 

43 Investicijski transferi 7.000 

431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam 2.800 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.200 

 III. 
Proračunski presežek (I.-II.) 
(Proračunski primanjkljaj) 39.761 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Skupina / Podskupina kontov  Rebalans proračuna leta 2013 

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752)  

75 Prejeta vračila danih posojil  

750 Prejeta vračila danih posojil  
   

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 naložb  

   

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)  

   

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina / Podskupina kontov  Rebalans proračuna leta 2013 

VII. Zadolževanje (500)  
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50 Zadolževanje  

500 Domače zadolževanje  

VIII. Odplačila dolga 59.090 

55 Odplačila dolga 59.090 

550 Odplačila domačega dolga 59.090 
   

IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 19.329 

   

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) - 59.090 

   

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 39.761 

   

 Stanje sredstev na računu ob koncu preteklega leta 19.329 

 
2. člen 

Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2013 
sta sestavni del tega odloka. 
 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0015/2013-3 
Žetale, 19.12.2013 
 
 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
 

 
 
875. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale 

v obdobju januar - marec 2014 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) in 99. člena Statuta 
Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
8/10) je župan Občine Žetale dne 19.12.2013 sprejel  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŽETALE V 

OBDOBJU JANUAR–MAREC 2014 
 

1. člen 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Žetale v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2014.  
 

2. člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu 
z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 46/13 
– ZIPRS1314-A; v nadaljevanju Zakon o javnih 
financah) in Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 
2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/13; v 
nadaljevanju Odlok o proračunu). 
 

3. člen 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 

Proračun januar - marec 2014 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina / Podskupina kontov   

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 291.365 

 Tekoči prihodki (70+71) 279.845 

70 Davčni prihodki 273.485 

700 Davki na dohodek in dobiček 268.790 

703 Davki na premoženje 268.790 

704 Domači davki na blago in storitve 2.195 

706 Drugi davki 2.500 

71 Nedavčni prihodki 6.360 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.340 

711 Takse in pristojbine 200 

712 Denarne kazni 250 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 420 

714 Drugi nedavčni prihodki 3.150 

72 Kapitalski prihodki  

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  

721 Prihodki od prodaje zalog  

722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč in nemater. premoženja  

73 Prejete donacije  

730 Prejete donacije iz domačih virov  
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731 Prejete donacije iz tujine  

74 Transferni prihodki 11.520 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 11.520 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  

   

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43+45) 278.665 

40 Tekoči odhodki 143.745 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 20.480 

401 Prispevki delodajalcev  za socialno varnost 3.700 

402 Izdatki za blago in storitve 113.825 

403 Plačila domačih obresti 5.740 

409 Rezerve  

41 Tekoči transferi 92.990 

410 Subvencije  

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 56.980 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 220 

413 Drugi tekoči domači transferi 35.790 

414 Tekoči transferi v tujino  

42 Investicijski odhodki 40.630 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 40.630 

43 Investicijski transferi 1.300 

431 Investicijski transferi prav. in fiz. osebam  

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.300 

 III. 
Proračunski presežek (I.-II.) 
(Proračunski primanjkljaj) 12.700 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

Skupina / Podskupina kontov   

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih delež. (750+751+752)  

75 Prejeta vračila danih posojil  

750 Prejeta vračila danih posojil  
   

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 naložb  

   

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)  

   

 

C. RAČUN FINANCIRANJA  

Skupina / Podskupina kontov   

VII. Zadolževanje (500)  

50 Zadolževanje  

500 Domače zadolževanje  

VIII. Odplačila dolga 12.700 

55 Odplačila dolga 12.700 

550 Odplačila domačega dolga 12.700 
   

IX. Sprememba stanja sredstev na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  

   

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) - 12.700 

   

XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) - 12.700 

   

 Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta  
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o 
javnih financah oziroma z Odlokom o proračunu, če niso 
načrtovani v začasnem financiranju. 
 

4. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih 
financah, zakon, ki ureja izvrševanje proračunov 
Republike Slovenije, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o 
proračunu. 
 

5. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki proračuna občine prevzemajo in plačujejo 
obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu 
preteklega leta.  
Neposredni uporabniki proračuna občine lahko v 
obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo 
obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v 
okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, 
določenega v posebnem delu Odloka o proračunu. 

 
6. člen 

Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor. 
 

7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilo slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 
januarja 2014 dalje. 
 
Številka: 032-015/2013-6 
Datum: 19.12.2013 
 
 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
 

 
 
 

OBČINA APAČE 

  Stran 

813. Javni razpis za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov ljubiteljskih 
skupin v Občini Apače za leto 2014 

1974 

 
OBČINA BENEDIKT 

  Stran 

814. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Benedikt za leto 2013 

1975 

 
OBČINA CIRKULANE 

  Stran 

815. Odlok o proračunu Občine Cirkulane 
za leto 2014 

1977 

816. Sklep o spremembi Sklepa o 
subvenciji vrtca 

1979 

 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

  Stran 

817. Odlok o 2. spremembi Odloka o 
proračunu Občine Črna na Koroškem 
za leto 2013 

1980 

818. Odlok o programu opremljanja in 
podlagah ter merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Črna na Koroškem 

1982 

819. Sklep o začasnem financiranju 
Občine Črna na Koroškem v obdobju 
januar - marec 2014 

1985 

820. Sklep o potrditvi cene storitve za 
neposredno oskrbo na domu v letu 
2014 

1987 

 
OBČINA DORNAVA 

  Stran 

821. Sklep o začasnem financiranju 
Občine Dornava v obdobju januar - 
marec 2014 

1987 

822. Sklep k predlogu cene storitve pomoči 
na domu 

1989 

 
OBČINA DUPLEK 

  Stran 

823. Odlok o spremembah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občine Duplek 

1990 

824. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
uporabi športnih in drugih objektov v 
lasti občine 

1990 

825. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
merilih in postopkih za dodeljevanje 
socialnovarstvenih pomoči v Občini 
Duplek 

1991 

826. Sklep o cenah uporabe dvoran 
Dvorjane, Korena, Vurberk in Sp. 
Duplek 

1991 

827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1991 
828. Sklep o začasnem financiranju 

Občine Duplek v obdobju januar - 
marec 2014 

1991 

 
OBČINA GORJE 

  Stran 

829. Odlok o proračunu Občine Gorje za 
leto 2014 

1994 

830. Letni izvedbeni načrt financiranja 
kulture v Občini Gorje v letu 2014 

1997 

831. Letni program športa Občine Gorje za 
leto 2014 

1999 

832. Stanovanjski program za leto 2014 2000 
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OBČINA KRANJSKA GORA 

  Stran 

833. Odlok o proračunu Občine Kranjska 
Gora za leto 2014 

2001 

834. Odlok o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v Občini Kranjska Gora 

2006 

835. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2019 
836. Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine 
Kranjska Gora 

2019 

837. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 

2020 

838. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 

2020 

839. Sklep o povprečni gradbeni ceni 
koristne stanovanjske površine, ceni 
za gradbeno zemljišče in povprečnih 
stroškov komunalnega urejanja 
stavbnih zemljišč v Občini Kranjska 
Gora za leto 2014 

2020 

840. Sklep o določitvi vrednosti točke po 
Odloku o komunalnih taksah v Občini 
Kranjska Gora 

2021 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  Stran 

841. Odlok o proračunu Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2014 

2021 

842. Letni načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2014 

2024 

843. Sklep o potrditvi cene čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v Občini 
Lovrenc na Pohorju 

2030 

 
OBČINA MIRNA 

  Stran 

844. Odlok o ustanovitvi skupne občinske 
uprave Mirnska dolina 

2030 

 
OBČINA MISLINJA 

  Stran 

845. Odlok o porabi sredstev proračunske 
rezerve v letu 2014 

2032 

846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2033 
847. Sklep o določitvi povprečnih stroškov 

komunalne opreme poslovnih 
nepokritih površin na območju Občine 
Mislinja 

2033 

848. Sklep o določitvi povprečnih stroškov 
komunalne opreme za objekte na 
območju Občine Mislinja 

2034 

849. Odlok o začasnem financiranju 
Občine Mislinja v obdobju januar - 
marec 2014 

2035 

 
OBČINA NAZARJE 

  Stran 

850. Odlok o proračunu Občine Nazarje za 
leto 2014 

2036 

851. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v Občini Nazarje (Uradno 
prečiščeno besedilo - UPB1) 

2039 

852. Sklep o začetku priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Center Nazarje za 
območje JP 

2043 

853. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 2045 
854. Sklep o določitvi cene uporabe in/ali 

najema športne dvorane Nazarje 
2045 

OBČINA POLJČANE 

  Stran 

855. Odlok o proračunu Občine Poljčane 
za leto 2014 

2046 

856. Sklep o vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč za leto 2014 

2049 

857. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2050 
858. Sklep o določitvi cen najema grobnih 

mest in mrliških vežic v Občini 
Poljčane za leto 2014 

2050 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 

859. Odlok o javnem redu in miru v Občini 
Prevalje 

2050 

860. Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun občinskih taks v Občini 
Prevalje za leto 2014 

2053 

861. Sklep o začasnem financiranju 
Občine Prevalje v obdobju januar - 
marec 2014 

2053 

862. Sklep o spremembah Sklepa o 
povprečni gradbeni ceni in osnovni 
ceni stavbnega zemljišča v Občini 
Prevalje 

2055 

863. Sklep o spremembah Sklepa o načinu 
pridobivanja stvarnih pravic za 
potrebe izgradnje oziroma 
rekonstrukcije javnih cest, javnih poti 
in druge komunalne infrastrukture v 
Občini Prevalje 

2055 

864. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2055 
865. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 

javnega dobra lokalnega pomena 
2056 

 
OBČINA RUŠE 

  Stran 

866. Javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje programov športa za 
leto 2014 

2056 

867. Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za 
leto 2014 

2057 

 
OBČINA VIDEM 

  Stran 

868. Odlok o spremembah Odloka št. 3. 
proračuna Občine Videm za leto 2013 

2058 

 
OBČINA VITANJE 

  Stran 

869. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Kulturno središče evropskih vesoljskih 
tehnologij 

2060 

870. Odlok o proračunu Občine Vitanje za 
leto 2014 

2065 

871. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti 
točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2014 

2068 

872. Sklep o vrednosti elementov za 
izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin in o določitvi odstotka od 
povprečne gradbene cene, s katerim 
se določi korist za stavbno zemljišče 

2068 
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OBČINA ŽETALE 

  Stran 

873. Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Žetale za leto 2013 

2069 

874. Sklep o začasnem financiranju 
Občine Žetale v obdobju januar - 
marec 2014 

2071 
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