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OBČINA APAČE  

 
550. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, 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; -v nadaljevanju 
ZLS), 247.člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list 
RS, št. 61/201818-v nadaljevanju: ZUreP-2) in določb 
Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, 
lokalni časopis Prepih št. 33/2007, 53/2012),  je Občinski 
svet Občine Apače na 18. redni seji dne 7.6. 2018 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. Občinski svet Občine Apače ukine status zemljišča 

javnega dobra na nepremičninah s: 
• parcelo 1125/4 katastrska občina 175 Drobtinci, 
• parcelo 1130/3 katastrska občina 175 Drobtinci 

in 
• parcelo 247/1 katastrska občina 171 Vratji Vrh. 

  
2. Nepremičninam iz prejšnjega člena tega sklepa 

preneha status dobrine javnega dobra in postanejo 
last Občine Apače, Apače 42 b, 9253 Apače, 
matična številka: 2215632000. 

  
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo 
slovenskih občin – Lex localis. 

 
Številka: 478-0020/2018 
Datum: 7.6.2018 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 

 
 

OBČINA BENEDIKT 
 
551. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega 

prevoza otrokom s posebnimi potrebami 
 
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št 16/2007 – 
UPB5, 36/2008, 58/2009, 64/2009 – popr., 65/2009 – 
popr., 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 
47/2015, 46/2016, 49/2016 – popr. in 25/2017 – Zvaj), 
56. člena Zakona  o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 
81/2006 – UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011, 40/2012 
– ZUJF, 63/2013 in 46/2016 – ZOFVI-K) in 15. člena 
Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 22/2018) je Občinski svet Občine Benedikt na 
26. redni seji dne 20.6.2018 sprejel  
 

PRAVILNIK 
O POVRAČILU STROŠKOV ŠOLSKEGA PREVOZA 

OTROKOM 
S POSEBNIMI POTREBAMI 

 
1. člen 

(vsebina) 
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje in postopke za 
uveljavitev, ter način izračunavanja višine povračil 
stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi 
potrebami iz proračunskih sredstev Občine Benedikt.  
 

2. člen 
(upravičenci) 

Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so starši in 
skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki jim odločba o 
usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja prilagojen 
izobraževalni program osnovne šole.  

Upravičenci do brezplačnega prevoza po tem pravilniku 
so otroci s posebnimi potrebami, če je tako določeno z 
odločbo o usmeritvi, ne glede na oddaljenost njihovega 
prebivališča do vzgojno – izobraževalne ustanove in 
imajo stalno prebivališče v Občini Benedikt. 
 
 
 
 



Št. 32/22.6.2018 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 1396 
 

 

3. člen 
(izvajanje) 

Občina Benedikt povrne stroške prevoza staršem oz. 
zakonitemu zastopniku enkrat dnevno za razdaljo od 
dejanskega prebivališča upravičenca do lokacije, kjer se 
izvaja vzgojno – izobraževalni program šole oz. zavoda, 
v katerega je vpisan upravičenec in nazaj, ob pogoju 
prisotnosti otroka v vzgojno – izobraževalnem zavodu. 

Stroške prevoza iz prejšnjega odstavka se lahko 
izjemoma povrne zakonitemu zastopniku dvakrat dnevno, 
če je zakonitemu zastopniku priznana pravica do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek zaradi nege in varstva 
otroka. 

Možno je tudi povračilo stroškov mesečne vozovnice, 
če otrok s posebnimi potrebami lahko uporablja sredstva 
organiziranega javnega prevoza .  

Občina lahko v dogovoru s starši oz. skrbniki organizira 
poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi 
potrebami, če bi se to izkazalo za ekonomsko 
upravičeno.  
 

4. člen 
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila 

stroškov prevoza) 
Starš oz. zakoniti zastopnik otroka s posebnimi 

potrebami najpozneje do začetka tekočega šolskega leta 
posreduje strokovni službi občinske uprave Občine 
Benedikt vlogo za uveljavljanje pravice do povračila 
stroškov prevoza. 

Zakoniti zastopnik iz prejšnjega odstavka lahko poda 
vlogo med letom v primeru priselitve ali drugih 
utemeljenih okoliščin. 

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov 
prevoza mora vsebovati najmanj: 

• podatke zakonitega zastopnika upravičenca in 
upravičenca (ime, priimek, stalno, začasno 
prebivališče…); 

• transakcijski račun vlagatelja ali osebe, kateri se naj 
izplača znesek povračila stroškov prevoza in druge 
podatke, potrebne za izvedbo izplačila; 

• naziv vzgojno – izobraževalnega zavoda, ki ga bo 
upravičenec obiskoval v letu, za katerega se 
uveljavlja pravica; 

• način prevoza otroka v vzgojno – izobraževalni 
zavod; 

• druge podatke, potrebne v postopku odločanja o 
pravici in za izvrševanje pravice. 

 
Ob uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza je 
zakoniti zastopnik upravičenca dolžan k vlogi priložiti 
ustrezna dokazila (npr. potrdilo šole oz. zavoda o 
vključenosti otroka v program, potrdilo o uveljavitvi 

pravice do (delnega) izplačila za izgubljeni dohodek,…), 
ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov pa 
je k vlogi potrebno priložiti tudi odločbo o usmeritvi otroka 
s posebnimi potrebami.  
 

5. člen 
(izvedba postopka povračila stroškov) 

Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi 
dejansko prevoženih kilometrov na relaciji: dom 
upravičenca – vzgojno – izobraževalni zavod – dom 
upravičenca, in sicer za dneve prisotnosti v vzgojno - 
izobraževalnem zavodu v posameznem mesecu. Pri 
izmeri razdalje za povračilo stroškov prevoza se 
upošteva najkrajšo pot, ki jo določa daljinomer »najdi.si«. 
Višina povračila stroškov je enaka višini 8 odstotkov cene 
neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, pri 
čemer se obračuna dejansko število dni prisotnosti otroka 
pri pouku. Višina povračila se uskladi z vsakokratno 
spremembo cene goriva, objavljene na spletni strani: 
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/n
adzor_cen_naftnih_derivatov/cene_naftnih_derivatov/.  

Osnova za povračilo stroškov prevoza je potrdilo 
vzgojno – izobraževalnega zavoda o mesečni prisotnosti 
učenca pri pouku za mesec, na katerega se nanaša 
povračilo stroškov prevoza. 

Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi 
odločbe občinske uprave, v kateri se v skladu z določili 
tega pravilnika, določi upravičenost in višina povračila 
stroškov prevoza za tekoče šolsko leto. 

V času šolskih počitnic se povračila stroškov prevoza v 
šolo ne izplačuje. 

Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s 
posebnimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, 
ki bi lahko vplivale na višino povračila v roku 8 dni 
obvestiti občinsko upravo.  
 

6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se 
začne 1. septembra 2018. 
 
Številka: 60303-002/2018-3 
Datum: 20. junij 2018 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Gumzar, župan 

 
PRILOGA: 

• Vloga za povračilo stroškov prevoza 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBČINA BENEDIKT 
Čolnikov trg 5, 2234 BENEDIKT 

tel. 02 703 60 80, fax 02 703 60 81 
e-mail: obcina@benedikt.si 

__________________________________________________________________________________ 
 
Spodaj podpisani/a:  
 
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU OTROKA – staršu oz. skrbniku: 
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Ime in priimek starša oz. 
skrbnika  

Naslov stalnega prebivališča  

Davčna številka  

EMŠO  

 
Številka osebnega računa 
 
odprtega pri banki 
 

__________________________________ 
 
__________________________________ 

 
oddajam  

VLOGA ZA POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA 
 

PODATKI O OTROKU: 
 

Ime in priimek  

Naslov stalnega prebivališča  

EMŠO  

Naziv šole/zavoda, ki ga otrok obiskuje  

Relacija prevoza otroka  

Način prevoza otroka 
(ustrezno obkrožite) 

• avtobusni prevoz 
• osebni avto – starši 
• drugo: _________________________ 

 
Podlaga za uveljavitev pravice iz 
naslova vloge  
(navedite: odločba o usmeritvi) 

 

Potrdilo o uveljavitvi pravice do 
(delnega) izplačila za izgubljeni 
dohodek 

 

 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

ob prvem uveljavljanju pravice obvezno priložite odločbo u usmeritvi 
pri vsakem naslednjem uveljavljanju obvezno priložite potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto 

 
 
_____________________________    ______________________________ 

kraj in datum         podpis 

 
 

OBČINA BLOKE 
 
552. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bloke za 

leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB in dopolnitve),  
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  
 

in  Statuta Občine Bloke-UPB1 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/2017) je Občinski svet Občine 
Bloke na 21. redni seji, 14. 6. 2018, sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA 

LETO 2018 
 
1. Splošna določba 
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1. člen 
S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 
2018 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 

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 Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.101.886 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.887.095 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.471.775 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.319.390 
703 Davki na premoženje 122.885 
704 Domači davki na blago in storitve 29.500 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 415.320 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 27.520 
711 Takse in pristojbine 600 
712 Globe in druge denarne kazni 15.000 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 315.100 
714 Drugi nedavčni prihodki 57.100 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 30.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 30.000 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 184.791 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 184.791 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.689.697 
40 TEKOČI ODHODKI 849.835 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 168.250 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24.485 
402 Izdatki za blago in storitve 647.900 
403 Plačila domačih obresti  
409 Rezerve 9.200 

41 TEKOČI TRANSFERI 661.662 
410 Subvencije 15.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412.320 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 64.920 
413 Drugi tekoči domači transferi 169.422 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.133.200 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.133.200 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 45.000 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 45.000 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -587.811 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 

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

0 

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

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

55 ODPLAČILA DOLGA 0 
550 Odplačila domačega dolga 0 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -587.811 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 587.811 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 590.110 

 
Posebni del  proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje  
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
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-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

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

• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požari (Uradni list RS,št. 71/93, 87/01 
in 110/02); 

• prihodki od turistične takse; 
• prihodki iz naslova okoljska dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov; 
• prihodki iz naslova okoljska dajatve za 

onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda; 

• prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih 
cest; 

• prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za 
določene namene;; 

• prispevki občanov za izgradnjo komunalne 
infrastrukture. 

Namenski prihodki, ki niso bili porabljeni v tekočem letu 
se prenesejo v proračun za naslednje leto. 
 

4. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe v 
posebnem delu proračuna med glavnimi programi v 
okviru področja proračunske porabe, če nastanejo za to 
utemeljeni razlog, če je na določenih postavkah manjša 
realizacija, na drugih pa nastane potreba po dodatnih 
sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja investicij in 
realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe 
med proračunskimi postavkami tudi med programskimi 
področji proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz 
nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih 
utemeljenih razlogov. 

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami tudi v Načrtu razvojnih 
programov za obdobje 2018-2021, če je to potrebno za 
pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. 

Župan s poročilom o zaključnem računu proračuna 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2018 in njegovi realizaciji. 

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto 
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na 
postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina 
izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru 
že odprte proračunske postavke. 
 

5. člen 
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih 
transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s 
pogodbo. Če višina sredstev za posameznega 
proračunskega porabnika ne presega 5.000 € se 
sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v 
skladu z likvidnostjo proračuna. 
 

6. člen 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 

razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ji 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. 

Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz 
skladov EU.  
 

7. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta, razen v primeru, če 
gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih 
razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. 
 

8. člen 
Proračunski skladi je: 
1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 0,2 

% skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega 
leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno 
doseženih sredstev  proračunske rezerve doseže 1,5 % 
vseh proračunskih sredstev. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem  
obvesti občinski svet. 
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4. Posebnosti upravlanja in prodaje stvarnega  in 

finančnega premoženja države 
 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
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 2018 
zadolži v skladu z ZJF. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Bloke, v letu 
2018 ne sme preseči z zakonom določenega zneska. 
 

11. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 
ustanoviteljica občina se lahko v letu 2018 zadolžijo 
samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
V obdobje začasnega financiranja občine Bloke v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
Ta odlok začne veljati takoj. Objavi pa se Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0002/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
553. Odlok o turistični in pomocijski taksi v Občini 

Bloke 
 
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 15. člena Statuta  občine 
Bloke – UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
62/17) je Občinski svet  Občine Bloke na 21. seji, 14. 6. 
2018, sprejel  
 

ODLOK 
O TURISTIČNI IN POMOCIJSKI TAKSI V  OBČINI 

BLOKE 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Bloke 
(v nadaljevanju: odlok) določa:  

• zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične 
in promocijske takse,  

• način plačevanja turistične in promocijske takse, 
• način vodenja evidence turistične in promocijske 

takse,  
• nadzor in kazenske določbe.  

(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 
zaokrožuje območje  občine Bloke.  
 
II. Višina turistične in promocijske takse 
 

2. člen 
(višina turistične takse) 

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 
znaša 1,20 €, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 
0,30 €, skupna višina obeh taks znaša 1,50 na osebo na 
dan.  
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
le-ta znaša 0,60 € za prenočitev na osebo na dan, na 
osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 €, skupna 
višina obeh taks znaša 0,75 € na osebo na dan. 
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem 
členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se 
zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada 
Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. 
člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih 
spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične 
in promocijske takse. 
 

3. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 

(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za 
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma 
mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in 
podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni 
podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste 
vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene 
na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva 
pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične 
takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz 
zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila 
preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na 
seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 
5. člena tega odloka. 
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s 
šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 
upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih 
organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o 
slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega 
organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep 
je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni 
obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri 
veljavnost takega sklepa, oz. iz javno dostopnih podatkov 
(npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo 
status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 5. 
člena tega odloka. 
(3) Do 50 % oprostitve plačila turistične takse so v 
skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-
1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18. do 30. 
let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v 
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih 
članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje 
Slovenije na svojih spletnih straneh. 
 
III. Način plačevanja turistične takse 
 

4. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 2. člena tega odloka nakažejo na poseben 
račun Občine Bloke, ki je objavljen na spletnih straneh 
občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.  
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IV. Vodenje evidece turistične in promocijske 
takse 

 
5. člen 

(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, 
samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, 
ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi 
evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi 
knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo 
prebivališča.  
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige 
gostov vsebuje še: 

• podatek o številu prenočitev posameznega gosta, 
• skupno vsoto pobrane turistične takse za 

posameznega gosta; 
• skupno vsoto pobrane promocijske takse za 

posameznega gosta; 
• če je oseba oproščena plačila celotne ali dela 

turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 
oprostitve. 

(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako 
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali 
elektronski obliki.  
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za 
vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji 
dan njegovega prenočevanja. 
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco 
turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.  
 
V. Nadzor in kazenske določbe 
 

6. člen 
(nadzor) 

(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin 
Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke,  kot 
občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad 
izvajanjem tega odloka.  
 

7. člen 
(kazenske določbe) 

(1) Z globo 2.000 € se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi 
evidence turistične takse skladno s 5. členom tega 
odloka.  
(2) Z globo 500 € se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
(3) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 
(4) Z globo 300 € se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje fizična oseba,  sobodajalec in kmet, ki 
prejema turiste na prenočevanje.  
 
VI. Prehodne in končne določbe 
 

8. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o turistični taksi v Občini Bloke (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 50/17). 
 

9. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 

(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava višino turistično 
takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o 
turistični taksi v Občini Bloke (Uradno glasilo slovenskih 
občin,  št. 50/17), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino 
turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s 
predpisano promocijsko takso. 
 
 

10. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0001/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
554. Odlok o določitvi takse za obravnavanje 

zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v občinskem prostorskem 
načrtu Občine Bloke 

 
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora(Uradni 
list RS, št. 61/17) in  15. člena Statuta občine Bloke -  
UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17) je 
občinski svet občine Bloke na 21. redni  seji dne  14. 6. 
2018 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE 

ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE 
RABE PROSTORA V OBČINSKEM PROSTORSKEM 

NAČRTU OBČINE BLOKE 
 

1. člen 
Ta odlok določa višino takse za obravnavo pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bloke. 
 

2. člen 
Vlagatelji pobud plačajo takso za posamezno pobudo če 
gre za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega 
odstavka ki znaša: 

• za spremembo osnovne namenske rabe prostora : 
100 eurov, 

• za spremembo podrobnejše namenske rabe 
prostora: 200 eurov. 

 
3. člen 

Vlagatelji pobud za spremembo namenske rabe prostora, 
so dolžni financirati tudi izdelavo dodatnih gradiv, na 
podlagi veljavne prostorske zakonodaje, ki bodo obvezna 
pri nadaljnji obravnavi posamezne pobude. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji  dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin 
 
Številka: 3500-0002/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
555. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih 

sredstev za sofinanciranje nakupa malih 
komunalnih čistilnih naprav v Občini Bloke 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 
21. Člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bloke 
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(Uradni list RS, št. 16/08), 15. člena Statuta Občine Bloke 
– UPB 1 (uradno glasilo slovenskih občin št. 62/2017)  je 
Občinski svet Občine Bloke na 21. redni seji dne, 14. 6. 
2018 sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV 

ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI BLOKE 
 
I. Splošno 
 

1. člen 
Predmet Pravilnika je subvencioniranje dela stroškov 
nakupa in vgradnje  male komunalne čistilne naprave (v 
nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne 
vode iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na 
območju Občine Bloke. 
 

2. člen 
Občina Bloke skladno z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v 
Republiki Slovenji, Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode in Odlokom o odvajanju in 
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občine Bloke, kot lokalna skupnost zagotavlja 
proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in 
vgradnje MKČN (individualnih in skupinskih) velikosti do 
50 populacijskih enot (PE). 
 
II. Višina sredstev 
 

3. člen 
Sredstva za nakup in vgradnjo MKČN se zagotavljajo iz 

občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski 
svet  v proračunu za tekoče leto. 

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna 
sredstva v višini:  

• 1.200,00   €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 1-6 PE; 
• 1.800,00   €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 7-20 PE 
• 2.400,00   €/MKČN z nazivno zmogljivostjo 21-50 

PE 
vendar ne glede na število PE največ 50% investicijskih 

vrednosti (DDV ni upravičen strošek) 
V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih 

stavb z eno skupno MKČN je do sredstev upravičena 
vsaka posamezna stavba v višini  z zgoraj navedenimi 
sredstvi. 
 
III. Upravičenci 

 
4. člen 

Upravičenci do sredstev za nakup in vgradnjo MKČN 
so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih  in 
večstanovanjskih objektov s stalnim prebivališčem na 
območju Občine Bloke. Stanovanjski in večstanovanjski 
objekti se morajo nahajati na območju Občine Bloke in 
izven območja poselitve znotraj katerih se predvideva 
izgradnja javne kanalizacije z zaključeno javno čistilno 
napravo. 

Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do 
sofinanciranja upravičen le enkrat za isti namen. 

Do sredstev  niso upravičene pravne osebe. 
Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem 

letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, 
imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem 
redu. 
 
IV. Pogoji za pridobitev subvencije 
 

 

5. člen 
Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji: 

• da enostanovanjski ali večstanovanjski objekt leži 
izven območja predvidene izgradnje javne 
kanalizacije (aglomeracije); 

• da je v objektu prijavljeno stalno prebivališče; 
• veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt 

zgrajen po letu 1967 ali ustrezna dokazila, da je 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967; 

•  MKČN mora imeti izjavo o lastnostih naprave, CE 
oznako – listino o skladnosti izdelka z zahtevami 
glede doseganja mejne vrednosti parametrov 
odpadnih vod , kot jih predpisuje Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz MKČN (Uradni 
list RS, št. 98/07. 30/10); 

• MKČN mora imeti navodila dobavitelja za 
obratovanje in vzdrževanje naprave; 

• predložiti dokazila o opravljenih prvih meritvah, v 
skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in 
obratovalni monitoring odpadnih voda; 

• priloženi morajo biti računi, iz katerih mora biti 
razviden nakup in vgradnja male komunalne čistilne 
naprave, ter dokazila o plačilu računov; 

• v primeru MKČN za več stanovanjskih objektov  ali 
večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba 
med lastniki oz. etažnimi lastniki o medsebojnih 
razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter 
delitvi subvencije 

 
V. Način prijave 
 

6. člen 
Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni 

razpis, s katerim določi postopke, roke in pogoje za 
dodelitev subvencije   po tem pravilniku. 

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija 
za dodelitev proračunskih sredstev za namen 
sofinanciranja MKČN, ki jo s sklepom imenuje župan 
občine. 

Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu 
prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev 
tekočega leta za ta namen.  

Na podlagi predloga dodelitve proračunskih  sredstev, 
ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o 
dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna 
pritožba županu občine.  

Medsebojno razmerje med Občino Bloke in 
prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o 
sofinanciranju. 
 
VI. Nadzor in sankcije 
 

7. člen 
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 
za namen, za katerega so bila dodeljena ali, da so bila 
dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je 
prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina 
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v 
enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s 
pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje. 
 

8. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v  
Uradnem glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 35408-0006/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
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 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
556. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

občine Bloke  
 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(uradno prečiščeno ZLV- UPB3) (Uradni list RS, št. 
94/2007, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena statuta 
Občine Bloke – UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 62/17) je občinski svet občine Bloke na 21. redni seji 
dne, 14. 6. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE BLOKE 
 

I. 
V občinsko volilno komisijo občine Bloke se imenujejo: 

1. predsednica: Špela JERNEJČIČ, univ. dipl. pravnik, 
Velike Bloke 2, 1385 Nova vas 

      namestnica predsednice: Barbara Brus, Fara 2, 
1385 Nova vas 

2. član:  Jože ROT ml., Nova vas 55, 1385 Nova vas 
      namestnik člana: Špela BOHINJEC MODIC, Velike 

Bloke 47, 1385 Nova vas 
3. član: Tomaž ROT, Studenec na Blokah 26, 1385 

Nova vas 
      namestnik člana: Ervin KRAŠEVEC, Nova vas 45 a, 

1385 Nova vas 
4. član: Jožef ZGONC, Nova vas 63, 1385 Nova vas 
      namestnik člana: Miroslav DOLES, Velike Bloke 15 

a, 1385 Nova vas 
 

II. 
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občine 
Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas. 
 

III. 
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 
leta. 
 

IV. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
imenovanju Občinske volilne komisije Občine Bloke št. 
040-0002/2014 z dne 19. 6. 2014 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 28/14). 
 
Številka: 040-0001/2018 
Datum: 15. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 

557. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra 

 
Na podlagi 247. člena Zakon o urejanju prostora (ZUreP-
2) (Uradni list RS, št. 61/2017) in 15. člen Statuta Občine 
Bloke (uradno prečiščeno besedilo - UPB1, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 62/17)  je občinski svet 
Občine Bloke na 21. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel  
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
I. 

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 
odvzame nepremičninam na:    

• parceli št. 961/98 k. o. 1691 Hudi vrh in   
• parcelah št. 639/2, 639/4, 639/5, 639/6 in 638/2 k. 

o. 1672 Ravnik. 
 

II. 
Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra se pri 
nepremičninah parcelah št. 961/98 k. o. 1691 Hudi vrh in 
639/2, 639/4, 639/5, 639/6 in 638/2 k. o. 1672 Ravnik v 
zemljiški knjigi izbriše zaznamba grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. 
 

III. 
Ta sklep se objavi V Uradnem glasilu Slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 478-0013/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
558. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bloke – UPB1 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17) in 245. člena 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 
61/2017)   je Občinski svet Občine Bloke na 21. redni seji 
dne 14. 6. 2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 
 

1. člen. 
S tem sklepom pridobijo  zemljišče v lasti občine Bloke: 
 

PARCELA ŠT. KATASTRSKA OBČINA ID ŠTEVILKA DELEŽ 
 

cesta 

170/2 1671 Gradiško ID 6282771 1/1 javna pot št. 729071 Gradiško 
213/2 1671 Gradiško ID 6350221 1/1 javna pot št. 729074 Mramorovo – 

Gradiško - Ravnik 
396/88 1671 Gradiško ID 6113979 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
311/1 1671 Gradiško ID 6029791 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
348/4 1671 Gradiško ID 6113970 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
356/2 1671 Gradiško ID 6113963 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
382/13 1671 Gradiško ID 6030263 1/1 lokalna cesta LC 
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229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
382/15 1671 Gradiško ID 6030265 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
382/20 1671 Gradiško ID 6113961 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
382/23 1671 Gradiško ID 6113966 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
396/84 1671 Gradiško ID 6113975 1/1 lokalna cesta LC 

229011 Lovranovo – Ravnik Hostnik 
454/6 1670 Ulaka ID 3535587 1/1 javna pot št. 729241 Sleme 

 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

2. člen 
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z 
ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda 
po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe, se le – ta pošlje pristojnemu sodišču v izvršitev,  
kjer se v prvem členu navedenih nepremičninah 
zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-0014/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
559. Sklep o določitvi cene predšolskih programov 

za oddelke vrtca pri OŠ Toneta Šraja Aljoše 
 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (uradno 
prečiščeno besedilo) /ZVrt – UPB 2/ Uradni list RS, št. 
100/2005, 25/08, 98/09 in 36/10 – ZUPJS, 94/10, - ZIU in 
40/12 - ZUJF),  Pravilnik o normativih  za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. list RS, št. 27/2014 in 
47/17), Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, (Ur. list RS, 
št. 97/03, 77/05 in 120/05 in 93/15)  in 15. člena statuta 
Občine Bloke UPB1 ( Uradno glasilo slovenskih občin št. 
62/17) je Občinski svet Občine Bloke na 21. redni seji 
dne 14. 6. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE PREDŠOLSKIH PROGRAMOV 

ZA ODDELKE VRTCA 
PRI OŠ TONETA ŠRAJA  ALJOŠE 

 
1. člen 

Cena dnevnega programa  (6 – 10 ur) z vsemi obroki 
prehrane  za  oddelke vrtca pri Osnovni šoli Toneta Šraja 
Aljoše znaša 386,13 € mesečno. 

Cena programa cicibanovih uric je 167,16 € mesečno.   
 

2.člen 
Cene programov začnejo veljati od 1. 9. 2018 dalje. 
 

3.člen 
Stroški živil znašajo 1,60 € na dan na otroka. V primeru 
predhodno napovedane odsotnosti otroka, se za vsak 
dan odsotnosti  plačilo staršev in občine zniža za stroške 
živil. Upošteva se že prvi dan odsotnosti, če starši 
sporočijo odsotnost do 8. ure zjutraj. 

 
4.člen 

Plačila staršev se določijo na podlagi Pravilnika o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 
79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) in v skladu s 
tem sklepom. 
 

5. člen 
Starši otrok za katere je občina Bloke v celoti dolžna po 

veljavni zakonodaji kriti del cene programov predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. 
junija  do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši 
uveljavijo  za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti 
krajša od enega meseca, oziroma daljša  od dveh 
mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno 
napovedati  najpozneje teden dni pred prvim dnem 
odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo  v 
višini 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o 
določitvi višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila 
sredstva za plačilo razlike med plačilom rezervacije in 
ceno programa po metodologiji, znižano za stroške živil. 
Vrtec je dolžan pri obračunu  rezervacij občini Bloke 
predložiti pisne napovedi staršev. 

Starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, pa 
lahko rezervacijo uveljavljajo le za otroka, za katerega se 
plačilo ne sofinancira iz državnega proračuna. 

Starši lahko tudi izven termina, določenega v prejšnjem 
odstavku, uveljavljajo rezervacijo,  in sicer zaradi 
odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj 
enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Starši 
opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim 
zdravniškim potrdilom o bolezni ali poškodbi otroka v 
vrtcu in pristojni občini za doplačilo, napovedati 
najkasneje 15. dan od prvega dne odsotnosti otroka.  

Starši otrok iz drugih občin, za katere občina Bloke po 
veljavni zakonodaji  ni zavezanka za doplačilo do polne 
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, 
ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, 
pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko  med 
plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa. 
 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje  št. 602-
0002/2018 z dne 5. 4. 2018. Sklep se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 602-0003/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 
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560. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini 
Bloke 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, - ZPoIS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in 15. člena statuta 
Občine Bloke - UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
62/17) je Občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne 
14. 6. 2018 sprejel  
 

SKLEP 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve 2018 v občini Bloke 
 

1. člen 
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v občini Bloke. 
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve članov v občinski 

svet znašajo 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 

Stroški volilne kampanje za volitve župana znašajo 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški 
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju 
kandidira, povečajo še za 0,15 EUR na posameznega 
volilnega upravičenca v občini. 
 

3. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 

člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje skupaj do višine opredeljene  v 
2. členu tega sklepa in sicer glede na število dobljenih 
glasov na volitvah. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne 
sme preseči zneska porabljenih sredstev, ki je razviden iz 
poročila organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih 
za volilno kampanjo, ki je posredovano občnemu svetu in 
računskemu sodišču.  

Pri izračunu se upoštevajo vsi glasovi, ki jih je na 
volitvah dobila posamezna lista ali politična stranka. 
 

4. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občni svet ali 
za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo 

stroški volilne kampanje iz proračuna občine Bloke 30. 
dan po preložitvi poročila občnemu svetu in računskemu 
sodišču. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 041-0001/2018 
Datum: 14. 6. 2018 
 

 Občina Bloke 
 Jože Doles, župan 

 
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
561. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2018 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
11/18 – ZSPDSLS-1)  
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski 
svet  Občine Cerklje na Gorenjskem na 22 redni seji, dne 
20.6.2018 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2018 
 

1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2018 (Uradni glasilo Slovenskih 
občin številka 5/18 in 23/18 ) se splošni del proračuna na 
ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih: 
 

 
II. Rebalans 2018 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 Skupina/podskupina kontov v EUR 

 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 13.116.601 

 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 8.703.254 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.544.371 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 4.431.660 

 
703 Davki na premoženje 839.441 

 
704 Domači davki na blago in storitve 273.270 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.158.882 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 502.832 

 
711 Takse in pristojbine 14.736 

 
712 Denarne kazni  57.280 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 29.676 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 2.554.358 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 702.000 

 
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 202.000 

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 500.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.711.348 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.018.211 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.693.137 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 17.683.853 
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40 TEKOČI ODHODKI 2.305.809 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 356.944 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  55.231 

 
402 Izdatki za blago in storitve 1.743.009 

 
403 Plačila domačih obresti 2.000 

 
409 Rezerve 148.626 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.708.023 

 
410 Subvencije 399.150 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.576.356 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 352.299 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 380.218 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.150.681 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.150.681 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 519.340 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 519.340 

 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -4.567.252 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina/Podskupina kontov    

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 260.123 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 260.123 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 260.123 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 1.000 

 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 1.000 

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 259.123 
C.  RAČUN FINANCIRANJA   
Skupina/Podskupina kontov   

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 500.000 

50 ZADOLŽEVANJE 500.000 

 
500 Domače zadolževanje 500.000 

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

55 ODPLAČILA DOLGA 0 

 
550 Odplačila domačega dolga 0 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.808.129 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 500.000 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 4.567.252 
 

2. člen 
Po uveljavitvi tega Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je 
osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine 
Cerklje na Gorenjskem. 
 

3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2018 začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. Posebni del proračuna in načrt razvojnih 
programov se objavita na spletni strani občine. 
 
Številka: 410-0030/2017-51 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
562. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve 

Občine Cerklje na Gorenjskem za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic neurja v letu 
2018 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
11/18 – ZSPDSLS-1), 49. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18), 37. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 
33/00 – odl. US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1, 28/06, 
51/06 – UPB1 in 97/10), in 7. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 22 redni seji, dne 20.06.2018 sprejel  
 

ODLOK 
O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA 
FINANCIRANJE IZDATKOV ZA ODPRAVO POSLEDIC 

NEURJA V LETU 2018 
 

1. člen 
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja v letu 
2018 se uporabijo sredstva proračunske rezerve -  iz 
konta 910000 rezervni sklad za naravne nesreče Občine 
Cerklje na Gorenjskem - do višine 150.000 €. 
 

2. člen 
Sredstva iz 1. člena se namenijo za interventno 
odstranitev sproženega plazu na območju spodnje 
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postaje žičnice Krvavec, interventno čiščenje in 
odstranitev nanešenega materiala na cesto, sanacijo 
ceste in brežin nad cesto, ter izvedbo ostalih ukrepov 
vezanih na odpravo posledic neurja. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0030/2017-52 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje 
na Gorenjskem – spremembe št. 11 (SD OPN - 
št. 11) 

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – 
ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje 
na Gorenjskem na svoji 22. redni seji, dne 20.06.2018 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

CERKLJE NA GORENJSKEM – SPREMEMBE ŠT. 11 
(SD OPN - ŠT. 11) 

 
1. člen 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 23/18) se v 
113. členu v pod-pod-podtočki (b7.5), pod-podtočke (b7), 
podtočke (b), točke 1.1., podpoglavja »1. PIP glede 
namembnosti in vrste posegov v prostor« na koncu pred 
piko doda besedilo, ki se glasi: », ob opustitvi prometnic v 
LT1/34 in LT1/45 pa je na teh območjih in območjih 
LT1/10.2, LT1/10.3 ter LT1/11.2 dovoljen tudi nabor 
dejavnosti in vrst objektov (vključno z nezahtevnimi in 
enostavnimi objekti) glede na namen določen pod pod-
podtočko (b5) podtočke (b) te točke«. 

Zadnji stavek, prvega odstavka, točke 3.2., podpoglavja 
»3. PIP glede velikosti«, se spremeni tako, da se glasi: 
»Priporoča se upoštevanje vsaj dveh gradbenih linij«. V 
isti točki se tretji stavek, četrtega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: »Za kleti, ki so v celoti pod koto 
urejenega terena velja, da lahko segajo izven tlorisnega 
gabarita nadzemnih etaž, vendar ne preko gradbenih 
meja.« 
 

KONČNE DOLOČBE 
 

2. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem - 
spremembe št. 11 je na vpogled zainteresirani javnosti 
pri pristojni službi Občine Cerklje na Gorenjskem in na 
spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Arhivski 
izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na 

pristojni upravni enoti in na ministrstvu, pristojnem za 
prostor. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-05/2018-10 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
564. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju občine Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 
92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 7. člen Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 
29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 
74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 
Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 1/08), Odloka o varstvu virov pitne vode 
na območju občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/02), Uredbe 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 
64/14 in 98/15) in 16. člena Statuta občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik občine Cerklje na 
Gorenjskem št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 22. redni seji, dne 20.6.2018, sprejel   
 

ODLOK 
O RAZVELJAVITVI 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE 

IN PADAVINSKE ODPADNE VODE 
NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

1. člen 
S tem odlokom se razveljavlja Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, 48/2017). 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati  naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-04/2017-09 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 
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565. Odlok o družinskih prejemkih v Občini Cerklje 
na Gorenjskem 

 
Na podlagi 21. člena in 21.a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 7. točke 7. člena 
ter 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16), 
je občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 
22. redni seji, dne 20.6.2018 sprejel 
 

ODLOK 
O DRUŽINSKIH PREJEMKIH V OBČINI CERKLJE NA 

GORENJSKEM 
 

1. člen 
Ta odlok ureja pravico do enkratne denarne pomoči 
družinam ob rojstvu otrok, določa upravičence, višino, 
pogoje in postopek za uveljavljanje dodelitve enkratne 
denarne pomoči.  
 

2. člen 
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotavljajo v 
proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 

3. člen 
(1) Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni 
prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca in 
pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka. 
Pomoč znaša 230 EUR.  
 

4. člen 
(1) Upravičenec do enkratne denarne pomoči ob rojstvu 
otroka je eden izmed staršev pod pogojem: 

• da sta upravičenec in novorojenec oba državljana 
Republike Slovenije in imata tako novorojenec 
kakor eden izmed staršev na dan rojstva 
novorojenca prijavljeno stalno bivališče v Občini 
Cerklje na Gorenjskem; 

• da ima upravičenec na dan rojstva novorojenca 
prijavljeno stalno bivališče v Občini Cerklje na 
Gorenjskem, njihov novorojenec pa prijavljeno 
stalno prebivališče v navedeni občini v roku enega 
meseca po njegovem rojstvu; 

• tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in 
stalno prebivališče v Občini Cerklje na Gorenjskem, 
njihov novorojenec pa prijavljeno stalno prebivališče 
v navedeni občini v roku enega meseca po 
njegovem rojstvu. 

(2) Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja 
tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na 
podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega 
odstavka tega člena. 
 

5. člen 
(1) Pravica do enkratne denarne pomoči za novorojenca 
se uveljavlja s pisno vlogo na Občini Cerklje na 
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 
Gorenjskem, ki jo upravičenec lahko odda po pošti, 
osebno ali elektronsko. 
(2) Vlogo obravnava in rešuje občinska uprava, skladno 
z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.  
(3) O dodelitvi do enkratne denarne pomoči za 
novorojenca se odloči s sklepom. Sklep izda občinska 
uprava. 
(4) Zoper sklep o zavrnitvi enkratne denarne pomoči za 
novorojenca je dovoljena pritožba v roku osem (8) dni od 
vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan občine. 
 

6. člen 
(1) Vloga se odda na predpisanem obrazcu. 
(2) Vlogi je potrebno priložiti: 

• fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige za 
novorojenca; 

• fotokopija bančne kartice vlagatelja oz. dokumenta, 
iz katerega je razvidna številka transakcijskega 
računa starša oziroma skrbnika, ki uveljavlja pravico 
do enkratne denarne pomoči; 

• potrdilo centra za socialno delo o tem, da je 
mladoletni otrok postavljen pod skrbništvo (potrdilo 
se priloži v primeru, da vlogo vlaga zakoniti 
zastopnik); 

• potrdilo o dovoljenju za stalno prebivanje in o 
stalnem prebivališču v Občini Cerklje na 
Gorenjskem za upravičenca in novorojenca (tuji 
državljani). 

 
7. člen 

Potrdilo o stalnem bivališču in državljanstvu za otroka in 
starše ter druge potrebne podatke pridobi občinska 
uprava iz uradni evidenc državnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil na podlagi pisne izjave vlagatelja, ki je 
sestavni del obrazca za vlogo. 
 

8. člen 
Eden od staršev pisno vlogo za dodelitev enkratne 
denarne pomoči ob rojstvu otroka lahko vloži najkasneje 
12 mesecev po rojstvu otroka. Po preteku tega roka 
pravice do enkratne denarne pomoči ni več mogoče 
uveljavljati, zato se vlogo kot prepozno zavrže s sklepom. 
 

9. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na 
podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z 
določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan 
vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi 
od dneva nakazila dalje. 
 

10. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka o družinskih 
prejemkih v Občini Cerklje na Gorenjskem se preneha 
uporabljati Odlok o družinskih prejemkih v Občini Cerklje 
na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 5/06, 3/09, 1/14 in 5/14). 
(2) Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-06/2018-02 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
566. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem v 
obdobju 2018–2020 

 
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – ZdZPVHVVR, 26/2014, 
32/15, 27/17 in 22/18 ) in 16. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
7/2016) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem 
na 22. redni seji,  dne 20.06.2018 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI POMOČI ZA OHRANJANJE IN 

SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA, 
GOZDARSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI CERKLJE 

NA GORENJSKEM V OBDOBJU 2018–2020 
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I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa vrste ukrepov in način dodeljevanja 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na Gorenjskem.  
 

2. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 

Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo kot: 
1) državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 

702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem 
sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 
2014 str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo 
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva 
pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, 
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in 
ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno 
in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter 
sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za 
najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe 
(EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih 
stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 
702/2014), preko naslednjih ukrepov: 
• UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014), 

• UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in 
gozdnih zemljišč (15. in 43. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014), 

• UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje 
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014), 

2) pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 
24.12.2013, str. 1-8), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), preko 
naslednjih ukrepov: 
• UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in 

trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, 

• UKREP 5:  Podpora investicijam za varno delo v 
gozdu ter 

3) ostale pomoči občine v skladu z Zakonom o javnih 
financah - Uradni list RS, št. 11/2011, 14/2013, 
101/2013, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS in 13/18) 
preko naslednjih ukrepov:  
• UKREP 6: Podpora šolanju na poklicnih in 

srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih 
programih, 

• UKREP 7: Podpora delovanju društev in 
združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in 
razvoja podeželja. 

 
3. člen 

(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: občina) 

se zagotavljajo s proračunom občine. S proračunom 
občine za tekoče leto se določi tako letni nabor ukrepov 
kot višina sredstev za pomoči.  

4. člen 
(oblika pomoči) 

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo za 
posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki 
dotacij. 
 

5. člen 
(opredelitev pojmov) 

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 
1) »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz 

prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba); 

2) »mikro, malo in srednje veliko podjetje« pomeni 
podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014; 

3) »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so 
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in 
trženju kmetijskih proizvodov;  

4) »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v 
Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in 
proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k 
Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi 
trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 
1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 
28. 12. 2013, str. 1), nazadnje spremenjene z 
Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 
1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, 
(ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb 
(EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti 
iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 
1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);  

5) »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni 
proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s 
seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli 
nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih 
proizvodov; 

6) »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak 
postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem 
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti 
na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali 
rastlinskega proizvoda za prvo prodajo; 

7) »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na 
zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati 
za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način 
dajati na trg, razen prve prodaje primarnega 
proizvajalca prodajnemu posredniku ali 
predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se 
proizvod pripravi za tako prvo prodajo, prodaja, ki jo 
opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, 
se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se 
opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih; 

8) »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega 
zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za 
primarno kmetijsko proizvodnjo;  

9) »nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva« (v 
nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična 
oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za 
kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova 
ukrepov tega pravilnika; 

10) »1 ha primerljivih površin« pomeni 1 ha njiv, 2 ha 
travnikov oz. ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha 
pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali 
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vinogradov, 0,2 ha vrtov, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih 
plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oz. drugih 
površin; 

11) »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. 
točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014; 

12) »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih 
sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in 
oprema;  

13) »neopredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki 
nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, 
licence, strokovno znanje ali druga intelektualna 
lastnina; 

14) »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni 
bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, 
povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno 
zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo 
storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere 
projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; 
nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je 
pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij 
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja 
projekta ali dejavnosti; 

15) »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek 
pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov 
pred odbitkom davkov ali drugih dajatev; 

16) »standard Unije« pomeni obvezen standard, 
predpisan z zakonodajo Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: Unija), ki določa raven, ki jo 
morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede 
okolja, higiene in dobrobiti živali, posledično se 
standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so 
zavezujoči za države članice, ne pa tudi za 
posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Unije;  

17) »naložbe za skladnost s standardom Unije« 
pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje 
skladnosti s standardom Unije po zaključku 
prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo 
Unije; 

18) »nezahtevna agromelioracija« je agromelioracija, 
kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja 
področje kmetijskih zemljišč; 

19) »mladi kmet« pomeni osebo, ki na dan predložitve 
vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno 
poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja 
kmetijsko gospodarstvo kot nosilec tega 
gospodarstva; 

20) »član kmetijskega gospodinjstva« pomeni fizično ali 
pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih oseb, 
ne glede na pravni status skupine in njenih članov v 
skladu z nacionalno zakonodajo, razen delavcev na 
kmetiji; 

21) »živilski proizvodi« pomenijo živila, ki niso kmetijski 
proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) 
št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 343 z dne 14. 
12. 2012, str. 1), nazadnje spremenjene z Uredbo 
(EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora 
in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi 
uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o 
zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in 
fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb 
(ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 
1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, 
(EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 
2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb 
Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter 
direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb 
(ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega 

parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 
89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 
96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS 
(Uredba o uradnem nadzoru) (UL L št. 95 z dne 7. 
4. 2017, str. 1), 

22) »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne 
spadajo v področje uporabe 42. člena Pogodbe; 

23) »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic 

delničarjev ali družbenikov drugega podjetja, 
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 

večino članov upravnega, poslovnega ali 
nadzornega organa drugega podjetja, 

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, 
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v 
njegovi družbeni pogodbi ali statutu, 

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi 
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja 
sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja. 

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih točk 
od (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav 
tako velja za enotno podjetje. 
 

6. člen 
(cilji) 

Cilji pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini so: 

• ohranjanje in ustvarjanje delovnih  mest na 
podeželju,  

• prispevanje k lokalni samooskrbi, varovanju okolja, 
kulturne krajine in trajnostnemu razvoju.  

 
7. člen 

(upravičenci do pomoči) 
Upravičenci do pomoči so: 

• pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v  
primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih 
ukrepa po 29. členu Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v 
primerih ukrepa po 43. členu Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, imajo 
sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v 
register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na 
območju občine in imajo v uporabi najmanj 1 ha 
primerljivih površin; 

• pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih 
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije 
(EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev, imajo sedež  na območju občine. Kot 
upravičenci do pomoči so lahko opredeljeni tudi 
drugi prejemniki sredstev, če so posebej navedeni v 
okviru posameznega ukrepa, 

• dijaki poklicnih in srednješolskih programov 
kmetijstva ter gozdarstva, ki so člani kmetijskega 
gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu, ki je 
vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima 
sedež na območju občine, 

• registrirana društva in združenja, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine. 

 
II. Postopek dodelitve finančnih pomoči 
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8. člen 
(splošno) 

Državne pomoči, pomoči de minimis in druge pomoči 
se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, 
izvedenega skladno z veljavnimi predpisi s področja 
javnih financ in s tem pravilnikom. 

Javni razpis se objavi na krajevno običajen način, pri 
čemer je obvezna objava razpisa na uradni spletni strani 
občine in Obvestilo o objavi razpisa v občinskem glasilu 
Novice izpod Krvavca. 

V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in 
višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep kot to 
določa odlok o proračunu občine za tekoče leto. 

Podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje pomoči ter 
zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem 
pravilniku se določijo v javnem razpisu. 

Postopek javnega razpisa in dodelitve sredstev poteka 
po naslednjem zaporedju: 

• župan imenuje strokovno komisijo, 
• strokovna komisija pripravi predlog javnega razpisa, 
• javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku 

postopka javnega razpisa, 
• občinska uprava poskrbi za objavo javnega razpisa, 
• občinska uprava vodi postopek javnega razpisa in 

nudi informacije v zvezi z razpisom, 
• strokovna komisija obravnava prispele vloge, 
• občinska uprava pozove vlagatelje na dopolnitev, 
• strokovna komisija pripravi končni predlog 

razdelitve sredstev, 
• direktor občinske uprave oziroma pooblaščena 

oseba izda upravni akt, 
• župan obravnava pritožbe, 
• občinska uprava pripravi pogodbo o sofinanciranju, 

ki jo podpiše župan, 
• občinska uprava spremlja izvajanje po pogodbi o 

sofinanciranju. 
 

9. člen 
(komisija) 

Za izvedbo postopka javnega razpisa župan določi 
strokovno komisijo.  

Naloge imenovane strokovne komisije so:  
• priprava meril za ocenjevanje vlog,  
• priprava vsebine javnega razpisa in razpisne 

dokumentacije,  
• odpiranje vlog,  
• ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,  
• pregled in ocenitev prejetih vlog,  
• priprava predloga prejemnikov sredstev in njihove 

razdelitve,  
• vodenje zapisnikov o delu komisije. 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji 

interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali 
sorodstvenega razmerja do drugega kolena in v svaštvu 
do drugega kolena. 
 

10. člen 
(javni razpis) 

Javni razpis mora vsebovati vsaj:  
• ime in sedež občine, ki dodeljuje finančne 

spodbude,  
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
• predmet javnega razpisa,  
• opredelitev upravičencev,  
• opredelitev osnovnih pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu,  
• navedbo meril ocenjevanja vlog,  
• okvirno višino sredstev, ki so na voljo za predmet 

javnega razpisa,  

• določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen 
projekt ali aktivnost realizirana,  

• rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
pravočasno oddane,  

• datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,  
• rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa,  
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo in pridobijo dodatne 
informacije oziroma elektronski naslov, na katerem 
lahko zaprosijo zanjo, 

Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo področni 
predpisi.  

 
11. člen 

(razpisna dokumentacija) 
Razpisno dokumentacijo pripravi strokovna komisija z 

vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno 
vlogo. 

Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih 
razpisne dokumentacije.  

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:  
• opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,  
• pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati za uvrstitev 

v izbor za dodelitev sredstev,  
• okvirno višino sredstev, ki so na razpolago v okviru 

predmeta razpisa,  
• način določanja deleža sredstev, ki jih prejme 

posamezni upravičenec,  
• vzorec pogodbe,  
• navedbo potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno 

predložiti kot dokazilo,  
• navedbo meril za ocenjevanje vlog,  
• navedbo o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo,  
• drugo.  

 
12. člen 
(izjava) 

Pristojni organ mora od prejemnika pomoči pred 
dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:  

• o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
upravičenec prejel na podlagi Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v 
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,  

• o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,  

• ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,  

• s seznamom vseh, s prejemnikom pomoči, 
povezanih podjetij,  

• zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de 
minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih. 

 
13. člen 
(vloga) 

Vloga na javni razpis mora prispeti pravočasno do roka, 
določenega v javnem razpisu, in v skladu z drugimi 
navodili, opredeljenimi v javnem razpisu (označba).  
 

14. člen 
(odpiranje vlog) 

Odpiranje prispelih vlog za sofinanciranje projektov 
oziroma posamezne aktivnosti vodi v 9. členu tega 
pravilnika opredeljena komisija, ki o navedenem 
postopku vodi zapisnik. 

Postopek odpiranja vlog se izvede v roku, ki je 
predviden v javnem razpisu.  
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Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. 

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo strokovna komisija 
preverila, če vloga ustreza predmetu in vsem pogojem 
razpisa. V primeru, da vloga ne bo ustrezala predmetu in 
ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, je komisija 
ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla. Prijavitelje, katerih 
vloge na razpis niso popolne, Občinska uprava pisno 
pozove za dopolnitev vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti 
daljši od 8 delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
v postavljenem roku ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. 

Zoper sklep iz 3. in 4. odstavka tega člena je v 
petnajstih dneh od vročitve sklepa možna pritožba 
županu Občine Cerklje na Gorenjskem.  
 

15. člen 
(ocenjevanje vlog) 

Komisija iz 9. člena tega pravilnika najprej opravi 
strokovni pregled pravočasnosti in popolnosti prispelih 
vlog.  

Prispele vloge se ocenijo na podlagi pogojev in meril, ki 
so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.  

Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog 
in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.  

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi 
predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga 
podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje 
pristojnemu organu v občinski upravi. 
 

 16. člen 
(višina dodeljenih sredstev) 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, 
se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, 
rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih 
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih 
sredstev.  
 

17. člen 
(odločba) 

Organ občine, na podlagi predloga iz 15. člena tega 
pravilnika izda odločbe, s katerimi se določi razporeditev 
razpisanih sredstev.  

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v 
petnajstih dneh od njene vročitve možna pritožba na 
župana Občine Cerklje na Gorenjskem. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki 
sredstev.  
 

18. člen 
(obvestilo) 

Pristojni organ (dajalec pomoči) mora:  
• prejemnika pomoči pisno obvestiti, da je prejel 

pomoč po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352, 24.12.2013),  

• prejemnika pisno obvestiti o znesku »de minimis« 
pomoči,  

• hraniti evidenco o individualni pomoči »de minimis« 
10 let od datuma dodelitve pomoči.  

 
19. člen 

(pogodba) 
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih občina z 

upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje 
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.  

Pogodba mora vsebovati:  
• navedbo podatkov občine in prejemnika sredstev,  
• namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,  
• višino dodeljenih sredstev,  

• rok za porabo sredstev,  
• navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,  
• določila glede zavarovanja prejete pomoči,  
• razloge za vračilo dodeljenih sredstev,  
• način nadzora nad namensko porabo sredstev,  
• razloge za razvezo pogodbe, 
• navedbo skrajnega roka za oddajo zahtevkov. 
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka 

tega člena vsebuje tudi druge določbe.  
Po pravnomočnosti posameznih odločb iz 17. člena 

tega pravilnika, organ občine, upravičencem pošlje 
ustrezno število izvodov pogodbe ter jih pozove k 
podpisu pogodbe. Če izbrani upravičenec v petnajstih 
dneh od prejema poziva pogodbe ne podpiše, se šteje, 
da dodeljenih sredstev ne bo koristil.  
 

20. člen 
(izplačilo sredstev) 

Upravičencu se dodeljena sredstva nakažejo na podlagi 
vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu 
morajo biti priložena ustrezna dokazila o namenski porabi 
sredstev: 

• dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in 
potrdilo/dokazilo o plačanem računu),  

• druga dokazila, določena z javnim razpisom 
(poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma 
storitvi, izjave ipd.).  

 
21. člen 

(vračilo sredstev) 
Izbrani upravičenec, pri katerem se ugotovi, da so bila 

dodeljena sredstva pridobljena nezakonito oziroma 
porabljena nenamensko, mora vsa dodeljena sredstva 
vrniti skupaj z obračunanimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.  

Dodeljena sredstva oziroma njihov sorazmerni del je 
dolžan vrniti tudi izbrani upravičenec, ki v roku, 
določenem z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne 
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere 
so mu bila z odločbo iz 17. člena tega pravilnika sredstva 
dodeljena. Upravičenec lahko pisno zaprosi za 
podaljšanje roka iz objektivnih razlogov. 

Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo s pogodbo. 
Upravičenec, za katerega se ugotovijo kršitve iz 1. 

odstavka tega člena, ne more zaprositi in pridobiti novih 
sredstev iz tega pravilnika še 3 leta po vračilu vseh 
pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.  
 

22. člen 
(prerazporeditev nerazdeljenih sredstev) 

V kolikor je v okviru posameznega ukrepa 
upravičencem dodeljenih manj sredstev od razpoložljivih, 
se s sklepom pristojnega organa le-ta lahko 
prerazporedijo na druge ukrepe znotraj okvira javnega 
razpisa.  

Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še 
nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje 
Občinski upravi, ki je pristojni organ. 
 

23. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014) 
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 
subjekti, ki so: 

• naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s 
katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in 
nezdružljivo z notranjim trgom, 
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• podjetja v težavah. 
(2) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne uporablja za: 

• pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,  

• pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe 
domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 

 
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek 
na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo 
davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv. 
 

24. člen 
(spodbujevalni učinek) 

(1) Za ukrep 1 po tem pravilniku se pomoč lahko dodeli, 
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni 
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom 
izvajanja projekta ali dejavnosti. 
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje 
podatke:  

• ime in velikost podjetja, 
• opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom 

začetka in konca,  
• lokacijo projekta ali dejavnosti,  
• seznam upravičenih stroškov, 
• znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt 

ali dejavnost  in 
• izjave vlagatelja: 

a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja 
pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov 
ter 
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 
 

25. člen 
(kumulacija) 

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih v III. poglavju tega pravilnika, ne smejo preseči 
najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14., 15., 29 in 43. 
členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to 
ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz 
nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev 
Unije. 
(2) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se 
deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako 
kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali 
zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014. 
(3) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014, se ne kumulira s plačili iz drugega odstavka 
81. člena in 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 
347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), nazadnje spremenjene 
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/162 z dne 23. 
novembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 
1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II 
in III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta (UL L št. 30 z dne 2. 2. 2018, str. 6), v zvezi z 
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 

presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014. 
(4) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 
702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila s 
tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014. 
 
III. Ukrepi v skladu z uredbo komisije (EU) št. 

702/2014 
 

26. člen 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014) 
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih 
namenov: 

• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem 
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in 
preusmeritvijo proizvodnje, 

• izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije, 

• povečanje lokalne pridelave hrane in samooskrbe 
občine, 

• preprečevanje zaraščanje podeželja in ohranjanje 
tipične kulturne krajine v občini, 

• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, 
povezane z razvojem, prilagajanjem in 
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč, komasacijo in 

• izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo. 

(2) Pomoč se ne dodeli za: 
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin, 
• zasaditev letnih rastlin, 
• dela v zvezi z odvodnjavanjem,  
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč, 
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja, 

• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije, 

• investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali Unije, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov, 

• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, 
• obratna sredstva. 

(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 
Podukrep 1.1.  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 
Podukrep 1.2.  Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
 

27. člen 
Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 
živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  
(3) Upravičeni stroški: 

• splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za 
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študije izvedljivosti, nakup patentov, licenc, 
avtorskih pravic, blagovnih znamk, 

• stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,  
• stroški izdelave projektne dokumentacije za 

novogradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo  hlevov in 
gospodarskih objektov na kmetijskem 
gospodarstvu, 

• stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov 
in gospodarskih objektov na kmetijskem 
gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditve izpustov (stroški materiala, 
ki se nanašajo na naložbo), 

• stroški opreme hlevov in gospodarskih objektov na 
kmetijskem gospodarstvu, 

• stroški nakupa in montaže rastlinjaka ter opreme v 
rastlinjaku z izjemo namakalnih naprav, 

• stroški sadilnega materiala za trajne nasade, 
vključno z jagodišči, in njihove postavitve, 

• strošek nakupa in postavitve zaščite kmetijskih 
proizvodov pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami (npr. protitočne mreže) na celotni 
rastlinski proizvodnji, 

• naložbe v obstoječe objekte in pripadajoče objekte 
za namakanje, ki vplivajo le na energijsko 
učinkovitost, naložbe v izgradnjo vodnih zbiralnikov 
ali naložbe v uporabo reciklirane vode, ki ne vplivajo 
na telo podzemnih ali površinskih voda,  

• stroški nakupa računalniške programske opreme za 
potrebe kmetijstva.  

(4) Upravičenci do pomoči: 
• kmetijska gospodarstva, katerih naložba se izvaja 

na območju občine. 
(5) Pogoji za pridobitev: 

• ponudba oziroma predračun stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoč, 

• ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s 
predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,   

• projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, ko je 
navedena kot upravičeni strošek,   

• presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, 
• predložitev geoprostorskega obrazca oddane zbirne 

vloge (subvencijske vloge) v tekočem oziroma 
preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v 
tekočem letu še ni potekel, 

• mnenje o upravičenosti  investicije, ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba, 

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
(6) Intenzivnost pomoči:  

• do 50 % upravičenih stroškov velja za celotno 
območje Občine Cerklje na Gorenjskem. 

 (7) Znesek pomoči:  z razpisom se določi skupni  
znesek za celoten ukrep.  
 

28. člen 
Podukrep 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov  
(1) Pomoč se dodeli z namenom urejanja kmetijskih 
zemljišč in pašnikov. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.  
(3) Upravičeni stroški: 

• splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za 
študije izvedljivosti, 

• stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov,  
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),  
• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,  

• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 
pašnikov z ograjo, 

• stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino. 

(4) Upravičenci do pomoči: 
• posamezna kmetijska gospodarstva ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno 
naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost), ki se 
izvaja na območju občine. 

(5) Pogoji za pridobitev: 
• ustrezna soglasja in dovoljenja oziroma projektna 

dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o 
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja, 

• mnenje o upravičenosti investicije,  ki ga pripravi 
pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore nezahtevna agromelioracija, 

• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, 
• kopija katastrskega načrta ali izris obravnavane 

grafične enote rabe zemljišča kmetijskega 
gospodarstva GERK-a s podatki, 

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v 
primeru zakupa zemljišča, 

• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 
(6) Intenzivnost pomoči:  

• do 50 % upravičenih stroškov velja za celotno 
območje Občine Cerklje na Gorenjskem. 

(7) Znesek pomoči:  z razpisom se določi skupni  
znesek za celoten ukrep.  
 

29. člen 
UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih 
in gozdnih zemljišč (15. člen in 43. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014) 
(1) Namen pomoči je zaokrožitev kmetijskih in gozdnih 
zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo 
rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  
(3) Upravičeni stroški: 

• stroški pravnih in upravnih postopkov pri 
medsebojni menjavi kmetijskih oz. gozdnih zemljišč, 
vključno s stroški pregleda. 

(4) Upravičenci do pomoči: 
• kmetijska. gospodarstva, ki imajo kmetijska oz. 

gozdna zemljišča, vključena v zaokrožitev na 
območju občine. 

(5) Pogoji za pridobitev: 
• načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oz. 

gozdnih zemljišč (kopija katastrskega načrta ali izris 
obravnavanih GERK-ov s podatki),  

• mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne 
strokovne službe, 

• predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. 
(6) Intenzivnost pomoči: 
do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih 
postopkov, vključno s stroški pregleda. 
(7) Znesek pomoči: z razpisom se določi skupni  znesek 
za celoten ukrep. 
 

30. člen 
UKREP 3: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
(1) Namen pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti 
kulturne ter naravne dediščine na kmetijskih 
gospodarstvih. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  
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(3) Upravičeni stroški: 
• stroški izdelave dokumentacije, 
• stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški 

materiala za obnovo in  stroški izvedbe del). 
(4) Upravičenci do pomoči: 

• kmetijska gospodarstva, ki so lastniki objektov, 
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in 
ležijo na območju občine.  

(5) Pogoji za pridobitev: 
• stavba mora biti vpisana v register nepremične 

kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za kulturo, 

• ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, v kolikor je 
le-to potrebno, 

• ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov, 

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 
(6) Intenzivnost pomoči: 

• do 100% upravičenih stroškov. 
(7) Znesek pomoči: z razpisom se določi skupni  znesek 
za celoten ukrep.  
 
IV. Ukrepi de minimis v skladu z uredbo komisije 

(eu) št. 1407/2013 
 

31. člen 
(splošne določbe de minimis Uredbe Komisije (EU) 

št. 1407/2013) 
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev: 

• ribištva in akvakulture, 
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije, 

• predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije v naslednjih primerih: 
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 

količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja 
dajo na trg, 

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v 
celoti prenese na primarne proizvajalce. 

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom 
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, 
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo. 
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi. 
(4) Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora. 
(5) Do finančnih pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki 
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do 
države. 
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna 
in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno 
besedilo, Uradni list RS, št.10/2015) v prisilni poravnavi, 
stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar 
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. 
(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi 
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 
1407/2013 ne sme preseči 200.000 EUR  v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let (oz. 100.000 EUR v primeru 
enotnega podjetja, ki deluje v komercialnem cestnem 

tovornem prevozu), ne glede na obliko in namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev 
države, občine ali Unije. 
(8) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka 
tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na 
področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, 
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s 
slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med 
stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni 
iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de 
minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013. 
 

32. člen 
(kumulacija de minimis pomoči) 

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s 
takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči. 
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v 
uredbi št. 360/2012. 
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi 
uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 
EUR). 
 

33. člen 
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013) 
(1) Namen pomoči je diverzifikacija dejavnosti na 
kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  
(3) Upravičeni stroški: 

• stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo 
v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na 
kmetiji, 

• stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter  
nekmetijske dejavnosti na kmetiji, 

• stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti 
predelave in trženja na kmetijah ter  nekmetijske 
dejavnosti. 

(4) Upravičenci do pomoči: 
• kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 

(5) Pogoji za pridobitev sredstev: 
• dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu (v kolikor ga še nimajo, ga predložijo 
v 12 mesecih po odobritvi pomoči), 

• predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo 
investicije, če je s predpisi s področja gradnje 
objektov to potrebno,   

• projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so navedeni kot 
upravičeni strošek, 
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• poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov, 

• mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe,  
• dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi, 
• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

(6) Intenzivnost pomoči: 
• do 60 % upravičenih stroškov velja za celotno 

območje Občine Cerklje na Gorenjskem. 
(7) Znesek pomoči: z razpisom se določi skupni  znesek 
za celoten ukrep.  
(8) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni 
znesek de minimis pomoči iz sedmega odstavka 31. 
člena tega pravilnika. 
 

34. člen 
UKREP 5: Podpora  investicijam za varno delo v gozdu 
(Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) 
(1) Namen ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter 
boljša strojna in tehnična oprema kmetijskih 
gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblasti nosilec kmetijskega gospodarstva.  
(3) Upravičeni stroški: 

• splošni stroški:  honorarji svetovalcev (strokovnih in 
podjetniških), 

• stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za 
varno delo v gozdu (manjše gozdarske 
mehanizacije, motorne žage, cepilca,  vitla, zaščitne 
opreme za delo v gozdu, …).  

(4) Upravičenci do pomoči:  
• kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne 

površine. 
(5) Pogoji za pridobitev sredstev: 

• upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih 
parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom), 

• mnenje strokovne službe o upravičenosti naložbe, 
• kot zaključek naložbe se šteje  tehnični prevzem ali 

vključitev gozdarske  mehanizacije ali opreme v 
proces dela v gozdu, 

• pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec 
uporabljati vsaj še  5 let po zaključeni investiciji. 

(6) Intenzivnost pomoči: 
• do 60 % upravičenih stroškov velja za celotno 

območje Občine Cerklje na Gorenjskem. 
(7) Znesek pomoči:  z razpisom se določi skupni  
znesek za celoten ukrep.  
(8) Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega 
odstavka 31. člena tega pravilnika. 
 

35. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.  
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:  

• pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki 
jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo 
na podlagi te ali drugih uredb de minimis v 
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, 

• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da 
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo 
presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, 

• seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, 
tako da se preveri skupen znesek že prejetih de 
minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja, 

• izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano 
na določilo osmega  odstavka 19. člena tega 
pravilnika. 

(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika: 
• da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v 

skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), 

o odobrenem znesku de minimis pomoči. 
 
V. Ostali ukrepi  občine 
 

36. člen 
UKREP 6: Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih 
kmetijskih ter gozdarskih programih 
(1) Namen ukrepa je zagotavljanje usposobljenih kadrov 
za delo na kmetijskih gospodarstvih. 
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetijskega 
gospodinjstva.  
(3) Upravičenci do pomoči: 

• dijaki poklicnih in srednješolskih programov 
kmetijstva ter gozdarstva, ki so člani kmetijskega 
gospodinjstva na kmetijskem gospodarstvu.  

(4) Pogoji za pridobitev sredstev: 
• dijak mora imeti stalno prebivališče na naslovu 

nosilca kmetijskega gospodarstva, 
• potrdilo o vpisu, 

(5) Znesek pomoči: z razpisom se določi skupni  znesek 
za celoten ukrep.  
 

37. člen 
UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja  
(1) Namen ukrepa je spodbujanje delovanja različnih 
neprofitnih oblik sodelovanja kmetovalcev in drugih 
neprofitnih interesnih združenj s področja kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja, ki predstavljajo temelj za 
izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalci, ki živijo na 
podeželju.  
(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
predstavnik društva ali združenja (v nadaljevanju 
društva).   
(3) Upravičeni stroški: 

• materialni stroški za delovanje društev, povezani z 
izvajanjem vsebine dejavnosti društva.  

(4) Upravičenci do pomoči: 
• društva, ki so registrirana ali delujejo na območju 

občine na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane. 

(5) Pogoji za pridobitev sredstev: 
• sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev, 
• društvo mora biti vpisano v register društev, 
• letni program dela društva,   
• izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 

upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni 
predmet sofinanciranja, 

• priložen seznam članov društva z območja občine. 
(6) Intenzivnost pomoči: 

• do 100 % upravičenih stroškov. 
(7) Znesek pomoči: z razpisom se določi skupni  znesek 
za celoten ukrep.  
 
VI. Nadzor in sankcije 
 

38. člen 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva  
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in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku 
oziroma javnem razpisu, spremljata strokovna komisija in 
občinska služba, pristojna za področje kmetijstva. 
Namenskost uporabe lahko ugotavljata tudi notranja 
organizacijska enota, ki opravlja revizijo, in nadzorni 
odbor občine.  
(2) V primeru, če se ugotovi:  

• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena, 

• da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke, 

• da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova 
že pridobil finančna sredstva,  

mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s 
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila sredstev. 
(3) V primerih iz 2. odstavka tega člena, upravičenec 
izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za 
naslednja tri leta.  
 
VII. Hramba dokumentacije 
 

39. člen 
 (1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset 
let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika. 
(2) Občina mora voditi natančne evidence z 
informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o 
izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje 
dodelitve pomoči po tem pravilniku. 
 
VIII. Končne določbe 
 

40. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/2007) in Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 1/2008). 
 

41. člen 
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na 
dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, 
začnejo uporabljati naslednji dan po objavi obvestila 
župana v Uradnem glasilu slovenskih občin o pridobitvi 
potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij 
o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči. 
 
Številka: 007-005/2018-13 
Datum dne 21.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
567. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in 

socialnih dejavnosti iz proračuna Občine 
Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
11/18 – ZSPDSLS-1), 1. in 99. člena Zakona o socialnem 

varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – 
DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 – ZNOrg) ter 7. in 16. člena 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 22. redni seji, dne 
20.6.2018, sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH IN SOCIALNIH 

DEJAVNOSTI 
IZ PRORAČUNA OBČINE CERKLJE NA 

GORENJSKEM 
 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa upravičence, postopek, pogoje, merila 
in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje ter razdelitev 
sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena za 
sofinanciranje humanitarnih in socialnih dejavnosti v 
občini. 
 

2. člen 
(izrazi) 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo 
enak pomen kot je opredeljen z zakonom, ki ureja 
humanitarne organizacije oziroma z zakonom, ki ureja 
invalidske organizacije, če ni s tem pravilnikom drugače 
določeno. V času sprejema tega pravilnika sta to Zakon o 
humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 
61/06) ter Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 108/02 in 61/06). 
(2) Program je dejavnost, ki je po vsebini in obsegu 
zaključena celota in jo izvaja humanitarna in/ali invalidska 
organizacija skozi daljše časovno obdobje.  
(3) Projekt je posamična aktivnost humanitarne in/ali 
invalidske organizacije (izdaja brošure, izvedba 
humanitarne prireditve, ipd.), ki je namenjena širši 
javnosti in izkaže nek širši javni interes tudi za lokalno 
skupnost. 
(4) Financiranje pomeni, kadar se uporablja samostojno, 
tako financiranje kot sofinanciranje. 
 

3. člen 
(upravičenci) 

Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so: 
a) humanitarne organizacije, to so društva, zveze 

društev in druge oblike organizacij, katerih člani v 
javnem interesu opravljajo humanitarno dejavnost 
na področju socialnega in zdravstvenega varstva v 
skladu z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije,  

b) invalidske organizacije, to so društva, zveze društev 
in druge oblike organizacij, ki delujejo v javnem 
interesu na področju invalidskega varstva v skladu z 
zakonom, ki ureja invalidske organizacije,  

c) druge, programsko sorodne organizacije, ki so 
organizirane kot društva, združenja ali druge oblike 
nevladnih organizacij, ki izvajajo neprofitne 
programe na področju socialnih, humanitarnih in 
invalidskih dejavnosti in imajo v svojih programih 
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne 
stiske posameznikov.  

 
4. člen 

(pogoji) 
(1) Pravico do sofinanciranja imajo upravičenci, ki 
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izvajajo programe na področju socialnih, humanitarnih in 
invalidskih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• so registrirani za izvajanje socialnih, humanitarnih 
ali invalidskih dejavnosti v skladu z zakonom; 

• so registrirani najmanj eno leto pred objavo javnega 
razpisa; 

• imajo sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem  ali 
izven občine, a imajo med člani tudi občane s 
stalnim bivališčem v  občini Cerklje na Gorenjskem; 

• program oz. projekt izvajajo na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem ali izven občine, a v njem 
aktivno sodelujejo občani Občine Cerklje na 
Gorenjskem, njihovi projekti in programi pa so po 
presoji strokovne komisije tudi v interesu Občine 
Cerklje na Gorenjskem; 

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih aktivnosti; 

• imajo urejeno evidenco o članstvu;  
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; 
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 

razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, 
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih 
virov; 

• se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih 
in v določenih rokih; 

• Občini Cerklje na Gorenjskem za vsako leto, za 
katero prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, 
v roku dostavijo letna poročila o realizaciji 
programov in/ali projektov, za katere so prejeli 
sredstva; 

• druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.  
(2) V primeru, da je program ali projekt že sofinanciran iz 
drugih javnih sredstev (državni proračun, EU sredstva), 
so upravičenci dolžni ob prijavi na javni razpis to navesti. 
Programi in projekti, ki se financirajo iz kateregakoli 
drugega vira proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem, 
ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih in 
kriterijih tega pravilnika. 
(3) Noben izdatek, ki je nastal pri izvedbi določenega 
programa in/ali projekta, ne sme biti dvojno financiran iz 
kakršnih koli drugih javnih sredstev (državna sredstva, 
sredstva EU). To pomeni, da se za iste izdatke ne sme 
dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več 
programov ali projektov. 
 

5. člen 
(predmet sofinanciranja) 

(1) Občina Cerklje na Gorenjskem bo v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezno leto 
na podlagi tega pravilnika sofinancirala izvajalcem 
stroške za izvedbo programov in projektov s področja 
socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti, 
usmerjenih v prizadevanje za zdravje in reševanje 
socialne stiske posameznikov. 
(2) V primeru dvoma, ali posamezna vloga, prejeta na 
podlagi javnega razpisa, izpolnjuje pogoje iz tega 
pravilnika in s tem upravičenost do sofinanciranja iz 
občinskega proračuna, odloči župan Občine Cerklje na 
Gorenjskem, ki lahko predhodno pridobi strokovno 
mnenje.  
 
II. Postopek izbire programov in projektov  
 

6. člen 
(javni razpis) 

 (1) Javni razpis za izbiro programov in projektov s 
področja socialnih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti, 
ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerklje na 

Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se 
objavi na spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem in 
v uradnem glasilu lokalne skupnosti. 
(2) Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje se 
določi v vsakoletnem proračunu občine Cerklje na 
Gorenjskem. 
(3) Predlog besedila javnega razpisa pripravi strokovna 
komisija, dokončno ga potrdi župan. 
(4) V postopku izbire programov in projektov z javnim 
razpisom se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek, razen če je s tem 
pravilnikom drugače določeno. 
(5) Javni razpis mora vsebovati: 

• navedbo naročnika javnega razpisa, 
• predmet javnega razpisa, 
• opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na 

razpis, 
• pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, 
• okvirno višino razpoložljivih finančnih sredstev, 
• navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj 

predložiti naročniku, 
• določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 

dodeljena proračunska sredstva, 
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani 

dobijo informacije in dvignejo razpisno 
dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na 
katerega lahko zaprosijo zanjo, 

• merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje, 
• rok, do katerega morajo biti predložene vloge, 
• način dostave vlog, 
• datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev, 
• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 

razpisa. 
(6) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 
dvajset (20) dni od objave javnega razpisa. 
(7) Višina razpoložljivih proračunskih sredstev se z 
javnim razpisom lahko razdeli na sredstva za 
sofinanciranje programov in na sredstva za 
sofinanciranje projektov. V primeru, da sredstva, ki so 
bila z javnim razpisom predvidena za sofinanciranje 
projektov, niso bila v celoti razdeljena, lahko župan izda 
sklep o prerazporeditvi sredstev v sklop za financiranju 
programov. 
 

7. člen 
(uvedba in ustavitev postopka javnega razpisa) 

(1) Postopek javnega razpisa se lahko začne pred 
sprejetjem proračuna za tekoče leto, pri čemer odločbe o 
izbiri ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto, 
v katerem se odločba izdaja. Župan lahko do roka za 
oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, 
pozneje, do izdaje odločb iz 11. člena tega pravilnika, pa 
le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljena 
sredstva v potrebni višini. 
(2) Župan lahko do izdaje odločb iz 11. člena tega 
pravilnika ustavi postopek javnega razpisa. Župan 
sprejme sklep o ustavitvi postopka, ki mora biti objavljen 
na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa. 
Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti 
vsem vlagateljem, ki so podali vlogo na javni razpis. 
Vloga, prispela na javni razpis, se na zahtevo vlagateljev 
vrne. Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa 
pritožba ni dovoljena. 
 

8. člen 
(strokovna komisija) 

(1) Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan.  
(2) Predsednik strokovne komisije je javni uslužbenec 
občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem, ki ima 
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opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v 
smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja 
(v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega 
kolena). Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, 
če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo 
neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne 
povezave). 
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o 
prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali 
kateri koli člani komisije z vlagateljem poslovno, 
sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se 
to evidentira v zapisniku. Prav tako se mora član 
komisije, ki je hkrati tudi predstavnik društva oziroma 
organizacije, ki je podala vlogo za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje programov, v delu, ki se nanaša na 
odločanje o dodelitvi sredstev društvu oziroma 
organizacije, katerega član je, iz postopka izločiti. 
Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije. 
 

9. člen 
(odpiranje vlog in poziv za dopolnitev) 

(1) Po poteku razpisnega roka strokovna komisija odpre 
vse vloge, ki so prispele do predpisanega roka. Vloge na 
javni razpis se obravnavajo posamično. 
(2) Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene 
ovojnice, skladno z navodili iz javnega razpisa, in sicer v 
vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Odpiranje 
vlog ni javno. 
(3) Za vloge, ki niso pravočasne, ali jih ni vložila 
upravičena oseba ali so neutemeljene ali niso bile 
vložene na predpisanih obrazcih, jih strokovna komisija 
zabeleži v zapisnik in županu predlaga sklep, s katerim 
jih zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.  
(4) Če je posamezna vloga formalno nepopolna ali 
nejasna, strokovna komisija pisno pozove vlagatelja 
vloge, da jo dopolni v petih (5) dneh. Če vlagatelj vloge 
ne dopolni v zahtevanem roku ali če dopolnitev ni 
ustrezna in vloga tudi po dopolnitvi ni popolna, župan 
izda sklep, s katerim jo zavrže. Pritožba zoper sklep ni 
dovoljena. 
(5) O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki 
mora vsebovati: 

• kraj in čas odpiranja vlog; 
• imena navzočih članov komisije; 
• ugotovitve o nepravočasnih, neustrezno označenih 

in nepopolnih vlogah; 
• seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa; 
• seznam vlog, ki naj se dopolnijo; 
• podpise vseh članov komisije. 

 
10. člen 

(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Strokovna komisija na podlagi meril iz tega pravilnika 
opravi vrednotenje vseh vlog (popolnih in dopolnjenih), 
pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev in ga 
predloži županu. 
(2) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije 
niso javni. 
 

11. člen 
(odločba, ugovor) 

(1) Strokovna komisija z odločbo zavrne vlogo, ki ne 
izpolnjuje strokovnih in drugih kriterijev ter zahtev iz 
javnega razpisa. 
(2) Strokovna komisija o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na 
razpis, izda posamično odločbo, s katero odloči o 
odobritvi in višini sofinanciranja ali o zavrnitvi 
sofinanciranja posameznega programa oz. projekta, pri 

čemer se obseg obveznosti in način njihove izpolnitve 
podrobneje določita s pogodbo. 
(3) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in mu razpisana sredstva iz javnega 
razpisa niso bila dodeljena oziroma mu niso bila 
dodeljena v ustrezni višini, lahko v osmih (8) dneh od 
prejema odločbe vloži pritožbo pri županu Občine Cerklje 
na Gorenjskem. V pritožbi mora pritožnik natančno 
opredeliti razloge, zaradi katerih je le-ta vložena. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni kriteriji in 
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem. Zoper odločitev župana 
ni pritožbe, možno pa je vložiti upravni spor na Upravnem 
sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset 
(30) dni od vročitve odločbe. 
(4) Dokončna odločba je podlaga za sklepanje pogodbe 
o sofinanciranju programa oziroma projekta. 
(5) Vložitev tožbe v upravnem sporu ne zadrži sklenitev 
pogodb z ostalimi izvajalci programov oz. projektov. 
Vložitev tožbe v upravnem sporu je dovoljena zaradi 
bistvenih kršitev postopka, izbire izvajalca, ki ne 
izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev 
vrednotenja in ocenjevanja. Odpravljena ali za nično 
izrečena odločba ne vpliva na že sklenjene pogodbe. 
 

12. člen 
(objava rezultatov) 

Rezultati razpisa se po dokončnosti odločb objavijo na 
spletni strani Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 

13. člen 
(pogodba) 

(1) Na osnovi dokončne odločbe iz 11. člena tega 
pravilnika Občina Cerklje na Gorenjskem, kot sofinancer, 
pripravi pogodbo o sofinanciranju humanitarne oziroma 
invalidske organizacije in njenih programov in projektov v 
posameznem letu (v nadaljevanju: izvajalec).  
(2) Pogodba se sklene v pisni obliki. Pogodba, ki ni 
sklenjena v pisni obliki, je nična.  
(3) S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja med 
sofinancerjem in izbranim izvajalcem v zvezi z 
zagotavljanjem proračunskih sredstev za sofinanciranje 
predmeta pogodbe, zlasti pa mora pogodba vsebovati 
naslednje podatke:  

• namen, za katerega so sredstva dodeljena ter 
višino dodeljenih sredstev,  

• rok porabe sredstev in trajanje pogodbe,  
• obveznost izvajalca k predložitvi letnega poročila o 

svojem delovanju in rok za predložitev letnega 
poročila,  

• način nadzora in določilo o vračilu sredstev v 
primeru nenamenske porabe sredstev,  

• obveznost izvajalca k sprotnemu obveščanju občine 
o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko 
vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,  

• druge medsebojne pravice in obveznosti, 
pomembne za izvedbo sofinanciranja programa. 

(4) Občina pogodbo pošlje izvajalcu in ga pozove k 
podpisu. V kolikor izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v 
petnajstih (15) dneh od prejema, se šteje, da je odstopil 
od sofinanciranja programa ali projekta iz občinskega 
proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Cerklje 
na Gorenjskem prosta vseh obveznosti, ki so zanjo 
izhajale iz odločbe. O preostanku sredstev oz. 
neporabljenih sredstvih na predlog komisije odloči župan 
s sklepom. 
(5) Rok za podpis pogodbe se iz utemeljenih razlogov 
lahko sporazumno podaljša ali skrajša s pisnim 
dogovorom strank pogodbe, vendar le v skladu z roki, ki 
jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.  
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(6) Izbrani izvajalec, prejemnik sredstev, ne sme prenesti 
pravic in obveznosti iz pogodbe na tretjo osebo. 
(7) Pogodba se sklene za določen čas. 
 

14. člen 
(obveznost seznanitve) 

(1) Izbrani izvajalec, prejemnik sredstev, je dolžan 
obvestiti Občino Cerklje na Gorenjskem o spremembi 
okoliščin, ki utegnejo kakor koli vplivati na izpolnitev 
njegovih pogodbenih obveznosti. 
(2) Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah 
oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, 
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v 
skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja 
občinska uprava.  
 

15. člen 
(kršitev pogodbe) 

(1) V primeru, da izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, 
določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo 
finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec 
vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi 
obrestmi.  
(2) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more 
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu 
občine. 
 

16. člen 
(navedba sofinancerja - informiranje in obveščanje 

javnosti) 
Izbrani izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega 
proračuna, so dolžni v svojih promocijskih gradivih na 
ustrezen način predstavljati Občino Cerklje na 
Gorenjskem. 
 
III. Kriteriji in merila za vrednotenje   
 

17. člen 
(merila za sofinanciranje) 

(1) Strokovna komisija pri vrednotenju in ocenjevanju 
prispelih vlog prijaviteljev na javni razpis upošteva merila 
za sofinanciranje, ki so razdeljena na naslednja sklopa:  

1. sklop -  Splošna merila  
2. sklop -  Merila za vrednotenje programov in projektov 

prijaviteljev  
(2) Podrobneje se merila s točkami za sofinanciranje 
določijo v javnem razpisu. 
 

18. člen 
(splošna merila) 

V okviru splošnih meril bodo upoštevani naslednji kriteriji: 
• ali je sedež prijavitelja v Občini Cerklje na 

Gorenjskem ali ne 
• ali poteka dejavnost prijavitelja skozi vse leto (izvaja 

se vsaj 9 mesecev) ali prijavitelj izvaja dejavnost le 
občasno 

• status delovanja prijavitelja v javnem interesu 
• kontinuiranost: 

• čas delovanja prijavitelja 
• jubilej prijavitelja v letu javnega razpisa 

• članstvo  vključenost občanov Občine Cerklje na 
Gorenjskem v društvo oziroma organizacijo 

 
19. člen 

(merila za vrednotenje programov in projektov 
prijaviteljev) 

(1) V okviru meril za vrednotenje programov prijaviteljev 
bodo upoštevani naslednji kriteriji: 

•  ocena kvalitete in realnost izvedbe predlaganega 
programa: 

• jasnost postavljenih ciljev, ki so v skladu s 
predmetom razpisa, izhajajo iz potreb 
uporabnikov in so v interesu občine 

• program vključuje socialno in/ali finančno pomoč 
svojim članom in/ali drugim občanom Občine 
Cerklje na Gorenjskem 

• vključenost prostovoljcev v izvedbo programa  
• finančna konstrukcija programa:  

• program ima jasno opredeljene vire financiranja  
• program ima jasno opredeljene stroške  
• pričakovana višina sofinanciranja s strani 

proračuna  
(2) Navedena merila se smiselno upoštevajo tudi za 
vrednotenje projekta. V primeru, da je z javnim razpisom 
posebej določena višina sredstev za sofinanciranje 
projektov, se z javnim razpisom določijo podrobnejša 
merila za vrednotenje projektov. 
 

20. člen 
(dodelitev točk in izračun zneska sofinanciranja) 

(1) Strokovna komisija dodeli točke prijavitelju: 
• na podlagi splošnih meril iz 18. člena tega 

pravilnika, 
• na podlagi meril za vrednotenje programov in 

projektov iz 19. člena tega pravilnika in sicer se 
točkuje vsak prijavljeni program oz. projekt posebej. 

(2) Točke, ki so prijavitelju dodeljene  iz naslova obeh 
navedenih meril, se seštejejo. Skupaj dodeljene točke 
posameznemu prijavitelju so osnova za izračun vrednosti 
točke. Za izračun vrednosti točke se seštejejo točke vseh 
prijaviteljev. Vrednost točke se izračuna tako, da se 
višina razpisanih sredstev deli s skupnim seštevkom točk 
vseh prijaviteljev.  
(3) Na podlagi skupno dodeljenih točk posameznemu 
prijavitelju in izračunane vrednosti točke, se izračuna 
znesek sofinanciranja iz proračuna Občine Cerklje na 
Gorenjskem za prijavitelja.  
(4) Znesek sofinanciranja se prijavitelju dodeli za 
izvajanje izbranih programov in projektov.  
 
IV. Nadzor  
 

21. člen 
(spremljanje izvajanja) 

Izvajalci so dolžni izvajati programe in projekte, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu in so zanje prejeli sredstva 
sofinanciranja iz občinskega proračuna. Vsa proračunska 
sredstva so dolžni namensko porabiti. 
 

22. člen 
(poročanje in nadzor) 

(1) V okviru nadzora pooblaščene osebe financerja 
spremljajo in ocenjujejo delovanje prejemnikov javnih 
sredstev in smejo pri tem: 

• zahtevati pisno poročilo o izvajanju aktov in pogodb, 
• pregledovati dokumentacijo prejemnikov sredstev, 
• ugotavljati skladnost izvedenega programa oz. 

projekta s prijavljenim na javni razpis, 
• ugotavljati smotrnost uporabe sredstev za 

doseganje namena in ciljev pogodbe prejemnikov 
javnih sredstev. 

(2) Izvajalec je dolžan Občini Cerklje na Gorenjskem oz. 
od nje pooblaščenemu subjektu predložiti zaključno 
poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta 
pogodbe, skladno z roki in dokazili, določenimi v pogodbi.  
(3) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega 
poročanja. Občina Cerklje na Gorenjskem oz. od nje 
pooblaščeni subjekt lahko od izvajalca kadar koli zahteva 
pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z izvajanjem 
pogodbe.  
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(4) Občina Cerklje na Gorenjskem oz. od nje pooblaščeni 
subjekt ima pravico kadar koli izvesti nadzor izvajanja 
programov in projektov, ki so predmet sofinanciranja, in 
nadzor namenskosti porabe sredstev po sklenjeni 
pogodbi. Pri tem je izvajalec dolžan izvajalcu nadzora 
nuditi vse potrebne informacije in mu predložiti potrebna 
dokazila oz. dokumentacijo o izvedbi sofinanciranega 
programa ali projekta in nastalih stroških v zvezi s tem.  
(5) Župan ima pravico določiti notranji revizijski nadzor 
nad pregledom dokumentacije in poslovanja izvajalcev, ki 
so kandidirali na javni razpis za sofinanciranje z 
namenom ugotavljanja namenske porabe sredstev ter 
preverjanje verodostojnosti in resničnosti predloženih 
dokumentov na javni razpis.  
 
V. Prehodna in končna določba  
 

23. člen 
(objava in veljavnost pravilnika) 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-07/2018-02 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
568. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za 

pospeševanje razvoja gospodarstva in turizma 
v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15_ZUUJFO in 76/16-odl. US), 
16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 7/16) in na podlagi soglasja 
Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih 
pomoči (št. priglasitve: M002-5874670-2018) je Občinski 
svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 22. redni seji dne 
20.06.2018 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O DODELJEVANJU FINANČNIH SPODBUD ZA 

POSPEŠEVANJE 
RAZVOJA GOSPODARSTVA IN TURIZMA V OBČINI 

CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji 
in postopek dodeljevanja finančnih spodbud, nadzor nad 
porabo dodeljenih sredstev ter ukrepi za razvoj 
gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem.  
 

2. člen 
(namen) 

Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega 
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča 
podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje 
možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje 
njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.  
 

3. člen 
(oblike in način dodelitve sredstev) 

Finančne spodbude kot predmet tega pravilnika se 

dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), 
ki se uporablja od 1.1. 2014 do 31.12.2020.  

Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju 
na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR).  
 

4. člen 
(kumulacija pomoči) 

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali 
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči.  

Kumulacija pomoči:  
• pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z 

državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za 
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči,  

• pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje 
meje, določene v uredbi 360/2012,  

• pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s 
pomočjo »de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi 
uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oz. 100.000 EUR). 

 
5. člen 

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
gospodarstva in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem, 
se zagotavljajo v proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem v višini, ki je določena v proračunu Občine 
Cerklje na Gorenjskem za posamezno leto.  

Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v predpisani višini za posamezne namene v 
obliki dotacij, subvencij, subvencij obrestne mere. 

 
6. člen 

Pomoči in njihova višina se dodeljujejo na podlagi 
letnega nabora ukrepov, določenega s proračunom 
občine, in na podlagi izvedenega javnega razpisa.  

O ukrepih, ki se bodo letno izvajali, višini sredstev, 
namenjenih posameznim ukrepom, merilih in kriterijih za 
dodelitev pomoči, izvedbi dodelitve pomoči in kontroli 
dodeljevanja pomoči odloča strokovna komisija, 
opredeljena v 13. členu tega Pravilnika.  
 

7. člen 
(splošna določila, veljavna za vse ukrepe) 

Splošna določila, ki veljajo ne glede na ukrep opredeljen 
v tem pravilniku so sledeča: 

• pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so 
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa, 

• pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi 
poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, 
podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški 
investicije). Podrobna vsebina in oblika se določita v 
razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih, 
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• upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo 
lahko izvede v celoti in v skladu z veljavnimi 
predpisi, 

• Občina Cerklje na Gorenjskem lahko v javnem 
razpisu pri posameznih ukrepih določi podrobnejše 
pogoje za dodelitev sredstev, 

• naložba, za katero se dodeli pomoč, mora ostati v 
lasti upravičenca vsaj 3 leta od dokončanja naložbe, 
če ni v okviru posameznega ukrepa določeno 
drugače, 

• pomoč se ne dodeljuje podjetjem, ki so storitev ali 
material naročili pri lastniško povezanem podjetju, 

• upravičenec oziroma podjetje, ki kandidira na 
razpisu mora poslovati neprekinjeno vsaj 2 leti od 
prejema sredstev, 

• delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se 
mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči 

• naložba, za katero se dodeli pomoč, se ne sme 
uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve 
sredstev, 

• če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali 
namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih 
intenzivnosti državnih pomoči, 

• upravičenec, ki pridobi pomoč na podlagi tega 
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, 
določeno z javnim razpisom in sklenjeno pogodbo o 
dodelitvi sredstev, ter jo hraniti vsaj še 10 let po 
izvedenem zadnjem izplačilu, 

• Občina Cerklje na Gorenjskem bo hranila evidenco 
o individualni pomoči »de minimis« 10 let od 
datuma dodelitve pomoči, 

• vsi računi oziroma poslovne listine, ki se uveljavljajo 
pri posameznih ukrepih morajo biti zavedeni v 
poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani 
na ime upravičenca, DDV ni upravičen strošek. 
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki 
Sloveniji. 

Pomoč ne sme biti: 
• pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred 

rabo uvoženega, 
• namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim 

dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo, 

• dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni 
prevoz. 

  
II. Upravičenci 
 

8. člen 
Upravičenci po tem pravilniku so:  
• samostojni podjetniki ter  
• mikro in male gospodarske družbe, registrirane po 

Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). 
Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so 

lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne 
osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem 
podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, zadruge, 
zavodi…), če so posebej navedeni v okviru 
posameznega ukrepa.  
 

9. člen 
Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na 

podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so 
bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008:  

• Mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot 10 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Enako velja za 
mikro enotno podjetje.  

• Malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot 50 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Enako velja 
za enotno malo podjetje.  

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:  

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,  

b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,  

c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi 
družbeni pogodbi ali statutu,  

d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje 
večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov navedenega podjetja.  

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) 
drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.  
 

10. člen 
Upravičenci so podjetja, katerih sedež je v Občini 

Cerklje na Gorenjskem ali katerih naložba bo izvedena 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem.  

V primeru, da je upravičenec fizična oseba, mora imeti 
prijavljeno stalno bivališče na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem in mora svojo naložbo izvesti na območju 
Občine Cerklje na Gorenjskem.  
 

11. člen 
Do prejema pomoči po tem pravilniku niso upravičena 

podjetja oziroma fizične osebe:  
• ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne 

poravnave ali likvidacije,  
• ki so že prejela državno pomoč po tem ali 

predhodnih pravilnikih in naložbe oziroma storitve 
niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo,  

• ki so že koristila pomoč za posamezne namene do 
višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči,  

• ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih 
pogodbenih obveznosti do Občine Cerklje na 
Gorenjskem s predhodnih javnih razpisov, če so na 
njih sodelovala,  

• ki nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti,  
• ki so v postopku obravnave kršenja delovne 

zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani 
za storitev prekrška s področja delovne zakonodaje,  

• ki so v postopku obravnave kršenja okoljevarstvene 
zakonodaje ali so bili v preteklih 3 letih kaznovani 
za storitev prekrška s področja okoljevarstvene 
zakonodaje, 

• podjetja iz sektorja ribištva in akvakulture,  
• podjetja, ki delujejo na področju primarne 

proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,  

• podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi v naslednjih primerih:  

1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
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primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg,   

2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce.  

 
III. Postopek dodelitve finančnih pomoči 
 

12. člen 
(splošno) 

Finančne pomoči za sofinanciranje projektov in 
aktivnosti, upravičenih po tem pravilniku, se dodeljuje po 
postopku in v višini, ki sta določena s tem pravilnikom in 
javnim razpisom, izvedenim s strani občine.  

Javni razpis se objavi na krajevno običajen način, pri 
čemer je obvezna objava razpisa na uradni spletni strani 
občine in obvestilo o objavi razpisa v Novicah izpod 
Krvavca.  

Postopek javnega razpisa in dodelitve sredstev poteka 
po naslednjem zaporedju: 

• župan imenuje strokovno komisijo, 
• strokovna komisija pripravi predlog javnega razpisa, 
• javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku 

postopka javnega razpisa, 
• občinska uprava poskrbi za objavo javnega razpisa, 
• občinska uprava vodi postopek javnega razpisa in 

nudi informacije v zvezi z razpisom, 
• strokovna komisija obravnava prispele vloge, 
• občinska uprava pozove vlagatelje na dopolnitev, 
• strokovna komisija pripravi končni predlog 

razdelitve sredstev, 
• direktor občinske uprave oziroma pooblaščena 

oseba izda upravni akt, 
• župan obravnava pritožbe, 
• občinska uprava pripravi pogodbo o sofinanciranju, 

ki jo podpiše župan, 
• občinska uprava spremlja izvajanje po pogodbi o 

sofinanciranju. 
 

13. člen 
(komisija) 

Za izvedbo postopka javnega razpisa župan določi 
strokovno komisijo.  

Naloge imenovane strokovne komisije so:  
• priprava meril za ocenjevanje vlog,  
• priprava vsebine javnega razpisa in razpisne 

dokumentacije,  
• odpiranje vlog,  
• ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog,  
• pregled in ocenitev prejetih vlog,  
• priprava predloga prejemnikov sredstev in njihove 

razdelitve,  
• vodenje zapisnikov o delu komisije. 
Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji 

interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali 
sorodstvenega razmerja do drugega kolena in v svaštvu 
do drugega kolena. 
 

14. člen 
(javni razpis) 

Javni razpis mora vsebovati vsaj:  
• ime in sedež občine, ki dodeljuje finančne 

spodbude,  
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,  
• predmet javnega razpisa,  
• opredelitev upravičencev,  
• opredelitev osnovnih pogojev za kandidiranje na 

javnem razpisu,  
• navedbo meril ocenjevanja vlog,  

• okvirno višino sredstev, ki so na voljo za predmet 
javnega razpisa,  

• določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen 
projekt ali aktivnost realizirana,  

• rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
pravočasno oddane,  

• datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,  
• rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa,  
• kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo in pridobijo dodatne 
informacije oziroma elektronski naslov, na katerem 
lahko zaprosijo zanjo, 

Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo področni 
predpisi.  

 
15. člen 

(razpisna dokumentacija) 
Razpisno dokumentacijo pripravi strokovna komisija z 

vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno 
vlogo. 

Prijavitelj lahko poda vlogo le na predpisanih obrazcih 
razpisne dokumentacije.  

Razpisna dokumentacija mora vsebovati:  
• opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,  
• pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati za uvrstitev 

v izbor za dodelitev sredstev,  
• okvirno višino sredstev, ki so na razpolago v okviru 

predmeta razpisa,  
• način določanja deleža sredstev, ki jih prejme 

posamezni upravičenec,  
• vzorec pogodbe,  
• navedbo potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno 

predložiti kot dokazilo,  
• navedbo meril za ocenjevanje vlog,  
• navedbo o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo,  
• drugo.  

 
16. člen 
(izjava) 

Pristojni organ mora od prejemnika pomoči pred 
dodelitvijo sredstev pridobiti pisno izjavo:  

• o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 
1407/2013 ali drugih uredb »de minimis« v 
predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,  

• o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,  

• ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve 
podjetja,  

• s seznamom vseh, s prejemnikom pomoči, 
povezanih podjetij,  

• zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de 
minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih 
predpisih. 

 
17. člen 
(vloga) 

Vloga na javni razpis mora prispeti pravočasno do roka, 
določenega v javnem razpisu, in v skladu z drugimi 
navodili, opredeljenimi v javnem razpisu (označba).  
 

18. člen 
(odpiranje vlog) 

Odpiranje prispelih vlog za sofinanciranje projektov 
oziroma posamezne aktivnosti vodi v 13. členu tega 
pravilnika opredeljena komisija, ki o navedenem 
postopku vodi zapisnik. 
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Postopek odpiranja vlog se izvede v roku, ki je 
predviden v javnem razpisu.  

Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije, se s sklepom zavržejo. 

Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo strokovna komisija 
preverila, če vloga ustreza predmetu in vsem pogojem 
razpisa. V primeru, da vloga ne bo ustrezala predmetu in 
ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, je komisija 
ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla. Prijavitelje, katerih 
vloge na razpis niso popolne, Občinska uprava pisno 
pozove za dopolnitev vlog. Rok za dopolnitev ne sme biti 
daljši od 8 delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
v postavljenem roku ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom. 

Zoper sklep iz 3. in 4. odstavka tega člena je v 
petnajstih dneh od vročitve sklepa možna pritožba 
županu Občine Cerklje na Gorenjskem.  

 
19. člen 

(ocenjevanje vlog) 
Komisija iz 13. člena tega pravilnika najprej opravi 

strokovni pregled pravočasnosti in popolnosti prispelih 
vlog.  

Prispele vloge se ocenijo na podlagi pogojev in meril, ki 
so bili navedeni v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.  

Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda vlog 
in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.  

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi 
predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga 
podpiše predsednik komisije. Predlog se posreduje 
pristojnemu organu v občinski upravi. 
  

20. člen 
(višina dodeljenih sredstev) 

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, 
se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, 
rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih 
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih 
sredstev.  
 

21. člen 
(odločba) 

Organ občine, na podlagi predloga iz 19. člena tega 
pravilnika izda odločbe, s katerimi se določi razporeditev 
razpisanih sredstev.  

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v 
petnajstih dneh od njene vročitve možna pritožba na 
župana Občine Cerklje na Gorenjskem. Vložena pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki 
sredstev.  
 

22. člen 
(obvestilo) 

Pristojni organ (dajalec pomoči) mora:  
• prejemnika pomoči pisno obvestiti, da je prejel 

pomoč po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352, 24.12.2013),  

• prejemnika pisno obvestiti o znesku »de minimis« 
pomoči,  

• hraniti evidenco o individualni pomoči »de minimis« 
10 let od datuma dodelitve pomoči.  

 
23. člen 

(pogodba) 
Na podlagi odločb o dodeljenih sredstvih občina z 

upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje 
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.  

Pogodba mora vsebovati:  
• navedbo podatkov občine in prejemnika sredstev,  

• namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,  
• višino dodeljenih sredstev,  
• rok za porabo sredstev,  
• navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank,  
• določila glede zavarovanja prejete pomoči,  
• razloge za vračilo dodeljenih sredstev,  
• način nadzora nad namensko porabo sredstev,  
• razloge za razvezo pogodbe, 
• navedbo skrajnega roka za oddajo zahtevkov. 
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka 

tega člena vsebuje tudi druge določbe.  
Po pravnomočnosti posameznih odločb iz 21. člena 

tega pravilnika, organ občine, upravičencem pošlje 
ustrezno število izvodov pogodbe ter jih pozove k 
podpisu pogodbe. Če izbrani upravičenec v petnajstih 
dneh od prejema poziva pogodbe ne podpiše, se šteje, 
da dodeljenih sredstev ne bo koristil.  
 

24. člen 
(izplačilo sredstev) 

Upravičencu se dodeljena sredstva nakažejo na 
podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, 
kateremu morajo biti priložena ustrezna dokazila o 
namenski porabi sredstev: 

• račun in 
• potrdilo o plačilu računa. 

 
25. člen 

(vračilo sredstev) 
Izbrani upravičenec, pri katerem se ugotovi, da so bila 

dodeljena sredstva pridobljena nezakonito oziroma 
porabljena nenamensko, mora vsa dodeljena sredstva 
vrniti skupaj z obračunanimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.  

Dodeljena sredstva oziroma njihov sorazmerni del je 
dolžan vrniti tudi izbrani upravičenec, ki v roku, 
določenem z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne 
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere 
so mu bila z odločbo iz 21. člena tega pravilnika sredstva 
dodeljena. Upravičenec lahko pisno zaprosi za 
podaljšanje roka iz objektivnih razlogov. 

Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo s pogodbo. 
Upravičenec, za katerega se ugotovijo kršitve iz 1. 

odstavka tega člena, ne more zaprositi in pridobiti novih 
sredstev iz tega pravilnika še 3 leta po vračilu vseh 
pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.  
 

26. člen 
(prerazporeditev nerazdeljenih sredstev) 

V kolikor je v okviru posameznega ukrepa 
upravičencem dodeljenih manj sredstev od razpoložljivih, 
se s sklepom pristojnega organa le-ta lahko 
prerazporedijo na druge ukrepe znotraj okvira javnega 
razpisa.  

Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še 
nerazdeljenih sredstev pripravi komisija in ga posreduje 
Občinski upravi, ki je pristojen organ 

 
IV. Ukrepi s področja spodbujanja gospodarstva 
 

27. člen 
(splošno) 

Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so 
projekti oziroma aktivnosti podjetij in drugih upravičencev 
v okviru naslednjih ukrepov:  

1. spodbujanje naložb v gospodarstvo in turizem,  
2. spodbujanje začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in razvoj,  
3. spodbujanje delovanja mladih podjetij, 
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4. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja,  

5. spodbujanje razvoja socialnega podjetništva,  
6. spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in 

promocije na področju podjetništva in turizma,  
7. spodbujanje prijav podjetij na razpise,  
8. spodbujanje projektov inovacij,  
9. spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi 

institucijami, 
10. subvencioniranje  stroškov najema poslovnih 

prostorov in obratov, 
11. ohranjanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih 

storitev na podeželju, 
12. spodbujanje sobodajalstva.  
V prejšnjem odstavku navedeni ukrepi predstavljajo 

temelje za določitev predmeta posameznega javnega 
razpisa s področja spodbujanja gospodarstva in turizma  
v občini Cerklje na Gorenjskem. Letni nabor ukrepov se 
za vsako leto določi z javnim razpisom. 

 
28. člen 

Za posamezni ukrep se v okviru tega pravilnika določijo 
njegov namen, predmet pomoči, upravičenci, pogoji, 
upravičeni stroški, višina sofinanciranja, instrument 
dodeljevanja sredstev in omejitve.  
 

29. člen 
(spodbujanje naložb v gospodarstvo in turizem) 

Namen ukrepa: spodbujanje naložb v gospodarstvo in 
turizem, s tem pa vzpostavitev boljših možnosti za 
gospodarski in turistični razvoj občine in odpiranje novih 
delovnih mest s pomočjo najema bančnega posojila. 
Predmet pomoči:  

• subvencija obrestne mere za najem bančnega 
posojila in 

• subvencija obrestne mere za obstoječe kredite. 
Upravičenci:  

• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 
družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1),  

• pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o 
socialnem podjetništvu (ZSocP).  

Pogoji:  
• naložba se mora izvesti na območju občine Cerklje 

na Gorenjskem in se ohraniti vsaj 3 leta po njenem 
zaključku oziroma do konca financiranja kredita,  

• za naložbo se šteje investicija v opredmetena 
osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, 
stroški komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa 
objekta),  

• za naložbo se šteje tudi investicija v 
neopredmetena sredstva, kot so nakup programske 
opreme, licence, patentov in nepatentiranega 
tehničnega znanja,  

• izvzeto je reprogramiranje že odobrenih kreditov za 
namen opredeljen v sklopu tega ukrepa,  

• izvzete so naložbe v trgovinsko dejavnost, razen v 
primeru ohranjanja manjših trgovin na podeželju, 

• pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, 
objavljena v Uradnem listu EU. 

Upravičeni stroški:  
• strošek nakupa zemljišč,  
• strošek komunalnega in infrastrukturnega 

opremljanja zemljišč,  
• stroški gradnje ali nakupa objekta,  
• strošek nakupa strojev ali opreme,  
• strošek izdelave projektne in investicijske 

dokumentacije,  
• strošek licence,  

• strošek programske opreme,  
• strošek nakupa patenta,  
• strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.  

Višina sofinanciranja:  
• subvencija obrestne mere ne sme presegati 5% 

vrednosti naložbe. Pri dodelitvi sredstev se 
upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).  

Instrument dodeljevanja sredstev:  
• subvencionirana obrestna mera.  

Omejitve:  
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom.  
 

30. člen 
Iz sredstev občinskega proračuna se subvencionira 

obrestna mera. Višina subvencije se določi na podlagi 
amortizacijskega načrta, glede na sprejeta sredstva v 
proračunu in število prosilcev. 

Prosilec lahko zaprosi za subvencijo obrestne mere za 
posojila, ki jih odobrijo pristojne finančne inštitucije – 
banke in hranilnice in ustrezajo namenom iz tega 
pravilnika.  

Sredstva za subvencioniranje obrestne mere se 
dodelijo v enkratnem znesku direktno na račun  
prejemnika subvencije, ta pa je dolžan  finančni inštituciji, 
ki mu je odobrila kredit, tekoče poravnavati obresti, ves 
čas odplačevanja kredita. 
 

31. člen 
(spodbujanje začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti in razvoj) 
Namen ukrepa: spodbujanje naložb v gospodarstvo in 

turizem s tem pa vzpostavitev boljših možnosti za 
gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti 
prijaviteljev.  
Predmet pomoči:  

• sofinanciranje začetnih investicij,  
• sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.  

Upravičenci:  
• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1).  

Pogoji:  
• naložba se mora izvesti na območju občine Cerklje 

na Gorenjskem in se ohraniti vsaj 3 leta po njenem 
zaključku,  

• za naložbo se šteje investicija v opredmetena 
osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, 
stroški komunalnega in infrastrukturnega 
opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa 
objekta),  

• za naložbo se šteje tudi investicija v 
neopredmetena sredstva, kot so nakup programske 
opreme, licence, patentov in nepatentiranega 
tehničnega,  

• naložba mora predstavljati začetno investicijo ali 
investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječe 
dejavnosti v smislu bistvenih sprememb proizvoda 
ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni, 
raziskovalno-razvojni ali turistični dejavnosti. 
Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih 
prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za 
upravičeno,  

• izvzete so naložbe v trgovinsko dejavnost razen v 
primeru ohranjanja manjših trgovin na podeželju,  

• stroji in oprema se ne dajejo v najem drugim 
pravnim ali fizičnim osebam,  

• stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, 
ki je predmet prijave na javni razpis, prijavitelj ima to 
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dejavnost registrirano v uradnem poslovnem 
registru. 

Upravičeni stroški:  
• strošek nakupa zemljišč,  
• strošek komunalnega in infrastrukturnega 

opremljanja zemljišč,  
• stroški gradnje ali nakupa objekta,  
• strošek nakupa strojev ali opreme,  
• strošek izdelave projektne in investicijske 

dokumentacije,  
• strošek licence,  
• strošek programske opreme,  
• strošek nakupa patenta,  
• strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.  

Višina sofinanciranja:  
• dotacije - do 50% upravičenih stroškov posamezne 

investicije,  
Najvišja višina sofinanciranja upravičenih stroškov se 

določi z javnim razpisom in ne sme presegati 50% 
upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se 
dodeljene pomoči med seboj seštevajo. Pri dodelitvi 
sredstev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega 
DDV).  
Instrument dodeljevanja sredstev:  

• dotacije,  
Drugi pogoji in omejitve:  
a. Nakup opredmetenih osnovnih sredstev  

Upošteva se nakup novih osnovnih sredstev, in sicer:  
• računalniška strojna in programska oprema. Ne 

upoštevajo se računalniški programi za igralne 
avtomate.  

• stroji in naprave ter druga osnovna sredstva 
namenjena za proizvodno ali storitveno dejavnost, 
kot so: gradbeni stroji, dvigala, pralni stroji za 
čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski 
stroji, sušilniki, ipd. .  

• osnovna sredstva, ki so zavedena v knjigovodskih 
listinah prijavitelja in se amortizirajo. Ne upoštevajo 
se osnovna sredstva, ki niso v lasti družbe ali 
samostojnega podjetnika, ki se prijavlja na javni 
razpis (ne upošteva se poslovni najem osnovnega 
sredstva – leasing).  

• osnovna sredstva, ki se pričnejo uporabljati v letu 
prijave na podlagi pogojev javnega razpisa (rok za 
oddajo dokazil o realizaciji naložb).  

 
32. člen 

(spodbujanje delovanja mladih podjetij) 
Namen ukrepa: olajšanje delovanja mladih podjetij in 

spodbujanje nastanka novih. S 
subvencioniranjem stroškov njihovega poslovanja bo 

nastalo ugodno okolje za razvoj 
podjetništva, zmanjšal se bo obseg t.i. sive ekonomije. 

Predmet pomoči: 
• sofinanciranje delovanja mladih podjetij in 

spodbujanje nastajanja novih. 
Upravičenci: 

• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 
družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), ki kandidirajo za sredstva in v letu 
prijave na razpis še ni minilo štiri ali več let od 
njihove ustanovitve. 

Upravičeni stroški: 
• stroški za računovodske storitve, 
• prispevek za članstvo v strokovnih zbornicah in 

združenjih, 
• stroški specialističnih svetovanj s področja davkov, 

delovnega in gospodarskega prava, računovodstva 
in trženja. 

Višina sofinanciranja: 

• sofinanciranje upravičenih stroškov do 100% 
vrednosti. 

Instrument dodeljevanja sredstev: 
• dotacije. 

Omejitve: 
• dodatne omejitve se določijo v javnem razpisu. 

 
33. člen 

(spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja) 

Namen ukrepa: spodbuditi investitorje k odpiranju novih 
delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter 
samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši 
brezposelnosti na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem.  
Predmet pomoči:  

• sofinanciranje samozaposlovanja,  
• sofinanciranje zaposlovanja novih delavcev.  

Upravičenci:  
• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1),  

• brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za 
zaposlovanje.  

Pogoji:  
• delovno mesto, za katerega se dodeli finančna 

pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti,  
• nova zaposlitev mora pomeniti povečanje skupnega 

števila zaposlenih nad najvišje stanje v zadnjih 12 
mesecih (upoštevajo se podatki iz bilančnega 
poslovanja v preteklem letu),  

• realizacija samozaposlitve ali odpiranje novega 
delovnega mesta mora biti izvedena na območju 
občine Cerklje na Gorenjskem,  

• za novo odprto delovno mesto, se šteje zaposlitev 
registrirane brezposelne osebe s stalnim ali 
začasnim  prebivališčem na območju Območne 
enote Zavoda za zaposlovanje Kranj, prijavljene na 
zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred 
zaposlitvijo na delovno  mesto, ki je predmet prijave 
na razpis. V kolikor je bila registrirana brezposelna 
oseba vključena v program javnih del, je lahko 
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb na zavodu 
za zaposlovanje manj kot mesec dni pred 
zaposlitvijo, ki je predmet prijave na razpis po tem 
pravilniku,  

• za novo odprto delovno mesto se šteje tudi 
zaposlitev iskalca prve zaposlitve - osebe, ki ima 
stalno bivališče v občini Cerklje na Gorenjskem in 
se je pred to zaposlitvijo šolala (uradno vpisana v 
evidence izobraževalnih ustanov pred to 
zaposlitvijo) in je to njena prva zaposlitev (ni bila 
registrirana kot brezposelna oseba, vpisana le v 
izobraževalne programe – dokazilo o vpisu),  

• prednost imajo nezaposlene osebe, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem. Zaposlitev se dokazuje z overjeno 
fotokopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter 
potrjenim M1/M2 obrazcem,  

• za samozaposlitev se šteje zaposlitev osebe, ki ima 
prijavljeno stalno bivališče na območju občina 
Cerklje na Gorenjskem in je registrirala 
gospodarsko družbo ali zadrugo, v kateri je sama 
zaposlena (ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
upoštevan delovni čas) oziroma se je registrirala kot 
samostojni podjetnik in plačuje prispevke za 
delovno dobo za upoštevan delovni čas. Oseba 
mora ostati samozaposlena 2 leti po prejemu 
pomoči po tem pravilniku za upoštevan delovni čas. 
Samozaposlena oseba ne sme imeti sklenjene 
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pogodbe o zaposlitvi pri drugem poslovnem 
subjektu. Namera po samozaposlitvi se dokazuje s 
pripravljenim poslovnim načrtom, dokazilom o 
registraciji podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2,  

• v primeru, da novo zaposleni delavec postane 
brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 2 
let, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od 
prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki 
ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V 
nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih 
sredstev le-ta vrniti. Rok za vračilo sredstev je 90 
delovnih dni od dneva prejema poziva,  

• za vsakega na novo zaposlenega je potrebno 
predložiti svojo vlogo.  

Upravičeni stroški:  
• stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3 

minimalnih mesečnih plač in obvezni prispevki za 
socialno varnost,  

• stroški za odpiranje novega delovnega mesta v 
višini do 3 minimalnih mesečnih plač in obvezni 
prispevki za socialno varnost.  

• Višina sofinanciranja:  
• višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi 

z javnim razpisom in ne sme presegati 100% 
upravičenih stroškov.  

Instrument dodeljevanja sredstev:  
• dotacije.  

Omejitve:  
• prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 

5 vlog,  
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom,  
• ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že 

zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih 
pravnih ali fizičnih osebah (v enotnem podjetju) in 
so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna 
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev 
v zadnjih treh letih,  

• ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so 
bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna 
sredstva iz občinskih ali drugih javnih virov sredstev 
v zadnjih treh letih,  

• ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev 
registrirane brezposelna osebe, ki je imela zadnjo 
zaposlitev pri upravičencu ali njegovih povezanih 
podjetjih.  

 
34. člen 

(spodbujanje razvoja socialnega podjetništva) 
Namen ukrepa: spodbujanje ustanavljanja in razvoja 

socialnih podjetij na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem, kot jih opredeljujejo predpisi s področja 
socialnega podjetništva.  

Predmet ukrepa: sofinanciranje delovanja socialnih 
podjetij – zagon in nadaljnji razvoj podjetja ali poslovne 
enote/podružnice na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem.  
Upravičenci:  

• pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o 
socialnem podjetništvu (ZSocP),  

• fizične osebe, zadruge, društva, zavodi, ki 
nameravajo registrirati podjetje skladno z zakonom 
o socialnem podjetništvu. 

• Višina sofinanciranja:  
• do 50 % upravičenih stroškov,  
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom.  
Upravičeni stroški:  

• stroški za izvedbo postopkov (priprava ustreznih 
aktov, ipd.), potrebnih za registracijo socialnega 
podjetja (pridobitev statusa),  

• stroški prenove objektov ali poslovnih prostorov v 
skladu z veljavno zakonodajo,  

• stroški najema poslovnih prostorov,  
• stroški za pokritje bruto plače delovnega mesta,  
• stroški nakupa novih strojev in nove opreme – kot 

osnovna sredstva. Dovoljen je nakup rabljenih 
strojev in opreme, ki niso starejši od 5 let in imajo 
neto sedanjo vrednost najmanj 1.000,00 EUR.  

• stroški izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 
(sklenjeno redno delovno razmerje) za pridobitev 
specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma 
izvajanje proizvodne ali storitvene dejavnosti (samo 
za registrirane dejavnosti socialnega podjetja in 
največ do 5. stopnje izobrazbe splošnega 
izobraževalnega programa ali za pridobitev 
ustreznih licenc, certifikatov za opravljanje 
posameznih dejavnosti).  

Splošni pogoji:  
• naložbe se morajo izvajati na območju občine 

Cerklje na Gorenjskem,  
• naložbe v poslovne prostore in objekte morajo biti 

izvedene v skladu z veljavno zakonodajo 
(pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje 
dejavnosti),  

• v kolikor so objekti/poslovni prostori najeti, je 
potrebno za naložbe pridobiti ustrezna soglasja 
vseh lastnikov za izvedbo naložbe, ki je predmet 
javnega razpisa.  

• realizacija novih delovnih mest mora biti izvedena 
na območju občine Cerklje na Gorenjskem za 
upoštevan delovni čas za najmanj 2 leti po prejemu 
pomoči po tem pravilniku. V primeru, da novo 
zaposlena oseba prekine delovno razmerje iz 
kateregakoli razloga pred potekom 2 let, mora 
prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja te 
zaposlitve zaposliti novo osebo, ki ustreza pogojem, 
opredeljenim v tem pravilniku. Skupna dolžina 
obeh/vseh zaposlitev, ki so sofinancirane na podlagi 
tega pravilnika, mora trajati najmanj 2 leti. V 
nasprotnem primeru mora prejemnik vrniti prejeta 
proračunska sredstva v roku 15 dni od prenehanja 
delovnega razmerja v celoti oziroma sorazmerni del 
glede na čas zaposlitve za delovno mesto, ki se ne 
zagotavlja več, skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev. Za novo 
odprto delovno mesto se šteje zaposlitev 
registrirane brezposelne osebe s stalnim ali 
začasnim bivališčem na območju Območne enote 
Zavoda za zaposlovanje Kranj, prijavljene na 
zavodu za zaposlovanje najmanj 1 mesec pred 
zaposlitvijo na delovni mesto, ki je predmet prijave 
na razpis., prijavljene na zavodu za zaposlovanje 
najmanj 1 mesec pred zaposlitvijo na delovno 
mesto, ki je predmet prijave na javni razpis. V 
kolikor je bila registrirana brezposelna oseba 
vključena v program javnih del, je lahko prijavljena v 
evidenci brezposelnih oseb na zavodu za 
zaposlovanje manj kot mesec dni pred zaposlitvijo, 
ki je predmet prijave na razpis po tem pravilniku. 
Zaposlitev se dokazuje z overjeno fotokopijo 
podpisane pogodbe o zaposlitvi ter potrjenim 
M1/M2 obrazcem. Ne upošteva se zaposlitev 
osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri 
njegovih povezanih pravnih ali fizičnih osebah (v 
enotnem podjetju) in so bila za njeno zaposlitev že 
dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih 
javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.  
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35. člen 
(spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in 

promocije na področju podjetništva in turizma) 
Namen ukrepa: spodbujanje podjetništva in turizma z 

vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje 
razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti 
prijaviteljev. 
Predmet pomoči:  

• sofinanciranje stroškov izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih v podjetju, 

• spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij. 
Upravičenci:  

• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 
družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), ki kandidirajo za sredstva in v letu 
prijave na razpis še ni minilo štiri ali več let od 
njihove ustanovitve in so z območja občine Cerklje 
na Gorenjskem (imajo prednost). V nasprotnem 
primeru so upravičenci tudi kandidati, katerih 
podjetja so starejša od 4 let. 

• fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim 
delom ali – za sofinanciranje promocijskih 
aktivnosti, ki kandidirajo za sredstva in v letu prijave 
na razpis še ni minilo štiri ali več let od njihove 
ustanovitve in so z območja občine Cerklje na 
Gorenjskem (imajo prednost). V nasprotnem 
primeru so upravičenci tudi kandidati, ki imajo 
registrirano osebno dopolnilno delo več kot 4 leta. 

Upravičeni stroški:  
• storitve izobraževanja ali usposabljanja, 
• stroški najema razstavnega prostora, 
• stroški priprave in izvedbe promocijske akcije 

podjetja, kot npr. najem tehnične ali druge 
prireditvene opreme, stroški oglaševanja v raznih 
medijih, stroški programa ipd., 

• stroški izdelave publikacij, 
• stroški izdelave spletne strani, 
• stroški oglaševanja.  

Neupravičeni stroški:  
• potni stroški,  
• stroški dnevnic,  
• stroški prenočevanja in prehrane.  

Višina sofinanciranja:  
• sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri 

čemer se maksimalna višina določi z javnim 
razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).  

Pogoji:  
• predložitev ustreznih dokazil za izvedbo posamezne 

aktivnosti (prijavnice, potrdila o udeležbi, …),  
• za vsakega zaposlenega/sodelujočega oz. delovno 

mesto je potrebno predložiti svojo vlogo.  
Instrument dodeljevanja sredstev:  

• dotacije.  
Omejitve:  

• vsi upravičeni stroški morajo biti povezani z 
registriranimi poslovnimi dejavnostmi podjetja, 

• ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k 
višji stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodijo 
v javno veljavni izobraževalni program, 

• promocijska akcija je dogodek, ki je namenjen širši 
javnosti, kjer podjetje predstavlja  svoje registrirane 
poslovne dejavnosti,  

• prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 
5 vlog,  

• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 
se določi z javnim razpisom.  

 
 
 

36. člen 
(spodbujanje prijav podjetij na razpise) 

Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k prijavi na 
domače in mednarodne razpise ter s tem povečanje 
možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za 
sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.  
Predmet pomoči:  

• sofinanciranje prijave na državni razpis ali razpis na 
mednarodni ravni.  

Upravičenci: 
• samostojni podjetniki ter mikroin male gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1),  

• pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o 
socialnem podjetništvu (ZSocP).  

Pogoji:  
• prijava mora biti podana na razpis na državni ali 

mednarodni ravni,  
• prijavljeni projekt mora ustrezati razpisnim pogojem 

in biti administrativno ustrezen, kar se dokazuje s 
potrdilom razpisovalca.  

Upravičeni stroški:  
• stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z 

običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem 
podjetja,  

• stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za 
pripravo na razpis ( kot upravičeni stroški dela bodo 
šteti tisti, ki bodo izkazani z izplačilo osebju in bodo 
razvidni iz posebne pogodbe o delu/ zaposlitvi 
oziroma aneksa k pogodbi o delu/zaposlitvi), 

• stroški izdelave projektne dokumentacije, potrebne 
za prijavo na razpis, 

• stroški izdelave investicijske dokumentacije,  
• v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji je 

prijavitelj upravičen do subvencioniranja 
sorazmernega deleža stroškov glede na njegov 
sorazmerni delež v razpisu.  

Višina sofinanciranja:  
• sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri 

čemer se maksimalna višina določi z javnim 
razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).  

Instrument dodeljevanja sredstev:  
• dotacije.  

Omejitve:  
• prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 

2 vlogi,  
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom.  
 

37. člen 
(spodbujanje projektov inovacij) 

Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti.  
Predmet pomoči: sofinanciranje stroškov nakupa ali 

zaščite nematerialnih pravic.  
Upravičenci:  

• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 
družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1),  

• fizične osebe.  
Upravičeni stroški:  

• strošek nakupa ali zaščite licence, patenta, 
prototipa, dodatnega varstvenega certifikata  

• strošek registracije storitvene/blagovne znamke,  
• strošek registracije modela.  

Višina sofinanciranja:  
• sofinanciranje upravičenih stroškov do 50% 

nematerialnih pravic, pri čemer se maksimalna 
višina določi z javnim razpisom. Pri dodelitvi 
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sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 
vključenega DDV).  

Instrument dodeljevanja sredstev:  
• dotacije. 

Omejitve:  
• prijavitelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 

2 vlogi,  
• ne upošteva se nakup nematerialnih pravic 

povezanih oseb/enotnih podjetij,  
• ne upošteva se nakup nematerialnih pravic, ki 

nimajo uradnega potrdila ali certifikata (morajo biti 
uradno priznane s strani pooblaščenih institucij) ali 
pa mora biti priloženo dokazilo, da ima prodajalec 
nematerialnih pravic dokazilo o usposobljenosti za 
dejavnost, na podlagi katere je bil izveden nakup 
oziroma prodaja nematerialnih pravic.  

 
38. člen 

(sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov 
in obratov ) 

Namen ukrepa: spodbujanje podjetništva z 
vzpostavitvijo prijaznega podpornega okolja.  
Predmet pomoči:  

• sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov 
in obratov. 

Upravičenci:  
• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1),  

• podjetja registrirana skladno z Zakonom o 
socialnem podjetništvu (ZSocP),  

Upravičeni stroški:  
• strošek najema poslovnih prostorov ali obratov.  

Višina sofinanciranja:  
• sofinanciranje upravičenih stroškov do 50%, pri 

čemer se maksimalna višina določi z javnim 
razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).  

Instrument dodeljevanja sredstev:  
• dotacije.  

Omejitve:  
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom. 
 

39. člen 
(spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi 

inštitucijami) 
Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z 

razvojnimi institucijami, s ciljem povečanja konkurenčnih 
prednosti in izboljšanje tržnega položaja.  
Predmet pomoči:  

• povezovanje z raziskovalnimi institucijami (univerze, 
razvojni inštituti, visokošolska središča doma in v 
tujini).  

Upravičenci:  
• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 

družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1).  

Pogoji:  
• povezovanje z razvojnimi institucijami mora 

predstavljati osnovo za povečanje konkurenčnih 
prednosti prijavitelja (razvoj, raziskave,…) oziroma 
povečanje njegove dodane vrednosti.  

Upravičeni stroški:  
• strošek storitev razvojnih institucij, 
• v primeru skupne povezave/sodelovanja z več 

partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja 
sorazmernega deleža stroškov glede na njegov 
sorazmerni delež v projektu.  

Višina sofinanciranja: 

• sofinanciranje upravičenih stroškov do 30%, pri 
čemer se maksimalna višina določi z javnim 
razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).  

Instrument dodeljevanja sredstev: 
• dotacije.  

Omejitve: 
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom.  
 

40. člen 
(ohranjanje živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih 

storitev na podeželju) 
Namen ukrepa: ohranjanje živilsko-trgovinske 

dejavnosti in javnih storitev na podeželju. 
Predmet pomoči:  

• sofinanciranje stroškov, povezanih z ohranjanjem 
živilsko-trgovinske dejavnosti in javnih storitev na 
podeželju.  

Upravičenci:  
• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 

družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano ustrezno 
dejavnost.  

Pogoji:  
• stroški morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi 

cenami in običajnim poslovanjem podjetja,  
• naložba oziroma dejavnost, za katero prijavitelj 

pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora ohraniti 
oziroma opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni 
investiciji,  

• naložba mora biti izvedena na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem.  

Upravičeni stroški:  
• stroški, povezani z zagotavljanjem ustreznega 

poslovnega prostora,  
• stroški nakupa osnovnih sredstev,  
• stroški, povezani z odpiranjem delovnih mest,  
• obratovalni stroški.  

Višina sofinanciranja:  
• sofinanciranje upravičenih stroškov do 100%, pri 

čemer se maksimalna višina določi z javnim 
razpisom. Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).  

Instrument dodeljevanja sredstev:  
• dotacije.  

Omejitve:  
• najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca 

se določi z javnim razpisom.  
 

41. člen 
(spodbujanje sobodajalstva) 

Namen ukrepa: spodbujanje sobodajalstva in s tem 
razvoja turizma na območju občine 

Cerklje na Gorenjskem. 
Predmet pomoči: 

• sofinanciranje sobodajalstva in promocijskih 
aktivnosti. 

Upravičenci: 
• samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske 

družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih 
družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano dejavnost 
oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti, 

• registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru 
nastanitvenih obratov, 

• fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje 
turističnih nastanitvenih zmogljivosti za potrebe 
turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno 
priglasile oz. registrirale, najkasneje do konca 
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koledarskega leta, v katerem so prejele pomoč »de 
minimis« za ta namen.   

Pogoji: 
• dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po 

tem pravilniku, se mora izvesti na območju občine 
Cerklje na Gorenjskem in se opravljati vsaj še 3 leta 
po zaključeni investiciji, 

• poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem 
letu, za že registrirane upravičence,    

• naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno 
zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za 
izvajanje dejavnosti). 

Upravičeni stroški: 
• stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev 

prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih 
oddaji, 

• stroški opreme, ki je potrebna in neposredno 
povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih 
zmogljivosti, 

• stroški promocijskih aktivnosti. 
Višina sofinanciranja: 

• sofinanciranje gradbenih in obrtniških del do 50%, 
• sofinanciranje stroškov promocijskih aktivnosti do 

100%. 
Instrument dodeljevanja sredstev: 

• dotacije. 
Omejitve: 

• Upravičenec ne more ponovno zaprositi za sredstva 
sofinanciranja stroškov gradbenih in obrtniških del 
ter nabave opreme, če je za ureditev istega 
prostora že pridobil sredstva na podlagi tega 
pravilnika v zadnjih 5 letih, 

• dodatne omejitve so določijo v javnem razpisu. 
 
V. Nadzor 
 

42. člen 
Dajalec državnih pomoči mora komisiji ministrstva, 

pristojnega za nadzor državnih pomoči, posredovati 
podatke o dodeljenih državnih pomočeh v skladu z 
Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o 
dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de 
mimnimis" (Ur. l. RS, št. 61/04, 22/07, 50/14). Poročilo 
mora zajemati podatke o višini dodeljenih sredstev po 
upravičencih in namenih.  

Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in 
izvajanjem aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih 
projektov opravlja občinska uprava. 
 

43. člen 
V kolikor ni s pogodbo drugače opredeljeno, so 

upravičenci, katerim so bila dodeljena sredstva, dolžni do 
v pogodbi opredeljenega roka Občini Cerklje na 
Gorenjskem posredovati oziroma predložiti:  

• dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma uspešno 
zaključenih projektih, za katere so jim bila dodeljena 
sredstva,  

• dokazila o namenski porabi sredstev.  
 
VI. Končne določbe 
 

44. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o sofinanciranju pospeševanja drobnega 
gospodarstva, obrti, turizma in društvenih dejavnosti v 
Občini Cerklje na Gorenjskem 
( Uradni vestnik št. 2, 14.3.2006).  
 
 
 

45. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v, 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-004/2018-07 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
569. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Cerklje na Gorenjskem 
 
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12 in 68/17) ter 16. in 24. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na 22. redni seji, dne 20.6.2018, sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 

1. člen 
V Občinsko volilno komisijo Občine Cerklje na 
Gorenjskem  se imenujejo: 
 

1. Majda ERZAR, stanujoča Stara cesta 22, 4207 
Cerklje na Gorenjskem 

                predsednica občinske volilne komisije  
2. Ana ŠTER, stanujoča Glinje 25, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem  
                namestnica predsednice občinske volilne 

komisije 
3. Janez NAROBE, stanujoč Trnovlje 16, 4207 Cerklje 

na Gorenjskem 
                član občinske volilne komisije 
4. Dragica JERIČ, stanujoča Kurirska pot 3, 4207 

Cerklje na Gorenjskem 
                članica občinske volilne komisije 
5. Matej LOMBAR, stanujoč Cesta Janeza Bobnarja 7, 

4207 Cerklje na Gorenjskem 
                član občinske volilne komisije 
6. Krištof GAŠPIRC, stanujoč Ulica Andreja Vavkna 9, 

4207 Cerklje na Gorenjskem 
                namestnik člana občinske volilne komisije 
7. Kajetan JERIČ, stanujoč Stara cesta 10, 4207 

Cerklje na Gorenjskem 
                namestnik člana občinske volilne komisije 
8. Zala TUŠEK, stanujoča Adergas 29, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem 
                namestnica člana občinske volilne komisije 

 
2. člen 

Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno 
obdobje 4 let. 
 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
imenovanju občinske volilne komisije (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2014). 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 032-05/2014-226 
Datum dne 20.06.2018 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
570. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno 

dobro 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
11/18 – ZSPDSLS-1), 21. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 
111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 
– odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 
61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 3. in 39. člena Zakona o 
cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 
46/15 in 10/18), 7. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016) ter 2. in 5. člena Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/2009, 3/2014, 2/2015 in 1/2016) je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 22. 
redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO 

DOBRO 
 

1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo naslednja zemljišča: 

1. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 262/6 (ID 
1026912),  

2. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 254/2 (ID 
4266798),  

3. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 253/2 (ID 
2651969),  

4. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 257/2 (ID 
2261093),  

5. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 251/2 (ID 
3239327),  

6. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 255/2 (ID 
1590370),  

7. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 260/2 (ID 
285206),  

8. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 259/2 (ID 
1308268),  

9. katastrska občina 2111 PŠATA parcela 258/2 (ID 
739621),  

10. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 878/4 
(ID 3713239), ,  

11. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 839/2 
(ID 4079351),  

12. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 838/2 
(ID 5134075),  

13. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 839/3 
(ID 383892),  

14. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 848/3 
(ID 4299337),  

15. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 840/2 
(ID 188027),  

16. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 841/2 
(ID 5150728),  

17. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 842/2 
(ID 3546008),  

18. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 846/2 
(ID 4385714),  

19. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 843/3 
(ID 1026914),  

20. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 847/2 
(ID 3378073),  

21. katastrska občina 2112 ŠMARTNO parcela 844/2 
(ID 1697742), 

22. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 297/2 (ID 
1632447),  

23. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 296/2 (ID 
1253769), 

24. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 295/3 (ID 
1073970),  

25. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 287/3 (ID 
3584667),  

26. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 292/2 (ID 
835711),  

27. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 294/2 (ID 
4901845),  

28. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 287/4 (ID 
1335544),  

29. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 286/3 (ID 
3888350),  

30. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 322/11 
(ID 1375597),  

31. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 307/6 (ID 
4056443 

32. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 304/3 (ID 
3272849),  

33. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 304/4 (ID 
3587368),  

34. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 317/3 (ID 
4362643),   

35. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 327/2 (ID 
1237013),  

36. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 302/4 (ID 
2011597),  

37. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 301/2 (ID 
5033261),  

38. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 324/3 (ID 
696892),  

39. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 316/2 (ID 
1421715),  

40. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 312/2 (ID 
2094260),  

41. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 305/4 (ID 
4132547),  

42. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 307/4 (ID 
1504078), 

43. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 302/3 (ID 
4867661),  

44. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 299/5 (ID 
2683956), 

45. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 315/2 (ID 
3773075), 

46. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 311/5 (ID 
4631739), 

47. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 307/5 (ID 
161109),  

48. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 305/3 (ID 
3731209),   

49. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 285/2 (ID 
1335545),  

50. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 300/4 (ID 
3484665) , 

51. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 317/4 (ID 
4362644),  
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52. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 314/2 (ID 
4056442),   

53. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 311/6 (ID 
2788576),  

54. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 306/2 (ID 
1873173),  

55. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 329/4 (ID 
5013383),  

56. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 295/4 (ID 
2719451),  

57. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 293/4 (ID 
500339),  

58. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 311/4 (ID 
1267477), 

59. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 325/2 (ID 
2097056),  

60. katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA 
parcela 1389/3 (ID 5863939),  

61. katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA 
parcela 1905/56 (ID 3828503),  

62. katastrska občina 2079 ŠENTURŠKA GORA 
parcela 1905/61 (ID 4059822). 

 
2. 

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški 
knjigi pri lastniku: 

Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, 
zaznamuje: 

»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska 
cesta«. 
 

3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 7113-22/2017-19 
Datum: 20. 6. 2018 
 
 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l.r., župan 

 
 

 
OBČINA DUPLEK 

 
571. Odlok o 2. rebalansu proračunu Občine 

Duplek za leto 2018 
 
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 in 14/2015-ZUUJFO) in 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno 
prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – 
ZIPRS 1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 – ZfisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718 ) ter 16. člena 
Statuta Občine Duplek (MUV št. 17/2007 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11 in 24/15) je 
Občinski svet Občine Duplek na 27. redni seji, dne 20. 6. 
2018 sprejel 
 

ODLOK 
O 2. REBALANSU PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA 

LETO 2018 
 

1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o proračunu 
občine Duplek za leto 2018, ki je bil objavljen v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, št. 3/2017 (objavljen dne 
27.01.2017),  št. 57/17 (objavljen dne 15.12.2017), ter št. 
09/18 (objavljen dne 23.02.2018). 
 

2. člen 
Spremeni se 2. člen odloka, ki po novem glasi: 
Skupni prihodki in odhodki proračuna za leto 2018 
obsegajo: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih 
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78) 5.664.683 
   TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.209.815 
70 DAVČNI PRIHODKI 4.248.365 
700 Davki na dohodek in dobiček 3.816.305 
703 Davki na premoženje 319.310 
704 Domači davki na blago in storitve 112.750 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 961.450 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 391.050 
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
711 Takse in pristojbine 5.000 
712 Globe in druge denarne kazni 16.600 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 

19.500 
529.300 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 240.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        50.000 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev       190.000 
73 PREJETE DONACIJE 2.000 
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 212.868 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 212.868 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna (eu sredstva) 0 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.861.183 
40 TEKOČI ODHODKI 1.834.406 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 573.170 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 87.510 
402 Izdatki za blago in storitve 1.085.726 
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403 Plačila domačih obresti 40.000 
409 Rezerve 48.000 
41 TEKOČI TRANSFERI 2.417.020 
410 Subvencije 59.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.770.150 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 178.200 
413 Drugi tekoči domači transferi 409.670 
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.533.257 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.533.257 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 76.500 
431 Investicijski transfer pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki                                                                                                                                                               25.250 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 51.250 

I. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -1.196.500 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 150.000 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 150.000 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  
440  DANA POSOJILA  150.000 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 150.000 
C. RAČUN FINANCIRANJA   
Skupina / podskupina kontov Proračun leta 2018 
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 1.131.868 
50 ZADOLŽEVANJE 1.131.868 
500 Domače zadolževanje 1.131.868 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 334.070 
55 ODPLAČILA DOLGA 334.070 
550 Odplačila domačega dolga 334.070 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -248.702 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 797.798 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.196.500 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  248.702 

 
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 Duplek.  
 

3. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

Spremeni se prvi stavek  9. člena tako, da po novem 
glasi: 

 (1) Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega 
proračuna za leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 
2018 ne oblikuje splošno proračunsko rezervacijo. 
 

4. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Spremeni se prvi stavek 11. člena tako, da po novem 

glasi: 
(1) 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 2018 lahko zadolži do višine 1.130.689 
EUR. 1.050.000 EUR pri poslovnih bankah in 81.868 
EUR za najem dolgoročnega kredita pri državnem 
proračunu. 
 
 

5. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu občine Duplek za 
leto 2018, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin št. 03/2017, 57/2017 ter 09/2018 ostanejo 
nespremenjena. 
 

6. člen 
Spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0323-4/2018-5 
Datum: 21. 6. 2018 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
572. Odlok o delnem povračilu stroškov za 

organizacijo volilne kampanje za volitve v 
občinski svet in volitve župana v Občini 
Duplek 

 
Na podlagi 16., 19., 23. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 
41/07, 103/07-ZPds-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11- 
Odl. US, 98/13, 8/15) in 16. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik št. 17/2007, 15/2010, 
32/2011, 24/2015), je občinski svet Občine Duplek na 
svoji 27. redni seji dne 20. 6. 2018 sprejel 
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ODLOK 
O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA 

ORGANIZACIJO VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE V 
OBČINSKI SVET IN VOLITVE ŽUPANA V OBČINI 

DUPLEK 
 

1. člen 
S tem odlokom se določijo kriteriji za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v 
Občini Duplek. 
 

2. člen 
Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni 
pred glasovanjem na volitvah odpreti poseben 
transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo« in pri 
tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo. 
Organizator volilne kampanje mora vsa finančna 
sredstva, ki jih sam nameni ali dobi od drugih pravnih ali 
fizičnih oseb za financiranje volilne kampanje, zbrati na 
tem transakcijskem računu. Vse stroške volilne kampanje 
mora organizator volilne kampanje poravnati izključno s 
tega računa. Ta račun je organizator volilne kampanje 
dolžan zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu 
glasovanja. 
 

3. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 eura na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga 
glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki 
na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 
eura na posameznega volilnega upravičenca občini. 
 

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov 
občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati v občinskem 
svetu, imajo pravico do delnega povračila stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 eur za dobljeni glas, pri čemer 
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
organizatorja o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno 
kampanjo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

5. člen 
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so 

upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 
10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so 
glasovali in sicer v višini 0,12 eura za vsak dobljeni glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
revizijskega poročila računskega sodišča. 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila 
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
 

6. člen 
Organizatorju volilne kampanje se na njegovo zahtevo 
delno povrnejo stroški volilne kampanje v skladu s tem 
sklepom iz občinskega proračuna Občine Duplek, 
najkasneje v roku 30 dni po predložitvi dokončnega 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

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

Številka: 0323-4/2018-4 
Datum: 21. 6 .2018 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
573. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine 

Duplek za leto 2018 
 
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Duplek (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 17/07, 15/10, 32/11 in 24/15 ) 
in 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 
46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - 
ZFisP in 96/15, 80/2016-ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 
in 13/18) je občinski svet Občine Duplek na 27. Redni 
seji, dne 20. 6. 2018 sprejel  
 

ODLOK 
O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE OBČINE 

DUPLEK ZA LETO 2018 
 

1. člen 
Ta odlok ureja namen in višino sredstev iz proračunske 
rezerve v letu 2018.  
 

2. člen 
Sredstva proračunske rezerve se v letu 2018 porabijo v 
višini 48.000,00 EUR za odpravo posledic naravne 
nesreče, in sicer za sanacijo posledic neurja, ki je 
povzročilo škodo na cestni infrastrukturi, javni razsvetljavi 
in sanaciji plazov v mesecu maju 2018. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.   
 
Številka:0323-4/2018-3 
Datum: 21. 6. 2018 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
574. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2018 (1. 
rebalans) 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 
ZIPRS1617) in  14. člena Statuta občine Lovrenc na 
Pohorju (UGSO, št. 59/17 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 24. redni 
seji, dne  19. junija 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 
LETO 2018 

(1. REBALANS) 
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1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 
2018 (UGSO, št. 09/18) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

(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) 3.331.988 

 TEKOČI ODHODKI (70+71) 2.950.522 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.243.773 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.025.362 
703 Davki na premoženje 166.871 
704 Domači davki na blago in storitve 51.540 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 706.749 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 354.621 
711 Takse in pristojbine 2.000 
712 Globe in druge denarne kazni 2.120 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 246.404 
714 Drugi nedavčni prihodki 101.604 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.000 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 40.000 

73 PREJETE DONACIJE 6.500 
730 Prejete donacije iz domačih virov 6.500 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 334.966 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 299.836 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 35.130 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.891.927 
40 TEKOČI ODHODKI 1.470.550 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 414.268 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 66.381 
402 Izdatki za blago in storitve 926.757 
403 Plačila domačih obresti 6.800 
409 Rezerve 56.344 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.345.426 
410 Subvencije 83.457 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 891.477 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 94.247 
413 Drugi tekoči domači transferi 276.245 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.049.661 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.049.661 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 26.290 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 10.100 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 16.190 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -559.939 
 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  
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(IV.-V.) 0 
 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 111.556 
50 ZADOLŽEVANJE 111.556 

500 Domače zadolževanje 111.556 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 186.808 

55 ODPLAČILA DOLGA 186.808 
550 Odplačila domačega dolga 186.808 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -635.191 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -75.252 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 559.939 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 635.191 

 
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. 
 

2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4101-0001/2018 
Datum:  19. 06. 2018 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
575. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča  
 
Na podlagi VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85-popr., Uradni list RS, 
št.24/92 odl. US, 44/97-ZSZ in 1101/13), Zakona o 
graditvi objektov ( Uradni list RS 102/4 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/5-popr., 92/5,-ZJC-B, 93/05-
ZVMS, 111/05 odl US, 162/07, 108/09, 61/10 ZRUD-
1,020/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13, 
19/15,061/17-GZ in 66/17-odl. US) in Statuta Občine 
Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 59/17) je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju na svoji 24. redni seji, dne 
19.6.2018, sprejel 
 

ODLOK 
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
V občini Lovrenc na Pohorju se za uporabo stavbnega 

zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v 
nadaljevanju: nadomestilo). 

Ta odlok določa območja, na katerih se v občini 
Lovrenc na Pohorju plačuje nadomestilo, merila za 
določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom 
stavbnih zemljišč, višine nadomestila in plačevanje 

nadomestila ter merila za popolno in delno oprostitev 
plačila nadomestila.  
 

2. člen 
Na območjih, ki jih določa ta odlok, se plačuje 

nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna 
zemljišča, v primeru, da so opremljena z najmanj dvema 
infrastrukturnima objektoma ali napravama. 

Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista 
zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi 
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso 
objekti gospodarske javne infrastrukture in tista 
zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in 
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture 

Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista 
zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom 
določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in 
poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, 
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, 
znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna 
gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni 
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.  
 

3. člen 
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega 

zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne 
površine. 

Stanovanjska površina je čista uporabna tlorisna 
površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, 
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov 
stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne 
avtomobile. 

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega 
prostora oziroma prostora, ki je namenjen za opravljanje 
dejavnosti in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani 
s poslovnim prostorom.  

Za določitev nadomestila se kot zazidano stavbno 
zemljišče štejejo tudi druge površine, ki so namenjene 
opravljanju dejavnosti, kot so parkirišča, nepokrita 
skladišča, delavnice na prostem, odprte športno – 
rekreativne površine, namenjene pridobitni dejavnosti, 
gostinski vrtovi, površine za obratovanje bencinskega 
servisa, tlorisne površine baznih postaj mobilne 
telefonije. 
 

4. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni 
uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe 
(lastnik, najemnik …), ki je lahko fizična oseba, pravna 
oseba ali samostojni podjetnik. 
 
II. Območja, kjer se plačuje nadomestilo 
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5. člen 
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so 

določena po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske in druge 
prednosti posameznih stavbnih zemljišč in sicer: 

• gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti; 
• dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi; 
• splošno opremljenost z infrastrukturo; 
• ustrezno namensko rabo po prostorskem 

dokumentu: 
Območja iz prvega odstavka se razvrstijo v: 
I. območje – stavbna zemljišča v strnjenem naselju 

Lovrenc na Pohorju – ulični sistem; 
II. območje – stavbna zemljišča v naseljih Kumen, 

Rdeči Breg – del, Recenjak, Puščava, Ruta, Činžat. 
Nadomestilo se plačuje tudi na območju elektrarne 

Ožbalt ter železniške postaje Ožbalt z zunanjimi 
skladiščnimi površinami ter na območjih, kjer so objekti 
malih hidroelektrarn, ki oddajajo energijo v omrežje.  
 

6. člen 
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na 
grafičnih kartah veljavnih prostorskih sestavin 
srednjeročnega in dolgoročnega plana Občine Ruše in so 
na vpogled pri Občinski upravi Občine Lovrenc na 
Pohorju. 
 
III. Merila za določitev višine nadomestila 

7. člen 
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo 

naslednja merila: 
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in 

drugimi objekti in napravami oz. možnost  
priključitve na te objekte in naprave; 

2. lega (območje) stavbnega zemljišča; 
3. vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega 

zemljišča; 
4. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka 

v gospodarskih dejavnostih. 
 

8. člen 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 

objekti in napravami individualne komunalne rabe, 
oziroma možnosti priključka na te objekte in naprave, se 
ovrednoti z naslednjimi točkami: 
 

Opremljenost            število točk 
1. kanalizacijsko omrežje            15 
2. vodovodno omrežje              15 
3. električno omrežje              15 
4. telefonsko omrežje              15 
6. javni promet                 15 
7. KATV omrežje                15 

 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi 

objekti in napravami skupne komunalne rabe se 
ovrednoti z naslednjimi točkami: 
 

 8. cesta v makadamski izvedbi          10 
 9. cesta v protiprašni izvedbi           20 
10. javna razsvetljava              15 

 
9. člen 

Namembnost stavbnih zemljišč se po tem odloku 
razvršča v skupine po dejavnostih, kot sledi: 

A – gospodarske dejavnosti: 
predelovalne in proizvodne dejavnosti, rudarstvo, 
gradbeništvo, oskrba z elektriko in plinom; 

B – poslovne dejavnosti in poslovne storitve: 

finančno posredništvo, zavarovalništvo, poslovanje 
z nepremičninami, izposoja in dajanje v najem 
izdelkov široke porabe, računalništvo, pravne, 
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 
davčno svetovanje, podjetniško svetovanje, 
projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje, 
prirejanje iger na srečo in druge poslovne 
dejavnosti; 

C – trgovinske in storitvene dejavnosti: 
trgovina na debelo in drobno ter posredništvo, 
kmetijstvo, gozdarstvo, lov, ribištvo, domača obrtna 
dejavnost, popravila motornih vozil in izdelkov 
široke porabe, gostinstvo in turizem, storitve 
potovalnih agencij, poštne in telekomunikacijske 
storitve, promet in skladiščenje, poizvedovalne 
dejavnosti in varovanje, filmska in video dejavnost, 
zasebne zdravstvene in veterinarske storitve, ostale 
osebne storitve (saloni) in druge dejavnosti, 
namenjene pridobitni dejavnosti; 

D – za namene družbenih dejavnosti ter javnih funkcij 
in storitev: 
javne ustanove s področja zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, kulture in umetnosti, socialno 
varstvo, politične organizacije, raziskovanje in 
razvoj, komunalna dejavnost, posebne dejavnosti 
za celotno družbeno skupnost; 

E – za stanovanjske namene (stalno bivanje): 
individualni stanovanjski objekti, večstanovanjski 
objekti, samski domovi, dijaški domovi, domovi za 
ostarele občane; 

F – za počitniške objekte: 
hiše, stanovanja in apartmaji, ki so namenjeni za 
počitek in oddih. 

 
10. člen 

Glede na območje in namembnost stavbnega zemljišča 
se skladno s 5. in 9. členom tega odloka določi naslednje 
število točk: 
 
Namembnost         Število točk 
             I. območje  II. območje 
A – gospodarske dejavnosti      500   300 
B  - poslovne dejavnosti        500   300 
C – trgovinske in storitvene dejavnosti 400   300 
D – družbene dejavnosti, javne funkcije 50   50 
E – stanovanjski namen          40     30 
F – počitniški namen           40     30 
 
Pri vrednotenju nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče se obračuna 30 % točk, ugotovljenih po merilih 
iz 5., 9. in 10. člena tega odloka. 
 

11. člen 
V posameznih dejavnostih se pri uporabi zazidanega 

stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v 
zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih 
dejavnostih, kar je posledica izjemno ugodne lokacije 
stavbnega zemljišča. 

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne 
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za 
naslednje vrste dejavnosti: 
 

Dejavnost            dodatno število točk 
Proizvodnja in distribucija elektrike: 
male  HE                  1000 
Posredništvo in trgovina (razen prehrambene)   300 
Poštne in telekomunikacijske storitve       300 
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Finančno posredništvo             300 
 
IV. Določanje višine nadomestila in plačevanje 

nadomestila 
12. člen 

Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmerja 
letno od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe 
(v kvadratnih metrih). 

Višina mesečnega nadomestila za zazidano stavbno 
zemljišče se določi tako, da se skupno število točk  po 
merilih iz 8., 10. in 11. člena tega odloka pomnoži s 
stanovanjsko ali poslovno površino zavezančevega 
objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila. 

Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se 
odmerja letno od kvadratnega metra površine, ki je po 
prostorskem izvedbenem aktu določena za gradnjo. 

Višina mesečnega nadomestila za nezazidano stavbno 
zemljišče se določi skladno z 10. členom tega odloka in 
vrednostjo točke. 
 

13. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila, na predlog 
župana, določi do konca leta za naslednje leto s sklepom 
Občinski svet občine Lovrenc na Pohorju. 
 

14. člen 
Za odmero, pobiranje, izterjavo in nadziranje 

plačevanja nadomestila je skladno z davčno zakonodajo 
pristojna Davčna uprava RS.  

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu na 
podlagi podatkov zavezanca in režijskega obrata Občine 
Lovrenc na Pohorju pristojni davčni organ. 
 

15. člen 
Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih oziroma 

vse podatke, ki so potrebni po tem odloku za odmero 
nadomestila, pridobiva Občina Lovrenc na Pohorju iz 
uradne evidence. 

Če podatki iz prejšnjega odstavka niso dostopni ali 
verodostojni, je zavezanec na poziv Občine dolžan dati 
podatke o izmerah, oziroma vse podatke, ki so potrebni 
za odmero nadomestila, v roku petnajstih dni od prejema 
poziva. Če zavezanec v predpisanem roku podatkov ni 
dostavil, se mu odmeri akontacija nadomestila. 
Akontacija se plačuje do izdaje odločbe o plačilu 
nadomestila na podlagi verodostojnih podatkov. 

Akontacija nadomestila se določi v višini najvišjega 
zneska odmerjenega nadomestila za stanovanjske 
oziroma poslovne površine.  
 

16. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan vložiti prijavo 
nadomestila in vse spremembe, ki vplivajo na odmero 
nadomestila, in sicer v tridesetih dneh po nastanku 
obveznosti oziroma po nastanku spremembe, režijskemu 
obratu Občine Lovrenc na Pohorju. 
 

17. člen 
Pravne osebe plačujejo nadomestilo mesečno do 15. v 
mesecu za tekoči mesec. Fizične osebe, katerih 
odmerjeni davek presega 50 evrov, plačujejo 
nadomestilo v dveh obrokih, ki zapadejo v plačilo 1.julija. 
in 1.novembra. Za vse postopke v zvezi z odmero, 
pobiranjem in vračanjem, izterjavo, odpisom zaradi 
neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z 
nadomestilom, se uporabljajo določbe zakona o davčnem 
postopku, upoštevajoč presečni datum 31. marec. 
 

18. člen 
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila, so prihodek 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju in se prvenstveno 

uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih 
zemljišč in za investicije na področju komunalne 
infrastrukture. 
 
V. Oprostitve plačila nadomestila 

19. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne 

plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za namene, 
navedene v l.  odstavku 59. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih.  

Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v 
lasti Občine Lovrenc na Pohorju, ki so namenjeni za 
opravljanje dejavnosti občinske uprave. Nadomestila ne 
plačujejo uporabniki proračunskih sredstev, določenih v 
skladu s pravilnikom. 
 

20. člen 
Na obrazloženo zahtevo zavezanca se lahko delno ali v 
celoti oprosti plačila nadomestila v naslednjih primerih: 

• za dobo pet let od vselitve v stanovanje, če je kupil 
novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali 
zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko 
hišo, če je v ceni stanovanja oziroma stanovanjske 
hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje 
stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih 
zemljiščih; 

• če zavezanec prejema socialno pomoč ali varstveni 
dodatek; 

• za dobo petih let od predaje v uporabo 
komunalnega objekta oziroma naprave, ki je bila 
zgrajena tudi s samoprispevkom zavezanca, tako 
da se pri določitvi višine nadomestila za to dobo ne 
upošteva opremljenost s tem objektom oziroma 
napravo; 

• zaradi prizadetosti z elementarnimi nesrečami, do 
odprave posledic, ki so s tem dogodkom nastale in 
vplivajo na zavezančevo zmožnost plačila 
nadomestila. 

 
21. člen 

Oprostitve plačila nadomestila in obročnega plačila 
dospelega neplačanega dolga uveljavlja zavezanec z 
vlogo in dokazili pri občinski upravi Občine Lovrenc na 
Pohorju, o kateri pa s sklepom odloči župan in o tem 
obvesti Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju enkrat 
letno. 
 
VI. Kazenske določbe 

22. člen 
Zavezanec za plačilo nadomestila, ki je fizična oseba, se 
kaznuje za prekršek z globo 200 €: 

• če ne posreduje podatkov iz drugega odstavka 15. 
člena in 16. člena tega odloka; 

• če daje napačne podatke, ki vplivajo na višino 
nadomestila; 

• če ne prijavi spremembe v 30. dneh od dneva 
njenega nastanka – 16. člen odloka.  

• Pravna oseba se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo 800 €, odgovorna oseba 
pravne osebe pa z globo 100 €. 

 
VII. Prehodne in končne določbe 
 

23. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se odmerja in 
zaračunava v skladu z novo ažurirano evidenco, ki bo 
sproti nastajala po posameznih območjih. 
 

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

25. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati določbe 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ( 
MUV, št. 6/2004), določbe Odloka o spremembah 
čistopisa odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju ( MUV, št. 
30/2004) , določbe Odloka o spremembah odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Lovrenc na Pohorju ( MUV, št. 19/2007) in določbe 
Odloka o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Lovrenc na Pohorju ( MUV, 
št. 30/2009). 
 
Številka: 0074-0004/2018 
Datum: 19.6.2018 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
576. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 
 
Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju je na 24. redni 
seji dne, 19.6.2018 na podlagi 33., 35. in 38. člena 
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list št. 72/93, s 
spremembami in dopolnitvami), Statuta Občine Lovrenc 
na Pohorju (UGSO, ŠT 59/17) ter na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejetega 
na 9. dopisni seji, dne 8.6.2018, sprejel  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

 
1. 

V občinsko volilno komisijo se imenujejo: 
 

• za predsednika: Branka Hojnika,  
roj. 30.12.1953, stanujočega: Vozniška pot 26, 2344 
Lovrenc na Pohorju, 

• za namestnika predsednika: Marjana Dragarja,  
roj. 12.12.1976, stanujočega: Šolska 24, 2344 
Lovrenc na Pohorju, 

 
• za člana: Edvarda Goričana, 

 roj. 9.5.1954, stanujočega: Cesta vstaje 27, 2344 
Lovrenc na Pohorju, 

• za namestnika člana: Olgo Črešnar,  
roj. 28.8.1951, stanujočo: Gaberca 36, 2344 
Lovrenc na Pohorju, 
 

• za člana: Aljošo Emerika Vivata,  
roj. 19.02.1970, stanujočega: Žagarska pot 15, 
2344 Lovrenc na Pohorju, 

• za namestnika člana: Borisa Kranerja, roj. 
25.1.1967, Maribor, stanujočega: Gornji trg 25, 
2344 Lovrenc na Pohorju,  
 

• za članico: Alenko Deutsch,  

roj. 28.5.1963, stanujočo: Spodnji trg 20, 2344 
Lovrenc na Pohorju, 

• za namestnico članice: Nano Ladinek, 
roj. 31.8.1976, stanujočo: Šolska ulica 8, 2344 
Lovrenc na Pohorju. 

 
2. 

Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.  
 

3. 
Sklep začne veljati s 1.7.2018 in se ga objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:0075-0014/2018 
Datum:19.6.2018 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 

 
 

 
OBČINA MAJŠPERK 

 
577. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 

2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07-ZLS-UPB2, 76/08, 100/2008 
Odl. US: U-I-427/06-9, 79/2009, 51/10, 40/12-ZUJF), 29. 
člena Zakona o javnih financah  (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 
127/06 -  ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/10 – ZUKN, 107/10, 110/2011 – ZDIU12,  46/13, 
101/13, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Majšperk  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 15/15, 34/15, 
50/17)  je Občinski svet Občine Majšperk na 35. redni 
seji, dne 20. 6. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za  Občino Majšperk za leto 2019 
določajo  proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine. 
 
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  podskupin 
kontov. 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
 

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Konto      Proračun  2019 
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.054.576  
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.412.958  

70   DAVČNI PRIHODKI 3.103.305 
700   Davki na dohodek in dobiček 2.900.265 
703   Davki na premoženje 128.590 
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704   Domači davki na blago in storitve 74.450  
71   NEDAVČNI PRIHODKI 309.653 

710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 212.253 
711   Takse in pristojbine 4.500 
712   Denarne kazni 4.900  
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000  
714   Drugi nedavčni prihodki 66.000  

72   KAPITALSKI PRIHODKI 100.000 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0  
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 100.000 

73   PREJETE DONACIJE 0  
730   Prejete donacije iz domačih virov 0  

74   TRANSFERNI PRIHODKI 541.618 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 242.922 
741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 298.696 

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.191.245 
40   TEKOČI ODHODKI 1.183.831 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 250.694  
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 39.207  
402   Izdatki za blago in storitve 835.760  
403   Plačila domačih obresti 13.670  
409   Rezerve 44.500  

41   TEKOČI TRANSFERI 1.484.608  
410   Subvencije 70.000  
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 969.359  
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 166.950  
413   Drugi tekoči domači transferi 278.299 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI 1.317.306 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.317.306 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI 205.500 
431   Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki 186.500 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 19.000 

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ      (I.-II.) -136.670 
III/1   PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -123.050 
III/2  TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) 744.519 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 0  

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

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA    
VII.   ZADOLŽEVANJE  (500)  0 

50   ZADOLŽEVANJE 0 
500   Domače zadolževanje 0 
VIII.   ODPLAČILA DOLGA  (550) 74.380 

55   ODPLAČILA DOLGA 74.380 
550   Odplačila domačega dolga 74.380 

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   
    NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -211.049 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -74.380 
XI.   NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 136.670 
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA 211.049  
 

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 ter podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
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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: 

• prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 
87/01, 110/02 ZGO-1, 105/06, 9/11 in 83/12), ki se 
uporabijo za namen, določen v tem zakonu, 

• prejeta sredstva za sofinanciranje projektov in  
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda. 
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 prerazporeditev pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna.  

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med proračunskimi postavkami in konti odloča 
županja. Prerazporejanje ne sme ogrožati izvajanja 
nalog, za katera so bila sredstva zagotovljena. Zgornja 
meja prerazporeditve je 10 % načrtovanih sredstev 
proračuna. 

Županja s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna 
v mesecu juliju in z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 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, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v sprejetem proračunu, od tega: 

1. v letu 2019 50% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navedenih pravic 

porabe. 
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 2019. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami 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 proračunu in načrtu razvojnih 
programov. 
 
 
 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih programov. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 

uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne 
vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi 
projektov v veljavni  načrt razvojnih programov in o 
spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne 
vrednosti projektov. 

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

Neposredni uporabnik usklajuje  spremembe 
proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih 
programov za prihodnja leta znotraj podprograma 
sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno 
leto.  
 

8. člen 
(likvidnostno zadolževanje in upravljanje s presežki 

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

9. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunska rezerva občine, ki deluje kot proračunski 
sklad, se v letu 2019 oblikuje največ do višine 50.000 
EUR.  

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v celoti 
odloča županja in o tem pisno obvešča občinski svet.  
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine 
 

10. člen 
(odpis dolgov) 

Županja lahko dolžniku do višine 210,00 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji iz 
77. člena ZJF. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži 
in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine  
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
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občina  likvidnostno zadolži do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna. Za izvajanje kratkoročnega 
zadolževanja je pooblaščena županja. 

Občina lahko izdaja poroštva za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, ter javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Majšperk pod 
pogoji in do višine, ki jo na predlog županje vsakokrat 
določi občinski svet. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja 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) 
Občina lahko izdaja soglasja k zadolžitvam posrednih 
uporabnikov občinskega proračuna, javnim podjetjem, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnim osebam, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv pod pogoji in do višine, ki jo na predlog županje 
določi občinski svet. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 
2020, 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: 410-3/2018 
Datum: 20. 6. 2018 
 

 Občina Majšperk  
 Darinka Fakin, županja 

 
 

 
OBČINA RUŠE 

 
578. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Ruše 
 
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2), Uradni list RS, št. 61/17, 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) 
ter 15. in 73. člena Statuta Občine Ruše, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 23/ 2018 je Občinski svet Občine 
Ruše na svoji 21. redni seji, dne  18. 6. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE V OBČINI RUŠE 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki 
jih Občina Ruše zaračuna investitorju oz. pobudniku 
lokacijske preveritve kot nadomestilo stroškov, nastalih v 
postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude 
investitorja gradnje na posamičnih poselitvi, investitorja, 
ki želi odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev, 

izvesti dopolnilne prostorske ureditve oz. posege v 
prostor ali pobudnika začasne rabe prostora. 
Stroški se zaračunajo vsakemu investitorju oz. 
pobudniku, razen v primerih, ko je pobudnik Občina Ruše 
in je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za 
uresničitev investicijske namere Občine Ruše.  
 

2. člen 
(višina stroškov lokacijske preveritve) 

Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo: 
• za določanje natančne velikosti in oblike stavbnega 

zemljišča na posamični poselitvi: 1500 evrov, 
• za individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev prostorskega izvedbenega akta: 
2500 evrov, 

• za omogočanje začasne rabe prostora: 2000 evrov. 
 

3. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljat 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 3506-0001/2018-1 
Datum: 18. 6. 2018  
 

 Občina Ruše 
 Uroš Razpet, župan 

 
 

 
579. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini 
Ruše 

 
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13, 8/15, 6/18 in 15. 
člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/2018) je Občinski svet občine Ruše na 21. 
redni seji dne 18. 6. 2018 sprejel  
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 V OBČINI 
RUŠE 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Ruše za volilno leto 2018.  
 

2. člen 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in 
volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 
zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.   
 

3. člen 
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 
za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.  
 

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 € za 
vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do 
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drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v 
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 
0,12 € le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.  
 

5. člen 
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 

svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Ruše 30. dan po predložitvi poročila občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.  

Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke 
o virih sredstev in načinu njihove porabe ter podatke iz 
18. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na 
obrazcih, predpisanih v 20. členu Zakona o volilni in 
referendumski kampanji. 

 
6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 032 0007/2018 
Datum: 18. 6. 2018 
 

 Občina Ruše 
 Uroš Razpet, župan 

 
 

 
580. Sklep o potrditvi cen storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12) ter 15. 
člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 23/18), je Občinski svet Občine Ruše na svoji 
21. redni seji, dne 18. 6. 2018, sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO 

VODO 
 

1. 
Občinski svet Občine Ruše potrjuje predloženi Elaborat 
GJS oskrbe s pitno vodo za Občino Ruše za leto 2018 
(izdelal Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., 
Jadranska c. 24, Maribor, marec 2018). 
 

2. 
OMREŽNINA 

Mesečna omrežnina je podana v preglednici spodaj in 
se obračunava glede na dimenzijo obračunskega 
vodomera. 

V primeru, da je stavba opremljena z vodomerom, ki ni 
naveden v preglednici, se za tak vodomer izračuna 
sorazmeren faktor omrežnine z upoštevanjem 
dejanskega nazivnega pretoka tega vodomera. 

V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve 
javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z 
vodomerom, se omrežnina obračuna glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka ob 
upoštevanju preglednice spodaj. 

V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne 
stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se 
za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za 

priključek s faktorjem omrežnine 1,00 v skladu s spodnjo 
preglednico. 
 

Vodomer 
Ø

Faktor omrežnine Mesečna omrežnina
(EUR/priklj.)

13 1,00 4,84 €                             
20 1,00 4,84 €                             
25 3,00 14,52 €                           
30 3,00 14,52 €                           
40 10,00 48,39 €                           
50 15,00 72,58 €                           
80 50,00 241,95 €                         

100 100,00 483,89 €                         
150 200,00 967,78 €                          

 
3. 

VODARINA 
Enotna tarifa vodarine za normalno uporabo vode 

znaša, brez davka na dodano vrednost, 0,7283 EUR/m3 
porabljene vode. 

Za prekomerno uporabo vode je tarifa povišana za 50 
% glede na enotno tarifo za normalno porabo vode in 
znaša, brez davka na dodano vrednost, 1,0925 EUR/m3 
porabljene vode. 

Vodarina se v primerih, ko se poraba pitne vode ne 
ugotavlja z obračunskim vodomerom, obračuna glede na 
zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, 
ob upoštevanju normirane porabe vode, ki znaša 1,2 m3 
pitne vode na dan za vodomer s faktorjem omrežnine 1. 
Za druge priključke se normirana poraba določi 
sorazmerno z upoštevanjem faktorjev omrežnine glede 
na zmogljivost priključkov. 
 

4. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Izvajalec obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo lahko 
prične uporabljati nove cene z naslednjim mesecem po 
uveljavitvi sklepa. 
 
Številka: 032-0024/2014 
Datum: 18. 6. 2018 
 

 Občina Ruše 
 Uroš Razpet, župan 

 
 

 
OBČINA ŠENČUR 

 
581. Odlok o spremembi Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območja enot 
urejanja prostora ŠE-37 IG, ŠE-40 IG (del) in 
ŠE-41 IG ter merilih za odmero komunalnega 
prispevka 

 
Na podlagi 153. in 216. člena Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 61/17), 17. člena Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. l. RS, št. 
80/07 in 61/17 – ZUreP-2), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS, 
št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Statuta Občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski 
svet Občine Šenčur na 28. seji dne 20. 6. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU 

OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJA 
ENOT UREJANJA PROSTORA ŠE-37 IG, ŠE-40 IG 
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(DEL) IN ŠE-41 IG TER MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
1. člen 

Drugi odstavek 6. člena Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč za območja enot urejanja prostora ŠE-
37 IG, ŠE-40 IG (del) in ŠE-41 IG ter merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 18/15 in 63/15); obračunska območja posameznih vrst 
komunalne opreme, se spremeni tako, da se glasi: 
V obravnavanem območju enot urejanja prostora ŠE-37 
IG, ŠE-40 IG (del) in ŠE-41 IG so zajete parcele objektov 

v skupni površini 64.878,00 m2 in objekti z ocenjeno 
skupno neto tlorisno površino 60.136,02 m2. 
 

2. člen 
V 9. členu (osnova za odmero komunalnega prispevka) 
se vsebina »Tabele 16: Obračunski stroški gradnje 
komunalne opreme za območje urejanja ŠE-41 IG 1. 
faza, preračunani na enoto mere parcele« spremeni tako, 
da se glasi: 
 

Vrsta komunalne opreme S(o) v € ∑ A (parcela) v m2 C(pi) v €/m2
Krožišče K6 82.312,52 10.715,00 7,68
Pločnik 22.074,28 10.715,00 2,06
Kolesarska steza 15.849,55 10.715,00 1,48
Cesta 71.466,06 10.715,00 6,67
Vodovod 25.589,10 10.715,00 2,39
Fekalna kanalizacija 15.856,33 10.715,00 1,48
Meteorna kanalizacija 24.258,20 10.715,00 2,26
Javna razsvetljava 21.062,01 10.715,00 1,97
SKUPAJ 278.468,05 25,99  

 
3. člen 

V 9. členu (osnova za odmero komunalnega prispevka) 
se vsebina »Tabele 17: Obračunski stroški gradnje 
komunalne opreme za območje urejanja ŠE-41 IG 1. 

faza, preračunani na enoto mere neto tlorisne površine 
objektov« spremeni tako, da se glasi: 
 

 

Vrsta komunalne opreme S(o) v € ∑ A (tlorisna) v m2 C(ti) v €/m2
Krožišče K6 82.312,52 1.640,00 50,19
Pločnik 22.074,28 1.640,00 13,46
Kolesarska steza 15.849,55 1.640,00 9,66
Cesta 71.466,06 1.640,00 43,58
Vodovod 25.589,10 1.640,00 15,60
Fekalna kanalizacija 15.856,33 1.640,00 9,67
Meteorna kanalizacija 24.258,20 1.640,00 14,79
Javna razsvetljava 21.062,01 1.640,00 12,84
SKUPAJ 278.468,05 169,80  

 
4. člen 

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-0020/2015-4 
Datum: 20.6.2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
 

582. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja ŠE-42 IG – 2. faza 

 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US,  14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZUreP-2) in 8. člena statuta Občine Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 9/18) Občina Šenčur objavlja 
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JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA ŠE-42 IG – 2. faza 
 

I. 
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja 
ŠE-42 IG – 2. faza (v nadaljevanju: OPPN).  
 

II. 
Dopolnjen osnutek OPPN se javno razgrne na sedežu 
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. Gradivo 
bo dostopno tudi na spletnem naslovu: www.sencur.si. 
 

III. 
Javna razgrnitev bo trajala v času od 29.6.2018 do 
30.7.2018, v času uradnih ur občinske uprave.  
 

IV. 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava 
in sicer v sredo, dne 25.7.2018 ob 16. uri v prostorih 
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.  
 

V. 
Pisne pripombe k dopolnjenemu osnutku OPPN lahko 

vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali 
pošljete na Občino Šenčur, Oddelek za prostorsko in 
komunalno dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 
oz. na elektronski naslov obcina@sencur.si. 

Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom 
opremljene pripombe in predlogi. Rok za oddajo pripomb 
k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.  

Prav tako lahko zainteresirani svoje pripombe in 
predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na javni 
obravnavi, ki je predvidena dne 25.7.2018.  
 

VI. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletnih straneh Občine Šenčur. 
 
Številka: 350-7/2018-9 
Datum: 21. 6. 2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
583. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta 
Britof sever Voge S 12/4 

 
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, in spremembe) in 16. člena 
statuta občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 9/2018), Občina Šenčur objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA 

BRITOF SEVER VOGE S 12/4 
 

1. člen 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in 
dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Britof sever 
Voge S 12/4 (v nadaljevanju SD OLN), ki ga je izdelala 

družba DOMPLAN D.D., pod številko UD/489-82/17, junij 
2018. 
 

2. člen 
Območje SD OLN posega na zemljišči s parcelnima št. 
2112 in 2099 k.o. Visoko. Velikost območja 0,15 ha. 
Predlaga se zazidava s postavitvijo dveh dvojčkov. 
 

3. člen 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OLN bo v 
času od 29.6. do 30.7. 2018, v prostorih Občine Šenčur. 
(Gradivo bo javno dostopno tudi na spletnem naslovu 
www.sencur.si) 
 

4. člen 
V času javne razgrnitve bo javna obravnava 
dopolnjenega osnutka SD OLN izvedena v sredo, 18.7. 
2018, ob 16 uri, v prostorih Občine Šenčur, Kranjska 
cesta 11, 4208 Šenčur. 
 

5. člen 
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo 
pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na 
naslov Občina Šenčur Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, 
ali pa jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo 
pripomb. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom 
javne razgrnitve. 
 

6. člen 
Javno naznanilo so objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in na spletni strani Občine Šenčur. 
 
Številka: 3505-002/2018-9 
Datum: 21. 6. 2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 
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OBČINA APAČE 
  Stran 
550. Sklep o ukinitvi javnega dobra 1395 

 
OBČINA BENEDIKT 

  Stran 
551. Pravilnik o povračilu stroškov 

šolskega prevoza otrokom s 
posebnimi potrebami 

1395 

 
OBČINA BLOKE 

  Stran 
552. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Bloke za leto 2018 
1397 

553. Odlok o turistični in pomocijski taksi 
v Občini Bloke 

1400 

554. Odlok o določitvi takse za 
obravnavanje zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora 
v občinskem prostorskem načrtu 
Občine Bloke 

1401 

555. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih 
finančnih sredstev za sofinanciranje 
nakupa malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Bloke 

1401 

556. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije občine Bloke  

1403 

557. Sklep o ukinitvi statusa grajenega 
javnega dobra 

1403 

558. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 

1403 

559. Sklep o določitvi cene predšolskih 
programov za oddelke vrtca pri OŠ 
Toneta Šraja Aljoše 

1404 

560. Sklep o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Bloke 

1405 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

  Stran 
561. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2018 

1405 

562. Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Občine Cerklje 
na Gorenjskem za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic neurja 
v letu 2018 

1406 

563. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Cerklje na 
Gorenjskem – spremembe št. 11 
(SD OPN - št. 11) 

1407 

564. Odlok o razveljavitvi Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka 
o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode na 
območju občine Cerklje na 
Gorenjskem 

1407 

565. Odlok o družinskih prejemkih v 
Občini Cerklje na Gorenjskem 

1408 

566. Pravilnik o dodelitvi pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v 
Občini Cerklje na Gorenjskem v 
obdobju 2018–2020 

1408 

567. Pravilnik o sofinanciranju 
humanitarnih in socialnih dejavnosti 
iz proračuna Občine Cerklje na 
Gorenjskem 

1417 

568. Pravilnik o dodeljevanju finančnih 1421 

spodbud za pospeševanje razvoja 
gospodarstva in turizma v Občini 
Cerklje na Gorenjskem 

569. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Cerklje na 
Gorenjskem 

1430 

570. Sklep o razglasitvi zemljišča za 
grajeno javno dobro 

1431 

 
OBČINA DUPLEK 

  Stran 
571. Odlok o 2. rebalansu proračunu 

Občine Duplek za leto 2018 
1432 

572. Odlok o delnem povračilu stroškov 
za organizacijo volilne kampanje za 
volitve v občinski svet in volitve 
župana v Občini Duplek 

1433 

573. Odlok o porabi proračunske rezerve 
Občine Duplek za leto 2018 

1434 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  Stran 
574. Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2018 (1. rebalans) 

1434 

575. Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča  

1436 

576. Sklep o imenovanju občinske volilne 
komisije 

1439 

 
OBČINA MAJŠPERK 

  Stran 
577. Odlok o proračunu Občine Majšperk 

za leto 2019 
1439 

 
OBČINA RUŠE 

  Stran 
578. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Ruše 
1442 

579. Sklep o delni povrnitvi stroškov 
volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Ruše 

1442 

580. Sklep o potrditvi cen storitev 
obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo 

1443 

 
OBČINA ŠENČUR 

  Stran 
581. Odlok o spremembi Odloka o 

programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območja enot urejanja 
prostora ŠE-37 IG, ŠE-40 IG (del) in 
ŠE-41 IG ter merilih za odmero 
komunalnega prispevka 

1443 

582. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za 
območje urejanja ŠE-42 IG – 2. faza 

1444 

583. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Občinskega lokacijskega 
načrta Britof sever Voge S 12/4 

1445 
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