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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS št. 
11/2011-UPB4, 14/2013-popr. in 101/2013) in 16. člena Statuta 
Občine Lenart (MUV št. 14/2010 in 8/2011) je župan občine Le-
nart, dne 22. decembra 2014, sprejel

S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Lenart v obdobju  

od 1. do 31. januarja 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 

Lenart v obdobju od 1. januarja do 31. januarja 2015.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Lenart za 

leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav-
nih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr. in 
101/2013) in Odlokom o proračunu Občine Lenart za leto 2014 
(MUV 5/2014 in 14/2014 – dopolnitev).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih: 

KONTO OPIS Znesek, v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

700.536

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 541.256

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

457.410

700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

363.750

7000 Dohodnina 363.750

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 62.914

7030 Davki na nepremičnine 45.439

7031 Davki na premičnine 50

7032 Davki na dediščine in darila 1.167

7033 Davki na promet nepremičnin in na 
finančno premoženje

16.258
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KONTO OPIS Znesek, v €

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

30.746

7044 Davki na posebne storitve 108

7047 Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev

30.638

706 DRUGI DAVKI 0

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

83.847

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

36.904

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki

21

7102 Prihodki od obresti 117

7103 Prihodki od premoženja 36.767

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 417

7111 Upravne takse in pristojbine 417

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI 

1.092

7120 Denarne kazni 1.092

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

5.634

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.634

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 39.800

7141 Drugi nedavčni prihodki 39.800

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

33.333

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

20.833

7200 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov

20.833

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV

12.500

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 12.500

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 1.000

730 PREJETE DONACIJE IZ 
DOMAČIH VIROV 

1.000

7300 Prejete donacije domačij pravnih oseb 1.000

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 

124.947

KONTO OPIS Znesek, v €

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

77.805

7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna

59.457

7401 Prihodki iz proračuna 18.348

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE

47.142

7413 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU iz 
kohezijskega sklada

47.142

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE (786+787)

0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

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

674.932

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

204.628

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

39.976

4000 Plače in dodatki 34.340

4001 Regres za letni dopust 804

4002 Povračila in nadomestila 2.670

4003 Sredstva za delovno uspešnost 948

4004 Sredstva za nadurno delo 741

4009 Drugi izdatki zaposlenim 474

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

6.134

4010 Prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje

3.207

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.583

4012 Prispevek za zaposlovanje 25

4013 Prispevek za starševsko varstvo 40

4015 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU

279

402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 

126.823

4020 Pisarniški in splošni material in 
storitve

32.434
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KONTO OPIS Znesek, v €

4022 Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije

50.717

4023 Prevozni stroški in storitve 1.886

4024 Izdatki za službena potovanja 325

4025 Tekoče vzdrževanje 18.117

4029 Drugi operativni odhodki 23.343

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 17.473

4031 Plačila obresti od kreditov - 
poslovnim bankam

17.214

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim 
domačim kreditodajalcem

259

409 REZERVE 14.223

4090 Splošna proračunska rezervacija 4.223

4091 Proračunska rezerva 10.000

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

215.876

410 SUBVENCIJE 8.000

4100 Subvencije javnim podjetjem 8.000

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

140.792

4111 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila

1.250

4112 Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti

1.217

4119 Drugi transferi posameznikom 138.325

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM

8.787

4120 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

8.787

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

58.297

4130 Tekoči transferi občinam 2.652

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja

2.917

4132 Tekoči transferi v javne sklade 500

4133 Tekoči transferi v javne zavode 45.145

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem 
javnih služb, ki niso posredni 
proračunski uporabniki

1.417

4136 Tekoči transferi v javne agencije 5.667

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 248.951

KONTO OPIS Znesek, v €

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

248.951

4202 Nakup opreme 5.732

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in 
adaptacije

163.978

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.904

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.500

4208 Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor in 
investicijski inženiring

26.838

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

5.477

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

3.750

4310 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

3.333

4314 Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom

417

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM

1.727

4323 Investicijski transferi javnim 
zavodom

1.727

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

25.604

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.
75

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

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

0

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441)

0

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN FINANČNIH 
NALOŽB 

0

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

0
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KONTO OPIS Znesek, v €

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50

ZADOLŽEVANJE (500) 164.896

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 164.896

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 164.896

VIII.
55

ODPLAČILA DOLGA (550) 157.592

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 157.592

5501 Odplačila kreditov poslovnim 
bankam

108.183

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam

39.846

5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem

9.564

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

32.908

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - 
VIII.)

7.304

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

-25.604

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA - 
OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA 
LETA 

0

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

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-

ga financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu 
občine.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-

niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta.

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

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

4. KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 410-25/2014 Župan Občine Lenart
Datum: 22. december 2014 mag. Janez Kramberger, 
 dr.vet.med., s.r.

494

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, 
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 
31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 45. Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 
36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF 
in 57/12 - ZPCP-2D) Pravilnika o prilagojenih izobraževalnih 
programih devetletne osnovne šole (Uradni list RS, št. 100/03 
in 17/13), Sklepa o posebnem programu vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 102/05), Pravilnika o normativih in standar-
dih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s 
posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim progra-
mom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 59/07, 70/08 in 5/11) in 16. člena 
Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10, 8/11) je Občinski svet 
Občine Lenart na 1. redni seji, dne 23. decembra 2014, sprejel 

O  D  L  O  K  
o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega 
vzgojno – izobraževalnega in vzgojno - varstvenega zavoda 

Osnovna šola Lenart

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in 

vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Lenart (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 9/2010 in 24/2013) se spremeni in dopolni 1. 
člen, tako da pravilno glasi:

S tem odlokom Občina Lenart, s sedežem Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart v Slovenskih goricah, (v nadaljevanju: ustanovitelj) 
ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva 
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predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna 
šola Lenart (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi:
 - Osnovna šola Lenart (izvajanje osnovnošolskega programa),
- podružnica Osnovne šole Lenart (izvajanje prilagojenega 

programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom ter izvajanje posebnega programa vzgoje in izo-
braževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami),

- enota vrtec Lenart (izvajanje programa predšolske vzgoje).
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Lenart.

2. člen
Spremeni in dopolni se 2. člen, tako da pravilno glasi:
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Lenart. 
Sedež zavoda je: Ptujska c. 25, 2230 Lenart v Slov. gor. 
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Lenart. 
V sestavo OŠ Lenart sodijo: 

- Osnovna šola Lenart (izvajanje osnovnošolskega programa), 
s sedežem Ptujska c. 25, Lenart,

- podružnica Osnovne šole Lenart (izvajanje prilagojenega 
programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom ter izvajanje posebnega programa vzgoje in izo-
braževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami), s 
sedežem Ptujska c. 25, Lenart,

- enota vrtec Lenart (izvajanje programa predšolske vzgoje), s 
sedežem Gubčeva 3, Lenart.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem orga-

nizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine obstoje-
čo, če so za to podani zakonski razlogi.

3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen, tako da pravilno glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobra-

ževanja devetletne osnovne šole, izvajanje prilagojenega progra-
ma devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 
izvajanje posebnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgojo in varstva pred-
šolskih otrok na področju naselji Občine Lenart. 

V šolski okoliš matične šole Osnovna šola Lenart spadajo na-
slednja naselja: 
– Hrastovec v Slov. goricah, 
– Lenart v Slov. goricah, 
– Lormanje, 
– Močna, 
– Radehova, 
– Sp. Partinje, 
– Sp. Porčič, 
– Sp. Žerjavci, 
– Šetarova, 
– Vinička vas, 
– Zamarkova in 
– Zg. Žerjavci.

Ne glede na drugi odstavek tega člena, pa se v Osnovno šolo 
Lenart lahko vpišejo tudi otroci iz drugih šolskih okolišev, na 
podlagi izvedenega postopka, v skladu z ustrezno veljavno zako-
nodajo na tem področju.

4. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen, tako da pravilno glasi:

Zavod opravlja javno veljavni osnovnošolski program, prila-
gojeni program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim 
standardom, posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami in program za predšolske 
otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zako-
nom.

5. člen
Za 26. členom se doda 26. a člen, ki glasi:
Ravnatelj zavoda lahko v podružnici Osnovne šole Lenart za 

pedagoško in organizacijsko vodenje imenuje vodjo podružnice, 
če ima podružnica vsaj 14 oddelkov. Vodja podružnice je zadol-
žen za področje otrok s posebnimi potrebami z lažjo, zmerno in 
težjo motnjo v duševnem razvoju.

Vodja podružnice opravlja še naslednje naloge:
- organizira in vodi delo podružnice,
- predlaga ravnatelju program razvoja podružnice,
- predlaga nadstandardne programe,
- skrbi za sodelovanje podružnice z matično šolo,
- obvešča starše o delu podružnice,
- opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

6. člen
Ta Odlok prične veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

Številka: 603-1/2014 Župan Občine Lenart
Datum: 23. december 2014 mag. Janez Kramberger, 
 dr.vet.med., s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-B, 30/02-ZJF-C, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08-ZJF-D, 49/09-ZJF-
-E, 38/10-ZUKN, 107/10-ZJF-F, 11/11-ZJF-UPB4, 14/13-ZJF-
-UPB4 in 101/13-ZJF-G) in 23. člena Statuta Mestne občine 
Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014), je Župan Mestne občine 
Maribor dne 19. decembra 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju mestne Občine Maribor v obdobju 

januar – marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne 
občine Maribor (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 
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do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00-ZJF-A, 79/01-ZJF-
-B, 30/02-ZJF-C, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 
109/08-ZJF-D, 49/09-ZJF-E, 38/10-ZUKN, 107/10-ZJF-F, 
11/11-ZJF-UPB4, 14/13-ZJF-UPB4 in 101/13-ZJF-G); v nada-
ljevanju: ZJF in Odlokom o proračunu Mestne občine Maribor 
za leto 2014 (MUV, št. 6/14 in 21/14); v nadaljevanju: odlok o 
proračunu.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

17.318.778

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.060.178

70 DAVČNI PRIHODKI 14.626.378

700 Davki na dohodek in dobiček 12.836.770

703 Davki na premoženje 1.527.608

704 Domači davki na blago in storitve 262.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.433.800

710 Udeležba na dobičku in dohod. od 
premoženja

1.872.500

711 Takse in pristojbine 12.500

712 Globe in druge denarne kazni 214.000

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

3.000

714 Drugi nedavčni prihodki 331.800

72
720

KAPITALSKI PRIHODKI
Prih. od prodaje osnovnih sredstev

120.000
20.000

722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. 
dolg. sred.

100.000

73 PREJETE DONACIJE 1.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.000

Skupina/Podskupina kontov v €

74 TRANSFERNI PRIHODKI 137.600

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnof. institucij

137.600

741 Prejeta sred. iz drž. pror. iz sred. 
pror. EU

0

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE

0

787 Prej. sred. od drugih evropskih 
institucij

0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.515.828

40 TEKOČI ODHODKI 3.690.767

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.451.262

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

215.380

402 Izdatki za blago in storitve 1.790.243

403 Plačila domačih obresti 233.882

41 TEKOČI TRANSFERI 11.018.140

410 Subvencije 1.621.925

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

5.041.908

412 Transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam

429.927

413 Drugi tekoči domači transferi 3.924.380

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 675.665

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

675.665

43
431 

INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki

1.131.256
125.000

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom

1.006.256

III. PROR. PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

802.950

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

500

75 PREJ. VRAČ. DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV

500

752 Kupnine iz naslova privatizacije 500

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

60
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Skupina/Podskupina kontov v €

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV

60

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

60

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

440

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 803.390

55 ODPLAČILA DOLGA 803.390

550 Odplačila domačega dolga 803.390

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

X.
XI. 

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.) 

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

-803.390
-802.950

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12.2012

0

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

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do rav-
ni proračunskih postavk - kontov in se objavijo na spletni strani 
občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-
ga financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu in 
Navodilo o izvrševanju proračuna občine.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

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

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 41000-3/2013 Župan
Datum: 19. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV 
št. 10/11 in 8/2014) in 25. sklepa mestnega sveta 13. seje me-
stnega sveta z dne 19. decembra 2011, je župan mestne občine 
Maribor sprejel

N A V O D I L O  
o elektronskem poslovanju mestnega sveta Mestne občine 

Maribor

1. člen
To navodilo ureja elektronsko poslovanje mestnega sveta 

Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: mestni svet), ki zajema 
poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in ko-
munikacijske tehnologije pri pošiljanju gradiva in sklicevanju sej 
mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

2. člen
Elektronski način pošiljanja gradiva in sklicevanja sej me-

stnega sveta in njegovih delovnih teles zagotavlja Služba za de-
lovanje mestnega sveta (v nadaljevanju: služba).

3. člen
Gradivo, sklici sej mestnega sveta in njegovih delovnih teles 

se objavijo na uradni spletni strani Mestne občine Maribor (v na-
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daljevanju: mestna občina), o gradivih in sklicih posameznih sej 
pa služba elektronsko obvesti vse prejemnike sklicev sej. 

V elektronski obliki se mestnim svetnikom posredujejo tudi 
stališča delovnih teles, odgovori na pobude in vprašanja, obve-
stila in vsa druga pošta, ki je povezana z izvajanjem funkcije 
mestnega svetnika.

Dodatna gradiva, stališča delovnih teles in druga sporočila, ki 
se nanašajo na sejo mestnega sveta se v elektronski obliki posre-
dujejo mestnim svetnikom najkasneje en delovni dan pred sejo 
mestnega sveta.

4. člen
Ne glede na določbe iz 3. člena tega navodila služba v fizični 

obliki zagotavlja tista gradiva, ki se mestnim svetnikom predlo-
žijo na seji mestnega sveta ter gradiva, ki jih zaradi tehničnih 
razlogov v elektronski obliki ni mogoče objaviti na uradni spletni 
strani mestne občine oziroma posredovati. 

5. člen
Predlagatelj oziroma pripravljavec gradiva mora gradivo za 

obravnavo na seji mestnega sveta in njegovih delovnih telesih 
pripraviti in posredovati v fizični in elektronski obliki.

Gradivo za objavo v elektronski obliki mora biti pripravljeno 
v enem dokumentu, razen obsežnejših grafičnih prilog. 

Služba gradivo objavi na uradni spletni strani mestne občine 
po prejemu podpisanega gradiva v fizični obliki, o čemer preje-
mnike gradiva obvesti z ustreznimi povezavami na objavljeno 
gradivo.

6. člen
Za namen elektronskega poslovanja mestnega sveta se me-

stnim svetnikom zagotovi elektronski naslov mestne občine, ki 
je namenjen delovanju mestnega sveta. 

7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.

Številka: 38202 - 17/2014-1 Župan
Datum: 18. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Po 8. in 20. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
-izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo 
(MUV, št. 22/2008 in 30/2009) ter 23. členu Statuta Mestne obči-
ne Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014) je mestni svet Mestne 
občine Maribor na 2. redni seji, 23. decembra 2014, sprejel

S K L E P A :

I.
Mestni svet Mestne občine Maribor

r a z r e š i

Majdo SEUŠEK

FUNKCIJE PREDSTAVNICE USTANOVITELJICE (MOM)
V SVETU OSNOVNE ŠOLE BORCEV ZA SEVERNO MEJO 

MARIBOR.

II.
Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za čas do poteka mandata

svetu šole

Mirjam KUKOVEC ŠTAMBERGER

ZA NADOMESTNO PREDSTAVNICO USTANOVITELJICE 
(MOM) V SVET OSNOVNE ŠOLE BORCEV ZA SEVERNO 

MEJO MARIBOR.

Številka: 10003-49/2013-12 Župan
Datum: 24. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Po 19. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center 
za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor (MUV, št. 
21/2010) in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 
10/2011 in 8/2014) je mestni svet Mestne občine Maribor na 2. 
redni seji, 23. decembra 2014, sprejel 

S K L E P :

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo štirih let

- Nino RUŽIČ KOŽELJ in
- Majdo IVNIK

ZA PREDSTAVNICI USTANOVITELJICE (MOM) V SVET
CENTRA ZA JUDOVSKO KULTURNO DEDIŠČINO 

SINAGOGA MARIBOR.

Številka: 10003-41/2014-7 Župan
Datum: 24. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.

---------------------------------

Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr. ter 20/2011), Sklepu o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Lesar-
ska šola Maribor«, ki ga je sprejela Vlada RS 24. julija 2014, in 
23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 
8/2014) je mestni svet Mestne občine Maribor na 2. redni seji, 
23. decembra 2014, sprejel 

S K L E P :

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo štirih let

Vesno GRANULIĆ

ZA PREDSTAVNICO USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
ZAVODA LESARSKA ŠOLA MARIBOR.

Številka: 10003-33/2014-9 Župan
Datum: 24. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.

Po 22. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
kulturni center Maribor (MUV, št. 16/2012) in 23. členu Statuta 
Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 8/2014) je mestni 
svet Mestne občine Maribor na 2. redni seji, 23. decembra 2014, 
sprejel 

S K L E P :

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo petih let

- Željka MILOVANOVIČA in
- mag. Blaža TAVČARJA

ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA MARIBOR.

Številka: 10003-37/2014-5 Župan
Datum: 24. december 2013 dr. Andrej Fištravec, s.r.

---------------------------------

Po 46. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008, 
58/09, 64/2009-popr. in 65/2009-popr. ter 20/2011), Sklepu o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Tehniški 
šolski center Maribor«, ki ga je sprejela Vlada RS 24. julija 2014, 
in 23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 
8/2014) je mestni svet Mestne občine Maribor na 2. redni seji, 
23. decembra 2014, sprejel 

S K L E P :

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo štirih let

- mag. Ivana KETIŠA

ZA PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
ZAVODA TEHNIŠKI ŠOLSKI CENTER MARIBOR.

Številka: 10003-32/2014-6 Župan
Datum: 24. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Po 19. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej 
narodne osvoboditve Maribor (MUV, št. 22/2004 in 7/2010) ter 
23. členu Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011 in 
8/2014) je mestni svet Mestne občine Maribor na 2. redni seji, 
23. decembra 2014, sprejel 

S K L E P :

Mestni svet Mestne občine Maribor

i m e n u j e
za dobo petih let

- Natašo MITEVA 
- Dejana PEKLARJA in
- Andraža KAMENIKA

ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJICE (MOM) V SVET 
MUZEJA NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR.

Številka: 10003-40/2014-5 Župan
Datum: 24. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.

---------------------------------

Po 19. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za 
judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor (MUV, št. 
21/2010) izdajam

S K L E P :

V svet javnega zavoda
Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor

i m e n u j e m
za dobo štirih let

dr. Ireno ŠUMI in
dr. Boruta HOLCMANA

za člana kot predstavnika zainteresirane javnosti.

Številka: 10003-41/2014-8 Župan
Datum: 24. december 2014 dr. Andrej Fištravec, s.r.
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Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14) ter 15. člena 
Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 14/03 in 
33/10) je Občinski svet Občine Miklavž na Dravskem polju na 2. 
redni seji dne 23. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma 

kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet in so dobile man-
date v občinskem svetu, oziroma so dobile najmanj 50% glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pridobijo 
pravico do prejema sredstev iz proračuna Občine Miklavž na 
Dravskem polju.

Višina teh sredstev je sorazmerna s številom dobljenih glasov 
na volitvah v občinski svet, vendar ta sredstva ne smejo presegati 
0,60% od zneska primerne porabe občine za posamezno prora-
čunsko leto.

2. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, 

se določi v proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za vsa-
ko posamezno proračunsko leto.

3. člen
Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih strank, 

se določi v proračunu Občine Miklavž na Dravskem polju za po-
samezno proračunsko leto in znaša 0,55 EUR mesečno za do-
bljen glas na zadnjih volitvah za člane Občinskega sveta Občine 
Miklavž na Dravskem polju.

4. člen
Podlaga in pogoj za nakazilo dotacij iz proračuna je vložen 

zahtevek politične stranke za nakazilo za vsako tekoče leto pose-
bej. Nakazila se vršijo na transakcijski račun stranke trimesečno 
po četrtinah.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financi-

ranju političnih strank v Občine Miklavž na Dravskem polju in 
pripadajoče spremembe (MUV, št. 27/01 in 20/02).

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporabljati pa se prične z datumom veljavnosti 
proračuna Občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2015.

 Občinski svet
Številka: 41015-0001/2014 občine Miklavž na Dravskem polju
Datum: 23. december 2014 Leo Kremžar, župan, s.r.
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Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV št. 
7/08, 5/10, 7/10 in 8/11) je Občinski svet Občine Miklavž na 
Dravskem polju na 2. redni seji, dne 23. decembra 2014 sprejel 
naslednji

S K L E P
o spremembi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča na območju Občine Miklavž na Dravskem polju od 
1.1.2015 znaša 0,000427 EUR.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015.

Številka: 4224-0069/2014 Občina Miklavž na Dravskem polju
Datum: 23. december 2014 Leo Kremžar, župan, s.r.
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Na osnovi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB, 110/11-ZDIU12 in 46/13 – ZIPRS1314-A), 
16. člena Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju 
za leto 2014 (MUV, št. 3/14, 10/14) in 93. člena statuta občine 
Miklavž na Dravskem polju - UPB (MUV št. 19/03) je župan Ob-
čine Miklavž na Dravskem polju dne 29. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miklavž na Dravskem 

polju v obdobju januar – marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje javne 
porabe v Občini Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju: ob-
čina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem 
besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Miklavž na Dravskem polju za leto 2014 (v nadaljevanju: odlok 
o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

zneski v EUR

Skupina 
kontov

Vrsta prihodkov Januar-
marec 

2015

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

1.264.936

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 897.488

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704)

819.603

700 DAVKI NA DOHODEK IN 
DOBIČEK

791.025

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 15.522

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

13.056

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

77.885

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA

49.116

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 600

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI

1.145

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV

0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 27.024

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV

0

73 PREJETE DONACIJE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 367.448
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740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINAČNIH 
INSTITUCIJ

72.179

741 PREJ.SRED.IZ DRŽAVNEG 
PRORAČUNA IZ SRED. PROR.EU

295.269

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

997.390

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

327.612

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

119.714

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

18.694

402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE

188.744

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 460

409 REZERVE 0

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

343.344

410 SUBVENCIJE 0

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM

271.780

412 TRANSFERI NEPRIDOBIT. 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

8.918

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI

62.646

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 302.909

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

302.909

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 23.525

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

3.525

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM

20.000

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

267.546

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.
75

PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.
50

ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

VIII.
55

ODPLAČILA DOLGA (550) 6.691

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA

6.691

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

260.855

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

-6.691

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

-267.546

XII. Stanje sredstev na računih na dan 
31.12. preteklega leta

1.270.000

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(podlaga za izvrševanje proračuna)

Podlaga za izvrševanje proračuna v obdobju začasnega finan-
ciranja je posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk, 
ki je priloga k temu sklepu in je objavljen na spletni strani občine.

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-
ga financiranja uporabljajo ZJF, zakon, ki ureja izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja je prevzemanje in plačeva-
nje obveznosti v breme proračuna določeno v okviru pravic po-
rabe, razvidnih v posebnem delu proračuna na ravni dvomestne 
šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije. 

Nove proračunske postavke je možno odpreti le na podlagi 
določil 41., 43. in 44. člena ZJF.



STRAN 1010 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT. 29 – 31.12.2014

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo niti zadol-
ževala, niti dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavo-
dov in neprofitnih organizacij. 

6. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 4106-0002/2014 Občina Miklavž na Dravskem polju
Datum: 29. december 2014 Leo Kremžar, župan, s.r.
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Na podlagi 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Muta (MUV, št. 31/03, 36/07 in 34/09) 
ter 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na 3. redni 
seji dne 18. decembra 2014 sprejel 

S K L E P
 vrednosti točke za določanje višine nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Muta za leto 2015

I.
Vrednost točke za izračun višine nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za naslednje vrste stavbnih zemljišč znaša:
Vrsta stavbnega zemljišča Vrednost točke (v EUR)

Stanovanjske površine 0,001939

Druge zazidane površine 0,001129

Nezazidane površine 0,003309

II.
Vrednost posamezne točke iz prejšnje točke tega sklepa se 

uporablja za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2015.

III.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 00704-0023/2014 Župan Občine Muta
Datum: 18. december 2014 Mirko Vošner, s.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, štev. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), 7. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, štev. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-
ZOPA), 7. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Muta (MUV, štev. 3/03, 7/04, 
4/06, 7/09 in 5/13), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni 
list RS, štev. 24/00 in 31/00) in 15. člena Statuta Občine Muta 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 15/12– uradno prečiščeno be-
sedilo, 24/13), je občinski svet Občine Muta na 3. redni seji, dne 
18. decembra 2014 sprejel

L E T N I  P R O G R A M
športa Občine Muta za leto 2015

1. člen
Letni program športa Občine Muta za leto 2015 zagotavlja, 

da bo Občina Muta v skladu z veljavnim odlokom o proračunu za 
leto 2015, namenila izvajalcem športnih programov sredstva za 
izvajanje programov kakovostnega športa in sredstva za izvaja-
nje ostalih programov športa, ki se financirajo iz javnih sredstev.

Proračunska sredstva se bodo zagotavljala tistim športnim 
društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali 
posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim pro-
gramom športa in v interesu občine.

2. člen
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS (v nada-

ljevanju: nacionalni program) in Pravilnikom o merilih za sofi-
nanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Muta (v 
nadaljevanju: pravilnik) obsega Letni program športa v Občini 
Muta (v nadaljevanju: letni program športa) naslednje vsebine:
I. Vsebine po nacionalnem programu športa v RS:

1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki 
se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izo-
braževalnega programa, od tega:

- interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Zlati sonček
- Naučimo se plavati
- Ciciban planinec

- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
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- Zlati sonček
- Krpan
- Naučimo se plavati
- Mladi planinec

- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- interesna športna vzgoja mladine in športna dejavnost štu-

dentov
2. športna rekreacija
3. kakovostni šport
4. vrhunski šport
5. šport invalidov
6. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-

nih kadrov
7. mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge 

športne prireditve
8. delovanje društev in športnih zvez v občini
9. založništvo

II. Investicije v športne objekte:

Javni športni objekti so po Zakonu o športu objekti, ki so 
državna ali lastnina lokalne skupnosti. Javni športni objekti se 
morajo uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega so bili 
zgrajeni in urejeni.

Sredstva za investicije v športne objekte v občini Muta se 
zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Muta na posebni 
proračunski postavki. S sredstvi se sofinancirajo novogradnje in 
posodabljanje javnih športnih objektov. Občina Muta bo v letu 
2015 zagotovila sredstva za dokončanje ureditve Športnega par-
ka Gortina.

3. člen
Na osnovi sprejetega letnega programa športa ter pravilnika, 

bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa za 
leto 2015.

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v 
celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja pri-
spelih programov športa v skladu z merili in kriteriji določenimi 
v pravilniku.

4. člen
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s 

programi v maksimalnem obsegu, ki je določen za posamezni 
program.

Višina sredstev, ki jo prejmejo posamezni izvajalci progra-
mov, se določi na osnovi prejetih točk v skladu z merili za vre-
dnotenje programov športa, ki so določena v pravilniku.

5. člen
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v 

celoti za planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče 
porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko občinski 
svet ob sprejemanju rebalansa proračuna, spremeni znesek na-
menskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni 
v druge namene. Prerazporeditev teh sredstev predstavlja soča-
sno tudi spremembo letnega programa športa.

6. člen
Letni program športa začne veljati naslednji dan po sprejemu 

na občinskem svetu in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in 
razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini 
Muta v letu 2015.

Ta letni program športa se objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku.

Številka: 671-0006/2014 Župan Občine Muta
Datum: 18. december 2014 Mirko Vošner, s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/2011 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 – popr.), 
110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314, 101/13-ZIPRS1415, 
101/13) in 30. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 24/13) je župan Občine Muta dne 
11. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Muta v obdobju januar – 

marec 2015

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 

Muta (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. 
marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financi-
ranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014 

(obseg januar-marec). Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zako-
nom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Muta za 
leto 2014 (MUV, št. 4/14; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

 3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:
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Skupina/Podskupina kontov Zač.financiranje 
jan-mar 2015, v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

1.476.410

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 629.760

70 DAVČNI PRIHODKI 491.960

 700 Davki na dohodek in dobiček 461.400

 703 Davki na premoženje 8.360

 704 Domači davki na blago in storitve 22.200

 706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 137.800

 710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

126.500

 711 Takse in pristojbine 200

 712 Globe in druge denarne kazni 100

 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0

 714 Drugi nedavčni prihodki 11.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0

 720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

0

 721 Prihodki od prodaje zalog 0

 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73 PREJETE DONACIJE 50.000

 730 Prejete donacije iz domačih virov 50.000

 731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 796.650

 740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

191.470

 741 prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU

605.180

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.538.990

40 TEKOČI ODHODKI 189.230

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 31.800

 401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

4.330

 402 Izdatki za blago in storitve 67.100

 403 Plačila domačih obresti 11.900

 409 Rezerve 74.100

41 TEKOČI TRANSFERI 336.230

 410 Subvencije 2.500

Skupina/Podskupina kontov Zač.financiranje 
jan-mar 2015, v €

 411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

121.590

 412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam

6.720

 413 Drugi tekoči domači transferi 205.420

 414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.002.600

 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.002.600

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.930

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

7.100

 432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

3.830

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

-62.580

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ) 
(I.-7102)-(II.-403-404)

-50.680

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANKLJAJ)
(70+71)-(40+41)

104.300

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0,00

 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 440 Dana posojila 0,00

 441 Povečanje kapitalskih deležev in 
finančnih naložb

0,00

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0,00

 443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00
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Skupina/Podskupina kontov Zač.financiranje 
jan-mar 2015, v €

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

0,00

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

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0,00

 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 440 Dana posojila 0,00

 441 Povečanje kapitalskih deležev in 
finančnih naložb

0,00

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0,00

 443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

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

0,00

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

0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0,00

 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00

 751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00

 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 440 Dana posojila 0,00

 441 Povečanje kapitalskih deležev in 
finančnih naložb

0,00

 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0,00

Skupina/Podskupina kontov Zač.financiranje 
jan-mar 2015, v €

 443 Povečanje namenskega premoženja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega

0,00

 prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE

0,00

 KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 82.000

750 ZADOLŽEVANJE 82.000

 500 Domače zadolževanje 82.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 20.420

55 ODPLAČILA DOLGA 20.420

 550 Odplačila domačega dolga 20.420

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH

-1.000

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 61.580

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

62.580

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2014

1.000,00

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

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 

proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se 
objavijo na spletni strani občine. 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasne-

ga financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja iz-
vrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-

niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZA-
ČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
V obdobju začasnega financiranja od 1.1. do 31.03.2015 se 

bo občina kratkoročno zadolžila v predpisani višini. 

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 00704-0024/2014 Župan Občine Muta
Datum: 11. december 2014 Mirko Vošner, s.r.

504

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, štev. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZUI, 40/12 - ZUJF), 20. člena Pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje programov v vrtcih, ki iz-
vajajo javno službo (Uradni list RS, štev. 97/03, 77/05, 120/05) 
in 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, štev. 15/12-uradno pre-
čiščeno besedilo, 24/13) je občinski svet Občine Muta na 3. redni 
seji, dne 18. decembra 2014 sprejel 

S K L E P
o določitvi cen programov v Vrtcu pri OŠ Muta za leto 2015

I.
Cena dnevnega programa vrtca za prvo starostno obdobje 

(otroci od 1. do 3. leta starosti) znaša 378,58 EUR.

II.
Cena dnevnega programa vrtca za drugo starostno obdobje 

(otroci od 3. leta do vstopa v OŠ) znaša 323,10 EUR.

III.
Pri odsotnosti otroka do 30 koledarskih dni, se cena progra-

ma zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je  

podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa 
in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka.

V primeru odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni, se ob 
predložitvi zdravniškega potrdila, staršem obračuna plačilo, ki je 
poleg stroškov za živila, znižano še za 30% oskrbnine, ki so jo 
po odločbi o znižanem plačilu programa vrtca zavezani plačevati 
starši odsotnega otroka. 

IV.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvo-

mesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v 
vrtcu, plačajo za mesec otrokove odsotnosti 30% oskrbnine po 
veljavni odločbi o znižanem plačilu programa vrtca. 

Rezervacija mesta v vrtcu je predvidena za starše, ki imajo 
skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Muta. Za otroke 
iz ostalih občin velja rezervacija samo v soglasju z občino zave-
zanko za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

V.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se uporablja od 1. januarja 
2015 dalje.

Številka: 00704-0022/2014 Župan Občine Muta
Datum: 18. december 2014 Mirko Vošner, s.r.

505

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) ter Statuta Občine 
Pesnica (MUV, št. 18/99 in 4/01) je Občinska volilna komisija 
Občine Pesnica sprejela naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1.
Občinska volilna komisija Občine Pesnica ugotavlja:

- da je Venčeslav Senekovič dne 4.11.2014 slovesno zaprisegel 
kot župan Občine Pesnica, ki bo svojo funkcijo opravljal po-
klicno, kar pomeni, da mu je na podlagi prvega odstavka 37.a 
člena in prvega odstavka 37.b člena ZLS prenehal mandat kot 
članu občinskega sveta Občine Pesnica

- da je mandat člana Občinskega sveta Občine Pesnica prešel 
na naslednjega kandidata z liste Slovenska ljudska stranka, 
to je na Senekovič Ivana, roj. 20.10.1963, stanujočega. Sp. 
Jakobski dol 64, Jakobski dol, ki je dne 11.11.2014 podal 
izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine 
Pesnica.
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2.
Ta sklep velja z dnem sprejetja ustreznega sklepa Občinske-

ga sveta Občine Pesnica in se objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku.

 Predsednica občinske
Številka: 03201-1/2014 volilne komisije
Datum: 14. november 2014 Mojca Medved Ladinek,
 univ.dipl.prav., s.r

506

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list 
RS, št.100/05-UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14) in 16. člena Statuta 
Občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 4/2001) je Občinski svet obči-
ne Pesnica na svoji 2. seji, dne 16. decembra 2014 sprejel 

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Pesnica

1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma 

kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, pripadajo sredstva 
iz proračuna Občine Pesnica, sorazmerno številu glasov, ki jih je 
posamezna politična stranka dobila na volitvah. 

2. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Pesni-

ca, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega 
člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest 
v občinskem svetu x 50% : 100).

3. člen
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, 

se določi v proračunu Občine Pesnica za posamezno proračunsko 
leto. 

Višina sredstev ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima 
Občina Pesnica opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje 
občin in, s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakon-
skih nalog. 

4. člen 
Znesek sredstev za financiranje političnih strank za posame-

zni glas znaša 0,40 EUR na mesec. 

5. člen 
Sredstva se političnim strankam izplačujejo na njihov tran-

sakcijski račun kvartalno.

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o načinu 

financiranja političnih strank v Občini Pesnica, št. 02401-1/2011-
MB, sprejet 07.6.2011. 

7. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

vestniku. 

Številka: 02401-1/2014-MB Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Pesnica (MUV, št. 6/99 in 
4/2001) ter 23. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Pesnica (MUV, št. 2/98) je Občinski svet ob-
čine Pesnica na svoji 2 redni seji, dne 16. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pesnica za leto 2015

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Pesnica za leto 2015 znaša 0,00035 evrov.

2. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-9/2014-8 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.
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Na podlagi 16., 23. in 28. člena Statuta občine Pesnica (MUV, 
št. 6/1999 in 4/2001) in 4. točke 43. člena Odloka o pokopali-
škem in pogrebnem redu ter urejanju pokopališč v Občini Pesni-
ca (MUV, 13/2003 in 18/2007) je Občinski svet Občine Pesnica 
na svoji 2. seji dne 16. decembra 2014 sprejel naslednji 

S K L E P
o soglasju k uskladitvi cen pogrebnih storitev na 

pokopališčih v Občini Pesnica

1.
Občinski svet Občine Pesnica daje soglasje k cenam pogreb-

nih storitev na pokopališčih v Občini Pesnica, kot sledi:
VRSTA STORITVE CENA/EUR

izkop in zasip groba 146,36

vgradnja žarne niše 60,87

odpiranje groba z žarno nišo 60,87

poglobitev groba 16,24

pogrebno moštvo – klasični pokop 81,48

pogrebno moštvo – žarni pokop 61,84

nošnja obeležij (zastava, križ,…) 30,53

storitve po pogrebu – prva ureditev 51,25

soglasje za postavitev spomenika 27,22

uporaba mrliške vežice in objektov 95,27

delna uporaba mrliške vežice 47,64.

V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost.

2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015.

Številka: 35207-11/2014-IRH Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.
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Na podlagi 4. točke 43. člena Odloka o pokopališkem redu za 
pokopališča na območju občine Pesnica (MUV, št. 13/2004) in 
16. člena Statuta občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/20 01) je 
Občinski svet občine Pesnica na 2. seji, dne 16. decembra 2014, 
sprejel 

S K L E P 
o uskladitvi najemnin za grobove, žarne niše na žarnem zidu 

in talne žarne grobove v Občini Pesnica 

1. člen
Najemnina za grobna mesta, žarne niše, žarne grobove in 

grobnice znaša: 
VRSTA GROBA CENA/EUR

družinski grob 29,46

enojni, žarni in otroški grob 20,97

žarna niša na žarnem zidu za 2 žari 52,91

žarna niša na žarnem zidu za 4 žare 63,56

grobnica 41,94.

V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost. 

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015. 

Številka: 35207-10/2014-IRH Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.
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Na podlagi 57. člena Poslovnika občinskega sveta Občine 
Pesnica (MUV, št. 18/99 in 4/2001) ter določil Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolni-
tvami) je Občinski svet Občine Pesnica na svoji 2. redni seji dne 
16. decembra 2014 sprejel naslednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

NADZORNI ODBOR v sestavi:
- Peter Kramberger, predsednik,
- Jasna Drozg, podpredsednica,
- Franc Lovrenčič, član.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.

-----------------------------

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 
6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 16.12.2014 sprejel naslednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

KOMISIJO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURI-
ZEM v sestavi:

- Samo Dvoršak, predsednik,
- Drago Matjašič, podpredsednik,
- Zdenko Horvat, član,
- Marjan Žugman, član,
- Franc Klauzner, član.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 
6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 16. decembra 2014 sprejel na-
slednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

KOMISIJO ZA KULTURO IN ŠPORT v sestavi:
- Ivan Senekovič, predsednik,
- Marinka Lorbek, podpredsednica,
- Zvonko Repina, član,
- Alojz Očkerl, član,
- Maša Verčkovnik, članica.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.

-----------------------------

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 
6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 16.12.2014 sprejel naslednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

KOMISIJO ZA VARSTVO OKOLJA, PROSTOR, KO-
MUNALO, GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN GOSPO-
DARJENJE Z NEPREMIČNINAMI v sestavi:

- Milan Žugman, predsednik,
- Klavdija Samogy Simonič, podpredsednica,
- Milenka Repina, članica,
- Boštjan Harl, član,
- Roman Mulec, član.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.
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Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 
6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 16. decembra 2014 sprejel na-
slednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

KOMISIJO ZA OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE, OTRO-
ŠKO SKRBSTVO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO v sestavi:

- Slavica Klemenčič, predsednica,
- Jelka Kraševec, podpredsednica,
- Roman Richter, član,
- Melita Fras, članica,
- Sabrina Hudales, članica.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.

-----------------------------

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 
6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 16.12.2014 sprejel naslednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

STATUTARNO PRAVNO KOMISIJO v sestavi:
- Roman Richter, predsednik,
- Alenka Rožman, podpredsednica,
- Zdravko Eder, član.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.

Na podlagi 16. in 38. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 
6/99 in 4/2001) ter 6. člena Odloka o delovnih telesih občinskega 
sveta Občine Pesnica (MUV, št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Pesnica na svoji 2. redni seji dne 16. decembra 2014 sprejel na-
slednji 

S K L E P

Občinski svet Občine Pesnica

imenuje

KOMISIJO ZA KMETIJSTVO v sestavi:
- Peter Kraner, predsednik,
- Nuška Sergo, podpredsednica,
- Marko Šnajder, član,
- Bogdan Truntič, član,
- Irena Križan, članica.

Številka: 032-9/2014 Župan
Datum: 17. december 2014 Venčeslav Senekovič, dipl.inž., s.r.
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Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/2007-UPB-2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-
21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 
14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-
176/08-10, 40/2012-ZUJF), 29. člena zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.) 101/013) in 
16. člena statuta Občine Podvelka (MUV 8/12) je Občinski svet 
Občine Podvelka na 4. redni seji, dne 22. decembra 2014 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Podvelka za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Podvelka za leto 2015 

(v nadaljnjem besedilu: proračun) določijo višina proračuna in 
postopki izvrševanja proračuna .

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:
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PLAN 2015 v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

5.178.273,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.045.773,00

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706)

2.319.273,00

700 Davki na dohodek in dobiček-
glavarina

2.004.243,00

703 Davki na premoženje 256.730,00

704 Domači davki na blago in storitve 58.300,00

706 Drugi davki 0

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

726.500,00

710 Udeležba na dobičku in doh.od 
premoženja

696.000,00

711 Takse in pristojbine 1.000,00

712 Denarne kazni 0

713 Prih.od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 29.500,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

49.500,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

4500

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
drugih neopred…..

45.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.083.000,00

740 Transferni prih.iz drugih finanč.
inštitucij

83.000,00

741 Evropska sredstva iz državnega 
proračuna

2.000.000,00

II. SKUPAJ ODHODKI 7.003.843,38

40 TEKOČI ODHODKI 1.188.250,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 84.600,00

401 Prispevki delodajalca za soc.varnost 13.400,00

402 Izdatki za blago in storitve 1.028.250,00

403 Plačila domačih obresti 0,00

409 Rezerve 62.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 897.796,00

410 Subvencije 25.000,00

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

479.000,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam

85.885,00

413 Drugi domači transferi 307.911,00

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.713.633,35

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.713.633,35

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 204.164,03

431 Investicijski transferi 155.000,00

432 Invest.transferi PU 49.164,03

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

-1.825.570,38

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 

 KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

10.000,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

10.000,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 10.000,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT. DELEŽEV

10.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPIT.DELEŽEV

10.000,00

440 Dana posojila 10.000,00

441 Povečanje kapit.deležev in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

0

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA 0,00

550 Odplačila domačega dolga 0,00
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IX. SPREMEMBE STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-1.825.570,38

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

1.825.570,38

STANJE NA RAČUNIH 31.12 
.PRETEKLEGA LETA 

1.825.570,38

Posebni del proračuna vključuje odhodke po področjih prora-
čunske porabe, glavnih programih in podprogramih po program-
ski klasifikaciji izdatkov ter po proračunskih postavkah- podkon-
tih in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Podvelka.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 

prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 

požarom (UL RS, št. 3/2007 – ZVPoz – UPB1),
2. prihodki- odškodnine za spremembo namembnosti kmetij-

skih zemljišč in gozda
3. prihodki od kupnin prodanih stanovanj in najemnin za stano-

vanja
4. prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij
5. prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest
6. prihodki od republiških taks za obremenjevanje voda in okolja
7. prihodki proračunskih rezervnih skladov.

5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti 

proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega 

uporabnika župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja pro-
računske porabe v posebnem delu proračuna ter med proračun-
skimi postavkami med posameznimi področji proračunske pora-
be in o tem poroča Občinskemu svetu.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 
poroča občinskemu svetu najkasneje v mesecu septembru in o 
zaključnem računu v naslednjem letu.

6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 40 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 

programov. Projekte, katerih vrednost presega 200.000 € in se 
spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. 
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaklju-
ček 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 pod-
lagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska 

rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
župan, o čemer poroča občinskemu svetu.

9. člen
Proračunski skladi so:

1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
2. račun stanovanjskih sredstev.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 30.000,00 
EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF občinski svet s posebnim odlokom.

10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihod-

kov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu fi-
nančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financi-
ranja se porabijo prenesena sredstva iz leta 2014.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Podvelka v letu 

2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

12.. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Številka: 007-0013/2014  Župan Občine
Datum : 22. december 2014 Anton Kovše, ing., s.r.
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Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05 - popravek, 92/05 - ZJC-B, 
93/05 - ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 57/12, 101/13 - 
ZdavNepr in 110/13), v povezavi s prvo alineo 56. člena Zakona 
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 - ZV-1, 
110/02 - ZUreP-1 in 110/02 - ZGO-1) in 58., 60. in 61. člena 
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 25/84, 32/85, 
33/89, Uradni list RS, št. 44/97 - ZSZ in 101/13 - ZDsvNepr) in 
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - UPB8) ter 
16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 25/06), je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 3. 
redni seji, dne 15. decembra 2014, sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi

1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-

nega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 1/04, s spremembami; v nadaljevanju: odlok), tako 
da glasi: 

»Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča 
se plačuje od stanovanjske površine stanovanj in počitniških 
objektov oz. poslovne površine stavb in spremljevalnih objektov. 
Stanovanjska površina stanovanja je neto tlorisna površina sob, 
predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinja, kopalnice, shrambe in 
drugih zaprtih prostorov stanovanja ter neto tlorisna površina 
garaž za osebne avtomobile. Poslovna površina je neto tlorisna 
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcional-
no povezani s poslovnim prostorom, kakor tudi pokrita in nepo-
krita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, manipulativne 
površine, ki služijo izvajanju gospodarske dejavnosti, gostinski 
vrtovi, peskokopi, glinokopi, površine za obratovanje bencinskih 
servisov in druge površine, namenjene za opravljanje poslovne 
dejavnosti.«

2. člen
Spremeni se prva alineja prvega odstavka 6. člena odloka, 

tako da glasi:
»1. Prvo območje obsega: ureditveno območje naselja Radlje 

ob Dravi, območje obrtno industrijske cone Radlje in območje 
poslovne cone Radlje – del IV.«

Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da glasi: 
»Meje območij iz prve in druge alineje prvega odstavka tega 

člena so prikazane v kartografski dokumentaciji k veljavnim 
prostorskim sestavinam planskih aktov občine Radlje ob Dravi v 
merilu 1 : 5.000 kot ureditveno območje naselja Radlje ob Dravi, 
drugo ureditveno območje za poselitev - obrtno industrijska cona 
Radlje, drugo ureditveno območje za poselitev - poslovna cona 
Radlje – del IV, ureditveno območje naselja Vuhred in ureditveno 
območje naselja Remšnik.«

3. člen
Spremeni se 12. člen odloka tako, da glasi: 
»Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice 

na prostem, peskokopi, glinokopi, površine potrebne za obrato-
vanje bencinskih servisov, se točkujejo po naslednji tabeli: 

glinokopi, peskokopi 200 točk/m2

celotna površina bencinskih servisov 4000 točk/m2

Parkirišča, nepokrita skladišča, gost. 
vrtovi, delavnice na prostem

200 točk/m2

a) Površine peskokopov in glinkopov se določijo od dela prido-
bivalnega prostora po Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 
14/14-UPB), in sicer od površine za pisarne, skladiščenje in 
drugo opravljanje poslovne dejavnosti ter od drugih urejenih 
površin, kot so interne ceste, odprta skladišča in podobno.

b) Površina bencinskega servisa predstavlja celotno površino 
zemljišča, na katerem je zgrajen bencinski servis.«

4. člen
Doda se novi prvi odstavek 14. člena odloka, ki glasi: 
»Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se odmeri, če 

ima zemljišče dostop do javnega cestnega omrežja, če je zanj 
možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno 
elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, koli-
kor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.«

Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, 
tretji, četrti in peti odstavek.

5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

Številka: 007-0005/2007-10 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št.94/07 - UPB 2, 76/8 in 79/09, 51/10, 40/12), 29. čle-
na Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, 14/13, 
101/13) ter 109. in 113. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi 
(MUV, št. 25/06) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na 
svoji 3. redni seji, dne 15. decembra 2014 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Radlje ob Dravi za 

leto 2014

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Radlje ob Dravi za leto 2014 

(MUV št.4/2014) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvoj-

nih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. Splošni del proračuna Občine Radlje ob Dravi na 
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina kontov EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

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

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.773.095,44

70 DAVČNI PRIHODKI 6.980.781,51

700 Davki na dohodek in dobiček 4.324.981,29

703 Davki na premoženje 3.786.903,00

704 Domači davki na blago in storitve 377.979,29

706 Drugi davki 160.037,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 62,00

710 Udeležba na dobičku in dohod. od 
premoženja

2.655.800,22

711 Takse in pristojbine 946.933,12

712 Denarne kazni 4.322,82

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.625,01

714 Drugi nedavčni prihodki 88.188,42

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.609.730,85

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 471.003,32

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neodpredmet.

304.131,00

73 PREJETE DONACIJE 166.872,32

730 Prejete donacije iz domačih virov 29.685,10

74 TRANSFERNI PRIHODKI 29.685,10

Skupina/ Podskupina kontov EUR

740 Transferni prihodki iz drug. 
javnofinanč. instituc.

6.291.625,51

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz

869.934,88

sredstev proračuna Evropske unije 5.421.690,63

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

40 TEKOČI ODHODKI 13.762.127,30

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.754.134,51

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

415.982,77

402 Izdatki za blago in storitev 60.097,56

403 Plačila domačih obresti 1.158.119,04

409 Rezerve 92.044,98

41 TEKOČI TRANSFERJI 27.890,16

410 Subvencije 2.683.031,90

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

60.139,76

412 Transferi neprofitnim organiza. in 
ustanovam

1.280.965,42

413 Drugi tekoči domači transferi 191.752,30

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.150.174,42

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.207.373,64

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 9.207.373,64

431 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam

117.587,25

432 Investicijski transferi proračunskim 
porabnikom

100.893,07

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I-II ) 16.694,18

 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 10.968,14

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

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

750,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 750,00

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev 750,00

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

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

0,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

9.714,07
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Skupina/ Podskupina kontov EUR

440 Dana posojila 9.714,07

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 6.800,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

2.914,07

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

0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA -8.964,07

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE 994.000,00

500 Domače zadolževanje 994.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 994.000,00

55 ODPLAČILA DOLGA 1.215.443,66

550 Odplačila domačega dolga 1.215.443,66

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

1.215.443,66

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -219.439,59

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

-221.443,66

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -10.968,14

9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO 219.439,59

2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi 

v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 410-0001/2014-04 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Radlje 
ob Dravi (MUV, št. 25/2006), je Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi na 3. redni seji, dne 15. decembra 2014, sprejel

P R A V I L N I K
o razveljavitvi Pravilnika o upravljanju in uporabi 

Športnega stadiona Radlje ob Dravi

1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o upravljanju in uporabi Športnega stadiona Radlje ob Dravi 
(MUV, št. 27/2011).

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se do sprejetja 
novega pravilnika, ki bo urejal upravljanje in uporabo Športnega 
stadiona Radlje ob Dravi.

Številka: 007-0003/2014-09 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) ter 16. člena Statu-
ta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006) je Občinski svet 
Občine Radlje ob Dravi na svoji 3. redni seji, dne 15. decembra 
2014 sprejel naslednji:

S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Radlje ob 

Dravi

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi imenuje Občinsko vo-
lilno komisijo v naslednji sestavi:
1. Andreja POLANC, Hmelina 3a, 2360 Radlje ob Dravi - pred-

sednica
2. Tina ISAK, Koroška cesta 43c, 2360 Radlje ob Dravi - name-

stnica predsednice
3. Nadja VOLMAJER BEZJAK, Vorančeva ulica 5, 2360 Ra-

dlje ob Dravi - članica
4. Jožef KRIČEJ, Zg. Vižinga 2, 2360 Radlje ob Dravi - name-

stnik članice
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5. Karina MARKAČ, Vas 24, 2360 Radlje ob Dravi - članica
6. Božidara BOBOVNIK, Lackova ulica 2, 2360 Radlje ob Dra-

vi - namestnica članice
7. Sabina TERNIK, Ulica pod gradom 2, 2360 Radlje ob Dravi 

- članica
8. Suzana STARC, Ulica Pod Perkolico 27, 2360 Radlje ob Dra-

vi - namestnica članice

Številka: 0321-0001/2014-09 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10 in 40/12 ZUJP) in 16. člena Statuta Občine Radlje 
ob Dravi (MUV 25/06) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 
na svoji 3. redni seji, dne 15. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o prispevku za novorojence v Občini Radlje ob Dravi za leto 

2015

1. člen
Ta sklep ureja dodeljevanje prispevka staršem novorojencev 

v Občini Radlje ob Dravi in določa pogoje za pridobitev prispev-
ka, upravičence in višino prispevka.

2. člen
Pravica prispevka velja za novorojence, državljane Republi-

ke Slovenije, ki imajo prvo prijavo stalnega prebivališča v Obči-
ni Radlje ob Dravi.

3. člen
Upravičenci (starši ali skrbnik) pridobijo pravico do prispev-

ka, ko občina pridobi podatke o rojstvu otroka od pristojnega or-
gana (registra stalnega prebivalstva oz. matičnega organa) in ob 
izpolnjevanju pogojev iz 2. člena tega sklepa.

4. člen
V primeru, da starša živita ločeno, ima pravico do prispevka 

tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma drugi od staršev 
na podlagi pisnega sporazuma.

5. člen
Upravičenec prejme po rojstvu otroka enkratni denarni pri-

spevek v višini 123,00 EUR neto na transakcijski račun novoro-
jenčka, ki ga Občina Radlje ob Dravi odpre pri banki.

6. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in ve-

lja od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015.

Številka: 2101-0002/2014-06 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04, 36/07, 
3/09) in 7. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06) 
je občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji 3. redni seji, dne 
15. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Radlje ob Dravi

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Radlje ob Dravi za leto 2015 se določi v višini
- za stanovanjske površine 0,003295 EUR
- za ostale površine 0,001202 EUR

2. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 422-0001/2014-10 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v občini Ra-
dlje ob Dravi (MUV, št. 14/2012) in 7. člena Statuta Občine Ra-
dlje ob Dravi (MUV, št. 25/06) je Občinski svet Občine Radlje ob 
Dravi na svoji 3. redni seji, dne 15. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje 

ob Dravi

1. člen
Vrednost točke za izračun občinskih taks v Občini Radlje ob 

Dravi za leto 2015 se določi v višini 0,074367 EUR.

2. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 4261-0001/2014-07 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 15. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), 

109. in 113. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 
25/06) je Župan Občine Radlje ob Dravi, 8. decembra 2014 spre-
jel

S K L E P
o začasnem financiranju

Občine Radlje ob Dravi v obdobju januar – marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januar-
ja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 

drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 110/02-ZDT-B, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Radlje ob 
Dravi za leto 2014 (MUV, št. /2014; v nadaljevanju: odlok o pro-
računu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:

Skupina/ Podskupina kontov €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.970.589,66

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.249.873,61

70 DAVČNI PRIHODKI 1.007.788,34

700 Davki na dohodek in dobiček 928.863,00

703 Davki na premoženje 36.496,63

704 Domači davki na blago in storitve 42.428,71

71 NEDAVČNI PRIHODKI 242.085,27

710 Udeležba na dobičku in dohod. od 
premoženja

207.144,92

711 Takse in pristojbine 1.320,18

712 Denarne kazni 1.861,71

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 331,67

714 Drugi nedavčni prihodki 31.426,79

72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.014,70

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neodpredmet.

67.014,70

73 PREJETE DONACIJE 0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.653.701,35

740 Transferni prihodki iz drug. 
javnofinanč. instituc.

385.342,40

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije

1.268.358,95

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.072.868,99

40 TEKOČI ODHODKI 450.516,48

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 107.269,50
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401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

16.499,33

402 Izdatki za blago in storitev 303.677,54

403 Plačila domačih obresti 22.249,47

409 Rezerve 820,64

41 TEKOČI TRANSFERJI 610.093,91

410 Subvencije 7.563,97

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

363.937,55

412 Transferi neprofitnim organiza. in 
ustanovam

20.933,56

413 Drugi tekoči domači transferi 217.658,83

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.991.778,61

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.991.778,61

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 20.479,99

431 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam

17.979,96

432 Investicijski transferi proračunskim 
porabnikom

2.500,03

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I-II ) 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

-102.279,33

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

554,31

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil 554,31

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

2.914,07

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

2.914,07

440 Dana posojila 0,00

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb

2.914,07

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

-2.359,76

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 150.000,00

50 ZADOLŽEVANJE 150.000,00

500 Domače zadolževanje 150.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 55.360,91

55 ODPLAČILA DOLGA 55.360,91

550 Odplačila domačega dolga 55.360,91

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

-10.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 94.639,09

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

102.279,33

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31.12. PRETEKLEGA LETA

10.000,00

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

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 
proračunskih postavk - kontov (varianta: proračunskih postavk - 
podkontov) ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do 
višine 150.000,00 € (v obliki kratkoročnega likvidnostnega kre-
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dita), kar je v skladu s 10. a členom ZFO 1A (Uradni list RS, št. 
57/2008).

V obdobju začasnega financiranja zadolžitev občinskega pro-
računa ne sme preseči višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga občinskega proračuna, ki zapadejo v plačilo v tekočem 
proračunskem letu. 

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske 
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrše-
vanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina likvidno-
stno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega 
sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine 
iz drugega odstavka tega člena. 

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Številka: 410-0001/2014-04 Župan Občine Radlje ob Dravi
Datum: 8. december 2014 mag. Alan Bukovnik, s.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, 
št. 19/07) in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 
št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 
14/10-Odl.US, 51/10, 84/10-Odl.US in 40/12-ZUJF) je Občinski 
svet Občine Selnica ob Dravi na 3. redni seji, 18. decembra 2014, 
sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
pravilnika o prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v 
Občini Selnica ob Dravi 

1. člen
2. odstavek 5. člena se spremeni tako, da glasi:
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plači-

lo v višini 280,00 evrov neto mesečno.

2. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
Sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 

znaša 100,00 evrov neto. Za vodenje seje občinskega sveta se 
sejnina funkcionarju poveča za 50,00 evrov neto, za vodenje seje 
delovnega telesa občinskega sveta pa za 20,00 evrov neto.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki so člani občin-
skega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občin-
skega sveta določi sejnina v višini 30,00 evrov neto na sejo.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani ob-
činskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru ob-
činskega sveta določi sejnina v višini 30,00 evrov neto na sejo, 
za vodenje seje delovnega telesa pa se sejnina poveča za 20,00 
evrov neto.

3. člen
Vsa ostala določila ostajajo nespremenjena.

4. člen
Spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v 

Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 
2015 dalje.

Številka: 007-10/2014 Župan
Datum: 18. december 2014 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, 
št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 104/12-ZIPRS1314, 46/13-ZI-
PRS1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 101/13-ZJF-G in ZIPRS1415 
in 38/14-ZIPRS1415-A) in 101. člena Statuta občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 19/07) je župan Občine Selnica ob Dravi sprejel 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Selnica ob Dravi

v obdobju januar – marec 2015

1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 

Selnica ob Dravi v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v 
nadaljnjem besedilu: začasno financiranje).

2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 
104/12-ZIPRS1314, 46/13-ziprs1314-A, 82/13-ZIPRS1314-C, 
101/13-ZJF-G in ZIPRS1415 in 38/14-ZIPRS1415-A; v nadalje-
vanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Selnica ob Dravi za 
leto 2014 (MUV, št. 2/14).

3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva 

do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju 
v proračunu za leto 2014.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdo-
bju začasnega financiranja, so sestavni del bilance prihodkov in 
odhodkov proračuna Občine Selnica ob Dravi za leto 2015.

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

skem uradnem vestniku. 

Številka: 410-5/2014 Župan
Datum: 8. december 2014 Jurij Lep, univ. dipl. inž., s.r.
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Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/9,124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZU in 110/02-ZDT-B) 
in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12) je Župan Ob-
čine Starše dne 22. decembra 2014 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Starše v obdobju januar – 

marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Starše (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. 
marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financi-
ranja)

2. člen
( podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah in Odlokom o proračunu Občine Starše za leto 2014 ( 
Medobčinski uradni vestnik št. 26 – 30.12.2012 – v nadaljevanju 
: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna do-
ločijo v naslednjih zneskih :
Konto OPIS Začasno 

financiranje 
januar-

marec 2015

 A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

 

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

791.918

 TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 767.838

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706)

593.646

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 569.712
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Konto OPIS Začasno 
financiranje 

januar-
marec 2015

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 8.296

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

15.076

706 DRUGI DAVKI  562

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

174.192

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA

124.607

711 TAKSE IN PRISTOJBINE  979 

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 
KAZNI

3.057

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV

3.699

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 41.850

72 KAPITALSKI PRIHODKI (722) 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

0

73 PREJETE DONACIJE (730) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 24.080

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

 24.080

741 PREJETA SREDSTVA IZ 
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV

0

 PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE  

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

966.912

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403)

264.921

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

88.246

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

13.728

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 162.537

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0

409 REZERVE 410

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

273.420

410 SUBVENCIJE 5.323

Konto OPIS Začasno 
financiranje 

januar-
marec 2015

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

144.791

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM 
ORGANIZACIJAM IN 
GOSPODINJSTVOM

14.278

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI

109.028

42 INVESTICIJSKIM ODHODKI (420) 428.571

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

428.571

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)

0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIK IN FIZIČNIM OSEBAM

0

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

0

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

-174.994

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

  0

 IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH

0

 DELEŽEV (750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

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)

224

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

224

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV IN NALOŽB

224

 VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH

  DELEŽEV (440+441+442)  -224
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Konto OPIS Začasno 
financiranje 

januar-
marec 2015

C. RAČUN FINANCIRANJA 0

 VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0

50 ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

 VIII. ODPLAČILO DOLGA 
(550+551)

0

550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 0

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

-175.218

 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - 
VIII.)

0

 XI. OCENA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNIH NA DAN 31.12.2014

180.000

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

Za investicijske projekte se zagotovijo sredstva, če so bila za 
njegovo realizacijo že predvidena v proračunu za leto 2014 in gre 
pri tem za plačevanje obveznosti iz že prejetih pogodb.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo na ravni 
proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter 
se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V ČASU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do 
višine, potrebne za odplačilo glavnice dolga v tekočem prora-
čunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-
činskem uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od  
1. januarja 2015.

Številka: 41000-4/2014 Župan Občine Starše
Datum: 22. december 2014 Bojan Kirbiš, s.r.

523

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl 
US, 79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-
ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 
38/14-ZIPRS1415-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, 
MUV št. 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. 
redni seji, dne 19. decembra 2014 sprejel 

O D L O K 
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2015 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 
naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2016, v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

2.494.564

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.122.005

 70 DAVČNI PRIHODKI 1.711.520

 700 Davki na dohodek in dobiček 1.621.875

703 Davki na premoženje 55.625

704 Domači davki na blago in 
storitve 

34.020

706 Drugi davki 0

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 410.485

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

64.655

711 Takse in pristojbine 3.300

712 Globe in druge denarne kazni 2.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 82.800

714 Drugi nedavčni prihodki 257.130

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 99.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopr.dolgor. sred.

99.500

 73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 273.059

740 Transferni prihodki iz drugih javnof. 
institucij

 193.059

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije

80.000

 78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.431.874

 40 TEKOČI ODHODKI 832.886

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  223.659

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2016, v €

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

35.439

402 Izdatki za blago in storitve 541.788

403 Plačila domačih obresti 7.000

409 Rezerve  25.000

 41 TEKOČI TRANSFERI 592.351

410 Subvencije 0

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

429.828

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam

34.064

413 Drugi tekoči domači transferi 128.459

414 Tekoči transferi v tujino 0

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 974.532

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  974.532

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 32.105

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

27.756

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

4.349

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

62.689

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 

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
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Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2016, v €

443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v 
svoji lasti

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 66.667

55 ODPLAČILA DOLGA 66.667

550 Odplačila domačega dolga 66.667

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +

3.977

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

-66.667

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

62.690

XII. STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH NA DAN 31.12.

3.977

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov, konte ter podkonte), določene s predpisa-
nim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - pod-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - pod-
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

1. prihodki požarne takse po Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki občanov za sofinanciranja investicij izgradnje infra-

strukture (ceste, vodovod, kanalizacija), 
3. prihodki koncesijskih dajatev,
4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja 

okolja, ki se namenjajo za gradnjo infrastrukturnih objektov 
za preprečevanje onesnaževanja okolja, 

5. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
6. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe v okviru / med :
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi 

načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjša-

nje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20% 
obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu;

3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega področja porabe ne sme presegati 20% obsega 
področja porabe, sprejetega v proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v obdobju janu-

ar – junij in konec leta z zaključnim računom proračuna, poroča 
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana o njegovi realizaciji, kjer 
jih tudi seznani s poročilom o prerazporeditvah sredstev.

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

6. člen
 (spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve občinskega sveta 

7. 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 ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro-
računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:
1. v letu 2016 - 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

. 

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane 
po ZJF.

Proračunska rezerva se za leto 2015 oblikuje v višini 
20.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. čl. ZJF do višini 5.000,00 EUR župan in o tem 
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter 
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih 
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne ozi-
roma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske 
kužne bolezni in rastlinski škodljivci.

 9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovi-
jo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena finan-
ciranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o preraz-
poreditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu Odloka.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, 
lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove dolžniku do višine 
300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Sveta Ana se za potrebe upravljanja občinskega dol-

ga lahko v letu 2015 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna.

V letu 2015 se nameni 66.667,00 EUR za odplačilo dolga. 

6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 
2015.

Številka: 41001-2/2014 Župan Občine Sveta Ana
Datum: 19. december 2014 Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 
79/09, 14/10-odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11-ZDIU12, 
46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIRPS1415 in 38/14-ZIPRS1415-
-A; v nadaljevanju ZJF) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 39/2010 in 107/2014, MUV št. 6/2014) 
je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne  
19. decembra 2014 sprejel 

O D L O K 
o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sveta Ana za leto 2016 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 

naslednjih zneskih:
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Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2016, v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

2.461.755

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.092.653

70 DAVČNI PRIHODKI 1.720.308

700 Davki na dohodek in dobiček 1.628.753

703 Davki na premoženje 57.225

704 Domači davki na blago in storitve 34.330

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 372.345

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

65.815

711 Takse in pristojbine 3.300

712 Globe in druge denarne kazni 2.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 83.500

714 Drugi nedavčni prihodki 217.130

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 68.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopr.dolgor. sred.

68.500

 73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 300.602

740 Transferni prihodki iz drugih javnof. 
institucij

 100.602

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije

200.000

 78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.416.037

 40 TEKOČI ODHODKI 779.448

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  225.712

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

35.669

402 Izdatki za blago in storitve 489.266

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2016, v €

403 Plačila domačih obresti 6.800

409 Rezerve  25.000

 41 TEKOČI TRANSFERI 592.461

410 Subvencije 0

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

429.928

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam

34.074

413 Drugi tekoči domači transferi 128.459

414 Tekoči transferi v tujino 0

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 997.010

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  997.010

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 47.119

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

42.756

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

4.363

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

45.718

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

 75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

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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Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2016, v €

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE

0

KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

 50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 66.667

 55 ODPLAČILA DOLGA 66.667

550 Odplačila domačega dolga 66.667

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +

20.948

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -66.667

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

45.718

XII. STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH NA DAN 31.12.

20.948

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov, konte ter podkonte), določene s predpisa-
nim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - pod-
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in 
se objavita na spletni strani Občine Sveta Ana.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - pod-
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-
hodki:
1. prihodki požarne takse po Zakona o varstvu pred požarom,
2. prihodki občanov za sofinanciranja investicij izgradnje infra-

strukture (ceste, vodovod, kanalizacija), 
3. prihodki koncesijskih dajatev,

4. prihodki iz naslova okoljskih dajatev zaradi onesnaževanja 
okolja, ki se namenjajo za gradnjo infrastrukturnih objektov 
za preprečevanje onesnaževanja okolja, 

5. prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
6. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe v okviru / med :
1. podprogrami v okviru glavnega programa med finančnimi 

načrti;
2. glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjša-

nje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20% 
obsega glavnega programa, sprejetega v proračunu;

3. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje 
posameznega področja porabe ne sme presegati 20% obsega 
področja porabe, sprejetega v proračunu.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v obdobju janu-

ar – junij in konec leta z zaključnim računom proračuna, poroča 
Občinskemu svetu Občine Sveta Ana o njegovi realizaciji, kjer 
jih tudi seznani s poročilom o prerazporeditvah sredstev.

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

6. člen
 (spreminjanje načrta razvojnih programov)

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

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na pod-
lagi odločitve občinskega sveta 

7. 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 ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro-
računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, 
ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhod-
ke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 - 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

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

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

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

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane 
po ZJF.

Proračunska rezerva se za leto 2016 oblikuje v višini 
20.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. čl. ZJF do višini 5.000,00 EUR župan in o tem 
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter 
pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih 
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne ozi-
roma ekološke nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske 
kužne bolezni in rastlinski škodljivci;

 9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zago-
tovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 
financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo 
mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih 
sredstev.

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča o preraz-
poreditvi sredstev župan, glede na zapisano v 5. členu Odloka.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, 
lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove dolžniku do višine 
300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina Sveta Ana se za potrebe upravljanja občinskega dol-

ga lahko v letu 2016 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna.

V letu 2016 se nameni 66.667,00 EUR za odplačilo dolga. 

6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 
2016.

Številka: 41001-2/2014 Župan Občine Sveta Ana
Datum: 19. december 2014 Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr., s.r.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 
39/10, 107/10 in MUV št.6/2014) ter 14. člena Pravilnika o tr-
žnem redu v Občini Sveta Ana (MUV št. 26/14) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne 19. decembra 2014 
sprejel

S K L E P
 o določitvi višine najemnine za uporabo prodajnega mesta 

na kmečki tržnici in drugih občasnih prodajnih mestih

1. člen
Najemnina za uporabo občasnega prodajnega mesta na kmeč-

ki tržnici ali drugih občasnih prodajnih mestih se zaračuna za 
vsaki dan uporabe tržnega mesta.

Za eno prodajno mesto se šteje ena občinska stojnica dolžine 
2,00 m. V kolikor so stojnice daljše ali jih je več postavljenih skupaj 
se najemnina zaračuna za vsak dodatni meter postavljene stojnice ali 
mize. Najemnina za uporabo enega prodajnega mesta je 10,00 EUR 
neto na dan. Za vsak dodatni meter dolžine postavljene dodatne stoj-
nice ali mize se zaračuna najemnina 5,00 EUR neto na dan.

2. člen
Najemnina za uporabo stalnega najema prodajnega mesta na 

kmečki tržnici ali drugih prodajnih mestih se zaračuna mesečno, 
vendar največ za obdobje enega leta. 

Za eno prodajno mesto se šteje ena občinska stojnica dolžine 
2,00 m. Najemnina za uporabo stalnega tržnega mesta je 100,00 
EUR neto na mesec.

3. člen
Način plačila se določi v najemni pogodbi, ki je sklenjena 

med Občino Sveta Ana in najemnikom prodajnega mesta.

4. člen
Ta sklep se začne izvajati petnajsti dan po objavi v Med-

občinskem uradnem vestniku. Z dnem uveljavitve tega sklepa  
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preneha veljati sklep o določitvi višine uporabnine za uporabo 
javnih površin za postavitev stojnic in kioskov št. 30103-6/2011, 
z dne 5.10.2011.

Številka: 30103-50/2014 Župan Občine Sveta Ana
Datum: 19. december 2014 Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr., s.r.
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Na podlagi 17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča (Ur.l. RS št. 93/99 in 135/03), ter 15. člena Sta-
tuta Občine Sveta Ana (Ur. l. RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 
6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji dne 
19. decembra 2014 sprejel 

S K L E P
O določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča 

I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2015 znaša 0,00275238253 
EUR.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Medobčinskem ura-

dnem vestniku. Uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

Številka: 42202-5/2014 Župan Občine Sveta Ana
Datum: 19. december 2014 Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr., s.r.
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list 
RS št. 39/10, 107/10 in MUV št. 6/2014) in 8. člena Odloka o 
opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopali-
škem redu v Občini Sveta Ana (Uradni list RS št. 101/2006) je 
občinski svet Občine Sveta Ana na 2. redni seji, dne 19. decem-
bra 2014 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališč in mrliške veže v Občini 

Sveta Ana

1. člen
Cena vzdrževanja in najema grobnih mest na pokopališčih v 

Občini Sveta Ana znaša:
− enojno grobno mesto: 20,00 EUR,
− družinsko grobno mesto: 30,00 EUR.

V ceno ni vračunan 22% DDV. Ta se obračuna na dan izdaje 
računa po predpisani davčni stopnji.

2. člen
Cena uporabe mrliške veže znaša:

− 60,00 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi dva ali več 
dni,

− 40,00 EUR v kolikor je mrliška veža v uporabi samo na dan 
pogreba.
V ceno ni vračunan 9,5% DDV. Ta se obračuna na dan izdaje 

računa po predpisani davčni stopnji.

3. člen
Vzdrževalnina za posamezno grobno mesto se poravna po 

izstavljeni položnici v enkratnem znesku za tekoče leto. Stroški 
uporabe mrliške veže pa 15 dni po izstavitvi računa.

4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namensko upo-

rabijo za vzdrževanje pokopališč in mrliške veže v Občini Sveta 
Ana.

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2015. 

Številka: 35409-02/2014 Župan Občine Sveta Ana
Datum: 19. december 2014 Silvo Slaček, dipl.ekon., inž.gr., s.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. 
in 101/13) in 16.člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) je Občinski svet Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah na 4. redni seji, dne 18. decembra 2014 
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah za leto 

2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter ob-
seg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov oz. podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:

Konto  Skupina/podskupina kontov v €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

1.963.067

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.744.322

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

1.540.826

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.398.912

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 79.824

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE

62.090

706 DRUGI DAVKI  0

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

203.496

Konto  Skupina/podskupina kontov v €

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN 
DOHODKI OD PREMOŽENJA 

61.546

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 1.500

712 DENARNE KAZNI 2.300

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV

61.900

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 76.250

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722)

123.171

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV

98.671

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  0

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA

24.500

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 

 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 95.574

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 
DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ

65.124

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

30.450

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

1.900.256

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

640.617

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM

143.175

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST

21.154

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 426.288

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 25.000

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 25.000

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

618.014

410 SUBVENCIJE 1.500

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM

389.860

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM

42.345
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Konto  Skupina/podskupina kontov v €

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 

184.309

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 625.524

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV

625.524

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 16.100

430 INVESTICIJSKI TRANSFER  0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

11.600

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

4.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
(I. - II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI)

62.811

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE

 0

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441)

0

440 DANA POSOJILA  0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

 0

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

0

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKI MINUS ODHODKI 
TER SALDO PREJETIH IN DANIH 
POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)

62.811

C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A

VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

IX. 
55

ODPLAČILA DOLGA (550) 84.094

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 84.094 

Konto  Skupina/podskupina kontov v €

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) -84.094

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

-21.283

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

21.283

 - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE 
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA 
LETA

 0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kon-
tov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se 
objavita na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v 
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
- prihodki od požarne takse
- prihodki od občanov za sofinanciranje investicij,
- prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča.

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

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

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proraču-
na med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinske-
mu svetu na prvi seji po šestmesečnem izvrševanju proračuna 
(polletno poročilo) in konec leta z zaključnim računom o veljav-
nem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
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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 ra-
zvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na pro-
računskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 90% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega v letu 2015 90% navedenih pravic porabe in v ostalih 
prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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

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

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika – župan lahko spremi-
nja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, 
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno 
potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, za-
ključek 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 pod-
lagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po 
ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini  
10.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet pri obravnavi polletnega 
poročila o izvrševanju proračuna in obravnavi zaključnega raču-
na občine.

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov ter po-
moči prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih 
nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne oz. 
ekološke nesreče v skladu z zakonom; epidemije, živalske kužne 
bolezni in rastlinski škodljivci.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v 
višini 15.000 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splo-
šna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. 
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razpore-
dijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. 

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PRMOŽENJA 

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 150 EUR. 

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 

11. člen
(obseg zadolževanja občine)

V letu 2015 se Občina Sv. Jurij v Slov. goricah ne bo dolgo-
ročno zadolževala.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sv. Jurij v Slov go-
ricah v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se upora-
blja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne 1. januarja 2015. 

 Župan Občine
Številka: 410-27/2014 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 18. december 2014 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 19. čl. Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 65/99, 5/04) 
v zvezi s 124. čl Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Med-
občinski uradni vestnik, št. 16/10) in 16. čl. Statuta Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10), je 
Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na svoji 4. redni 
seji, dne 18. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 
2015

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015 znaša:
- za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča: 0,002431 EUR. 

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

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 dalje.

 Župan Občine
Številka: 422-6/2014-1 Sv. Jurij v Slov. goricah
Datum: 18. december 2014 Peter Škrlec, s.r.
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Na podlagi 16. in 18. člena Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča v občini Šentilj ( MUV, št. 29/95, 2/96, 
31/97, 16/98, 34/99 in 13/2001, 30/2003, 19/2004 ), župan obči-
ne Šentilj sprejme

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Šentilj za leto 2015

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju občine Šentilj za leto 2015 znaša 
=0,000446 EUR 

2. člen
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od 

1.1.2015 dalje.

3. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o povi-

šanju vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča v občini Šentilj za leto 2013, ki je bil objavljen v 
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 25/2012

4. člen
Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in zač-

ne veljati s 1. januarjem 2015.

Številka: 422-66/2014-405 Župan občine Šentilj
Datum: 18. december 2014 mag. Štefan Žvab,s.r.

531

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 
56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 
49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 
46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 
38/2014 - ZIPRS1415-A,, v nadaljevanju ZJF) in Statuta Občine 
ŠENTILJ (MUV št. 26/09 in 23/10) je Župan Občine Šentilj, dne 
9. decembra 2014 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šentilj v obdobju od 1. 

januar – 31. marec 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine 
Šentilj (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. 
marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financi-
ranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Šentilj za 
leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o jav-
nih financah (ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine 
Šentilj za leto 2014 (MUV št. 6/2014; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 
FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre-

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v 
naslednjih zneskih:
Začasno financiranje občine Šentilj za 
obdobje 1/1/2015 do 31/3/2015

v €

A.) Bilanca prihodkov in odhodkov

I. skupaj prihodki  1.781.302,65 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  1.626.070,35 

70 davčni prihodki  1.242.154,23 

700 davki na dohodek in dobiček  1.168.219,00 

703-davki na premoženje  44.137,11 

704-domači davki na blago in storitve  29.798,12 

706 - drugi davki  - 

71-nedavčni prihodki  383.916,12 

710 udeležba na dobičku in dohodki 
premoženja

 356.666,90 

711-takse in pristojbine  429,60 

712-denarne kazni  4.429,46 

713-prihodki od prodaje blaga in storitev  - 

714-drugi nedavčni prihodki  22.390,16 

72-kapitalski prihodki  261,17 

720-prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

 261,17 

722 prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

 - 

73-prejete donacije  - 

731-prejete donacije iz tujine  - 

74-transferni prihodki  154.971,13 

740-transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

 154.971,13 

741-prejeta sredstva iz drž. pr. Iz 
sredstev proračuna EU

 - 

II. skupaj odhodki  1.724.524,29 

40-tekoči odhodki  763.018,48 

400 plače in drugi izdatki zaposlenih  139.422,25 

401 prispevki delodajalcev  17.758,51 

402 izdatki za blago in storitve  556.118,72 

403 plačila domačih obresti  22.000,00 

409 rezerve  27.719,00 

Začasno financiranje občine Šentilj za 
obdobje 1/1/2015 do 31/3/2015

v €

41 tekoči transferi  652.912,45 

410 subvencije  - 

411 transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

 435.991,01 

412 transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam

 6.607,64 

413 drugi domači transferi  210.313,80 

42 investicijski odhodki  174.997,63 

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev  174.997,63 

43 investicijski transferi  133.595,73 

431 investicijski transferi podjetjem 
in posameznikom, ki niso proračunski 
uporabniki

 - 

432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom

 133.595,73 

III. proračunski primanjkljaj oz. 
presežek (I. - II.)

 56.778,36 

B.) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. prejeta vračila danih posojil  - 

V. dana posojila  - 

VI. prejeta minus dana posojila  
(IV. -V.)

 - 

C.) Račun financiranja 

VII. zadolževanje proračuna  - 

VIII. odplačila dolga  56.778,36 

55 odplačila dolga  56.778,36 

550 odplačila domačega dolga  56.778,36 

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

0,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.)

-56.778,36 

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

- 56.778,36 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
V ZAČETKU

 

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

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni 
proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo 
na spletni strani občine .
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporab-
niki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih po-
stavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

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

6. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 410-21/2014-302 Župan občine Šentilj
Datum: 19. december 2014 mag. Štefan Žvab,s.r.
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Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (ZLS-UPD1, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 – ZUJF) in 34. člena Statuta občine Šentilj (MUV, 
št. 26/2009 in 23/2010) je župan Občine Šentilj dne 18. decembra 
2014 sprejel

S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Šentilj

1.
Za podžupana Občine Šentilj imenujem Maher Vladimir-ja, 

rojenega 10.4.1957, stanujočega Mirna ul. 14, 2212 Šentilj v 
Slov. goricah.

2.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Svojo funkcijo 

opravlja od 5.1.2015 naprej.

3.
Požupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja po-

samezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga župan po-
oblasti.

4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti 

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

5.
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, upora-

blja pa se od 5. januarja 2015 naprej.

Številka: 032-2/2014-101/11 Župan občine Šentilj
Datum: 29. december 2014 mag. Štefan Žvab,s.r.
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Na podlagi 29.člena zakona o lokalni samoupravi – ZLS-
-UPB2 (Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 
79/09,14/10-odl US, 51/10, 84/10-odl US in 40/12-ZUJF), 29. 
člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB4 
in 110/11-ZDIUI12) in 15.člena statuta Občine Vuzenica (MUV 
št. 31/10 – UPB, 12/14) je Občinski svet Občine Vuzenica na 
predlog župana na 4. seji, dne 23. decembra 2014 sprejel

O D L O K 
o spremembi odloka o proračunu Občine Vuzenica  

za leto 2014

1.člen
V odloku o proračunu Občine Vuzenica za leto 2014 (MUV 

št. 24/2013 in 20/2014) se v 2. členu spremeni bilanca prihodkov 
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v 

naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov,
v €

Rebalans 
prorač. I. 
za l. 2014

Rebalans 
prorač. II. 
za l. 2014

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

4.985.930 4.125.476

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.352.222 2.301.367

70 DAVČNI PRIHODKI 1.877.932 1.875.422

700 Davki na dohodek in dobiček 1.624.972 1.624,972

703 Davki na premoženje 162.260 168.860

704 Domači davki na blago in 
storitve

90.650 81.490

706 Drugi davki 50 100

71 NEDAVČNI PRIHODKI 474.290 425.945

710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja

362.440 358.160

711 Takse in pristojbine 1.600 1.600

712 Denarne kazni 1.130 3.480

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

53.120 9.370

714 Drugi nedavčni prihodki 56.000 53.335

72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.100 148

Skupina/Podskupina kontov,
v €

Rebalans 
prorač. I. 
za l. 2014

Rebalans 
prorač. II. 
za l. 2014

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

100 48

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja

40.000 100

73 PREJETE DONACIJE 100 6.550

730 Prejete donacije iz domačih 
virov

100 6.550

731 Prejete donacije iz tujine 0 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.593.508 1.817.411

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

930.748 392.425

741 Prej. sred. iz drž. proračuna- 
EU Kohezijski sklad

1.662.760 1.424.986

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

5.776.170 4.355.261

40 TEKOČI ODHODKI 826.791 911.863

400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim

160.877 161.362

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost

24.238 24.600

402 Izdatki za blago in storitve 539.503 589.175

403 Plačila domačih obresti 29.290 6.800

409 Rezerve 72.883 129.926

41 TEKOČI TRANSFERI 1.169.006 1.197.698

410 Subvencije 12.009 11.425

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

325.257 320.209

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam

123.470 139.375

413 Drugi tekoči domači transferi 708.270 726.689

414 Tekoči transferi v tujino 0 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.687.763 2.148.555

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

3.687.763 2.148.555

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 92.610 97.145

431 Investicijski transferi ne 
proračunskim. porabnikom

64.168 67.356

432 Investicijski trans. prorač. 
porabnikom

28.442 29.789

III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-790.240 -229.785



ŠT. 29 – 31.12.2014 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 1045

Skupina/Podskupina kontov,
v €

Rebalans 
prorač. I. 
za l. 2014

Rebalans 
prorač. II. 
za l. 2014

III/1. PRIMARNI (PRESEŽEK)
PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-
(II.-403-404)

-760.960 -222.995

III/2. TEKOČI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ)

356.425 191.806

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

0 4.803

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

0 4.803

750 Prejeta vračila danih posojil 0 4.803

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0

752 Kupnine iz naslova 
privatizacije

0 0

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

2.000 262.000

44 DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV

2.000 262.000

440 Dana posojila 2.000 262.000

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

0 0

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova rivatizacije

0 0

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

-2.000 -257.197

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE 
(500+501)

810.400 467.730

50 ZADOLŽEVANJE 810.400 467.730

500 Domače zadolževanje 810.400 467.730

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550+551)

61.850 25.000

55 ODPLAČILA DOLGA 61.850 25.000

550 Odplačila domačega dolga 61.850 25.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550+551)

61.850 25.000

55 ODPLAČILA DOLGA 61.850 25.000

550 Odplačila domačega dolga 61.850 25.000

Skupina/Podskupina kontov,
v €

Rebalans 
prorač. I. 
za l. 2014

Rebalans 
prorač. II. 
za l. 2014

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550+551)

61.850 25.000

55 ODPLAČILA DOLGA 61.850 25.000

550 Odplačila domačega dolga 61.850 25.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(550+551)

61.850 25.000

55 ODPLAČILA DOLGA 61.850 25.000

550 Odplačila domačega dolga 61.850 25.000

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

-43.690 -44.252

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)

748.550 442.730

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII-VIII-X.)

790.240  229.785

STANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH DNE 31.12. PRET. 
LETA

 

9009 Splošni sklad za drugo 43.690 44.252

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in podkontov, ki so določeni s predpisa-
nim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – pod-
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vuzenica in na 
oglasni deski Občine Vuzenica.

Načrte razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. člen
Spremeni se 1. točka 8. člena, ki se na novo glasi:
»1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Proračun-

ska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini do 1,5 % realiziranih 
prihodkov (primerne porabe) oziroma do višine EUR 52.015. 
Dodatni namenski prihodki se porabljajo v skladu z nameni po 
zakonu. «

4. člen
K 10. členu se dodata novi 5. in 6. odstavek, ki se glasita:
»Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do viši-

ne 5% izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi  
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neenakomernega pritekanja prejemkov se izvrševanje proračuna 
ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan naj-
kasneje do 31.12.2014, o zadolžitvi pa odloča župan.

Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna evropske 
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih sredstev 
in največ za obdobje do prejema teh sredstev, o zadolžitvi odloča 
župan.« 

5. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Štev.: 032-0013 /2014-04 Župan Občine Vuzenica
Datum: 23. december 2014 Franc Golob, s.r.
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Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB 4 (Ura-
dni list RS, št. 11/2011, 103/2013) in 6. člena statuta Občine Vu-
zenica (MUV, št. 31/10- UPB, 12/14) je Občinski svet občine 
Vuzenica na 4. seje dne 23. decembra 2014 sprejel 

O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014

1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva za kritje stroškov za :

- sanacijo škode nastale zaradi žleda v mesecu februarju 2014, 
- sanacijo plazu pri družini Vezovnik, Sv. Vid 68, Vuzenica,
- sanacijo škode nastale zaradi neurij v poletnih mesecih 2014,
- sanacijo škode po poplavah v novembru 2014 pri družini 

Štraser,
- sanacijo škode nastale zaradi požara pri družini Kac.

2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč iz 

prejšnjega člena, se zagotovi do višine oblikovane proračunske 
rezerve v letu 2014.

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

skem uradnem vestniku. 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pora-

bi proračunske rezerve v letu 2014 (MUV, št. 20/2014). 

Številka: 032-00013/2014-06 Župan Občine Vuzenica
Datum: 23. december 2014 Franc Golob, s.r.,
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Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, in 40/12-ZUJF), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB4, 14/13-popr. in 110/13) in 15. člena statuta Občine Vuze-
nica - UPB (MUV št. 31/2010 in 12/14) je Občinski svet Občine 
Vuzenica na predlog župana na 4. seji, dne 23. decembra 2014 
sprejel

O D L O K
o proračunu občine Vuzenica za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vuzenica za leto 2015 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja 
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadalj-
njem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki 

po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov in podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v 

naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015, v €

A .BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78)

3.357.600

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.287.550

70 DAVČNI PRIHODKI 1.827.590

700 Davki na dohodek in dobiček 1.592.472

703 Davki na premoženje 156.738 

704 Domači davki na blago in storitve 78.320

706 Drugi davki 60

71 NEDAVČNI PRIHODKI 459.960

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja

373.930

711 Takse in pristojbine 1.600
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Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015, v €

712 Globe in denarne kazni 3.470

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 800

714 Drugi nedavčni prihodki 80.160

72 KAPITALSKI PRIHODKI 90.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja

90.000

73 PREJETE DONACIJE 100

730 Prejete donacije iz domačih virov 100

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 979.950

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

272.930

741 Prejeta sred. iz drža. proračuna iz 
sred. proračuna EU

707.020

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

3.597.630

40 TEKOČI ODHODKI 783.927

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 159.897

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost

24.882

402 Izdatki za blago in storitve 538.965

403 Plačila domačih obresti 19.930

409 Rezerve 40.253

41 TEKOČI TRANSFERI 1.175.698

410 Subvencije 11.109

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

323.540

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam

128.503

413 Drugi tekoči domači transferi 712.546

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.540.811

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.540.811

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 97.194

431 Investicijski transfer ne 
proračunskim porabnikom

65.368

432 Investicijski transferi proračunskim 
porabnikom

31.826

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 0

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -240.030

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2015, v €

II./1. Primarni presežek ( primankljaj ) 
(I.-7102) – (II.-403-404)

-220.110

III/2. Tekoči presežek ( primankljaj ) 
(70+71) - (40+41)

327.925

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

163.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

163.000

750 Prejeta vračila danih posojil 163.000

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

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

157.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

157.000

440 Dana posojila 157.000

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.)

6.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 261.030

50 ZADOLŽEVANJE 261.030

500 Domače zadolževanje 261.030

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 45.000

55 ODPLAČILA DOLGA 45.000

550 Odplačila domačega dolga 45.000

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

-18.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 216.030

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

240.030

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 

 18.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: po-
dročja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora-
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
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na podskupine kontov in podkontov, ki so določeni s predpisa-
nim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- pod-
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vuzenica in na 
oglasni deski Občine Vuzenica. 

Načrte razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkon-
ta (proračunske vrstice). 

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih 
v prvem stavku prvega odstavka

43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred 

požarom
 (Ur.list RS, št. 3-2007 – ZVPoz – UPB1)
2. prihodki od namensko zbranih republiških taks od pora-

bljene vode
3. prihodki od kupnin prodanih stanovanj in najemnin za sta-

novanja
4. prihodki republiških sredstev za sofinanciranje investicij
5. prihodki od namensko zbranih republiških taks od zbranih 

odpadkov
6. prihodki od namenskih koncesijskih dajatev
7. prihodki od namenskih donacij.
Pravice porabe na namenskih proračunskih postavkah, ki niso po-

rabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic)

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

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega 
uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med 
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe posa-
mičnega proračunskega porabnika v posebnem delu proračuna 
(po programski porabi- tabela II. Posebni del).

 Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna pravi-
loma v mesecu septembru 2015 in 

v marcu prihodnjega leta z zaključnim računom poroča ob-
činskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi 
realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu odda javno naro-

čilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračun-
skih postavkah v sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 95 % pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, 
od tega:

1. v letu 2016- 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih - 45 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni-

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo 
za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko prei-
de iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporab-
nikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz 
predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih 
donatorjev.

Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in na-
črtu 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 uvr-
stitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremem-
be projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proraču-
na uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. 
Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom 
razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti fi-
nancirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vre-
dnosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča 
predstojnik neposrednega uporabnika (župan), ki lahko spremi-
nja 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, za-
ključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, nepo-
sredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh 
po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih vi-
rov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta 
znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za 
posamezno leto.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 1,5 % re-

aliziranih prihodkov primerne porabe oziroma najmanj do višine 
EUR 25.000. 



ŠT. 29 – 31.12.2014 MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK STRAN 1049

2. proračunski sklad za obnovo občinskih stanovanj. 
V letu 2015 se oblikuje v višini do EUR 6.000.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave 

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz dru-
gega odstavka 49. člena ZJF do višine EUR 2.000 župan in o tem 
s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 

DRŽAVE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 250 EUR. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dol-
žnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v 
poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega 
člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN 
JAVNEGA SEKTORJA

10 .člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri-

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu 
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu finan-
ciranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do skupne 
višine 2.100.000 EUR, oz. do 8 % obsega prihodkov iz leta 2014 
(za letno odplačilo glavnice in obresti iz leta 2015), v skladu z 
metodologijo po pravilniku.

V računu financiranja se za proračun leta 2015 lahko zadol-
ži do višine 1.000.000 EUR in sicer za investicijska vlaganja, z 
upoštevanjem salda zadolžitve iz leta 2014.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavo-
dov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vuzenica, 
v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 500.000 EUR.

Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka 
s pogojem danega soglasja sveta občine Vuzenice k namenu in 
ročnosti zadolžitve.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 

upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 

katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih 
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upra-
vljanje se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 500.000 
EUR, upoštevaje skupno zadolžitev in poroštva proračuna Obči-
ne Vuzenica in predhodno pridobitev soglasja sveta občine.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, 

katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v ka-
terih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na 
upravljanje lahko v letu 2015 izdajo poroštva do skupne višine 
100.000 EUR, upoštevaje skupno zadolžitev in poroštva prora-
čuna Občine Vuzenica in predhodno pridobitev soglasja sveta 
občine.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko za-

dolži do višine 900.000 EUR.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13 .člen
(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Vuzenica v letu 
2016, 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 Medobčin-
skem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2015 da-
lje.

Številka: 032-0013/2014-03 Župan Občine Vuzenica
Datum: 23. december 2014 Franc Golob, s.r.
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Na podlagi 6. in 29. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11 
– v nadaljevanju: »ZGJS«), 5. in 33. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 – EZ-UPB2, 70/08, 22/10 in 37/11 – v 
nadaljevanju: »Energetski zakon«), 8. člena Odloka o gospodar-
skih javnih službah v občini Vuzenica (Medobčinski uradni ve-
stnik št. 7/96, 18/07, 5/14) in 15. člen Statuta Občine Vuzenica 
(Medobčinski uradni vestnik št. 31/10– UPB1) je Občinski svet 
Občine Vuzenica na 4. redni seji dne 23. januarja 2014 sprejel

O D L O K
spremembi odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na 
območju Občine Vuzenica

1. člen
Odlok spremembi odloka o načinu izvajanja izbirne lokalne 

gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju 
Občine Vuzenica se spremeni v prvem odstavku 10. člena in sicer 
tako, da se celotno obstoječe besedilo prvega odstavka črta in se 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

»Izvajalec javne službe izvaja javno službo z že zgrajenimi 
objekti in napravami namenjenimi proizvodnji in distribuciji to-
plotne energije, kot tudi z objekti in napravami, ki jih bo zgradil 
sam. Izvajalec javne službe je dolžan na lokaciji, ki jo določi 
Občina prenoviti obstoječe objekte in naprave, pri čemer se ob-
seg obveznosti in način financiranja uredi s posebno pogodbo. 
Izvajalec javne službe je dolžan zgraditi ustrezno število objek-
tov in naprav, ki so potrebni za izvajanje javne službe. Objekti in 
naprave, ki jih zgradi izvajalec javne službe so v njegovi lasti po 
sistemu BOT (build-operate-transfer), pri čemer se obseg obve-
znosti in vsa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.«

2. člen
Sprememba Odlok spremembi odloka o načinu izvajanja iz-

birne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno ener-
gijo na območju Občine Vuzenica začne veljati naslednji dan po 
objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-0013/2014-07 Župan Občine Vuzenica
Datum: 23. december 2014 Franc Golob, s.r.
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Na podlagi določb 21. člena Odloka o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Vuzenica (MUV, št. 30/03, 
36/07) je občinski svet občine Vuzenica na 4. seji, dne 23. de-
cembra 2014, sprejel 

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v občini Vuzenica

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v občini Vuzenica se določi za stanovanjske površine 
0,001975 EUR in za vse ostale zavezance 0,001121 EUR.

2. člen
Vrednost točke velja za leto 2015.

3. člen
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 032-0013/2014-05 Župan Občine Vuzenica
Datum: 23. december 2014 Franc Golob, s.r.
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