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DRŽAVNI ZBOR
5730. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju Univerze v Mariboru 
(OdPUM-1D)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega 
odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 20. decembra 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1D)

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni 

list RS, št. 28/00, 98/03, 79/04 in 36/06) se v 3. členu črta 
besedilo »visoko strokovno šolo:«.

Pri članici Univerze v Mariboru, Visoki zdravstveni šoli, 
se spremenita ime in skrajšano ime tako, da se glasita:

»Fakulteta za zdravstvene vede
Skrajšano ime: UM FZV«.
Članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene 

vede, se uvrsti za članico Univerze v Mariboru, Fakulteto za 
varnostne vede«.

Pri članici Univerze v Mariboru, Fakulteti za logistiko, se 
spremeni naslov sedeža fakultete tako, da se glasi:

»Sedež: Celje, Mariborska 7«.

2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da 

prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:

– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:

– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– druge dejavnosti:

– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem 
ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s 

soglasjem ustanovitelja določi v statutu.
Univerza izvaja tudi javna pooblastila.

Članice Univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno in 
umetniško dejavnost z enega ali več sorodnih oziroma med 
seboj povezanih znanstvenih oziroma umetniških področij, 
disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravljajo na štu-
dijskih področjih, določenih s tem odlokom in statutom.

Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvr-
ščeni v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 
1997), na posameznih fakultetah so:

– Ekonomsko-poslovna fakulteta: (31) družbene vede 
(ekonomija); (34) poslovne in upravne vede (poslovanje, 
davčno svetovanje, podjetništvo, menedžment, trženje, fi-
nance, bančništvo, računovodstvo);

– Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko: (52) tehniške vede (elektrotehnika, elektronika, energet-
ska tehnika, telekomunikacije); (48) računalništvo (računal-
ništvo, informatika);

– Fakulteta za gradbeništvo: (52) tehniške vede; 	
(58) arhitektura in gradbeništvo (gradbeništvo); (84) transpor-
tne storitve (promet);

– Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (44) vede 
o neživi naravi (kemija); (52) tehniške vede; (54) proizvodne 
tehnologije (kemijska tehnologija);

– Fakulteta za kmetijstvo: (62) kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo (kmetijstvo, agronomija, zootehnika, kmetijska tehni-
ka, agrarna ekonomika);

– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;
– Fakulteta za naravoslovje in matematiko: (14) izobra-

ževanje učiteljev in pedagoške vede (biologija, fizika, kemija, 
matematika, računalništvo, tehnika); (42) vede o živi naravi; 
(44) vede o neživi naravi; (46) matematika in statistika;

– Fakulteta za organizacijske vede: (34) poslovne in 
upravne vede (organizacija dela, menedžment);

– Fakulteta za strojništvo: (52) tehniške vede (strojni-
štvo); (54) proizvodne tehnologije (tekstilstvo); (85) varstvo 
okolja (tehniško varstvo okolja);

– Fakulteta za varnostne vede: (86) varnost (varnost in 
notranje zadeve);

– Fakulteta za zdravstvene vede: (72) zdravstvo (zdra-
vstvena nega, gerontološka zdravstvena nega);

– Filozofska fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in 
pedagoške vede (pedagogika, jeziki, filozofija, sociologija, 
zgodovina, geografija); (22) humanistične vede (filozofija, 
slovenski jezik, nemški jezik, zgodovina); (31) družbene vede 
(sociologija);

– Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo (medicina);
– Pedagoška fakulteta: (14) izobraževanje učiteljev in 

pedagoške vede (razredni pouk, likovna in glasbena peda-
gogika, predšolska vzgoja); (81) osebne storitve;

– Pravna fakulteta: (38) pravo (mednarodno, gospodar-
sko, korporacijsko, davčno pravo).

Dodatna študijska področja na posameznih članicah, 
razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo, s soglasjem 
ustanovitelja določi univerza v statutu.

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic 
skupaj.«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi 

tega odloka uskladiti statut.
Organi Fakultete za zdravstvene vede se oblikujejo v 

treh mesecih po uveljavitvi statuta.
Do oblikovanja organov Fakultete za zdravstvene vede 

opravljajo vse naloge dosedanji organi Visoke zdravstvene 
šole, razen sprejemanja študijskih programov.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/94-16/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1188-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi Univerze na Primorskem 
(OdUUP-C)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega 
odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list 
RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 20. decembra 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-C)

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni 

list RS, št. 13/03, 79/04 in 36/06) se v 3. členu za članico 
Univerze na Primorskem, Fakulteto za management Koper, 
doda nova članica:

»Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 

tehnologije Koper
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di scienze matemati-

che, naturali e tecnologie informatiche di Capodistria
Sedež: Koper, Glagoljaška 8.«.

2. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da 

prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:

– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:

– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:

– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:

– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, 
internatov,

– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O 92.511 dejavnost knjižnic ter

– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s 
soglasjem ustanovitelja določi v statutu.

Članice univerze opravljajo znanstvenoraziskovalno de-
javnost z enega ali več sorodnih oziroma med seboj pove-
zanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno 
dejavnost opravljajo na študijskih področjih, določenih s tem 
odlokom in statutom.

Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo 
klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fa-
kultetah ali visokih strokovnih šolah, so:

– Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične 
vede, (31) družbene vede;

– Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede, 
(34) poslovne in upravne vede; Fakulteta za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper: (42) vede o 
živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, 
(52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, 
(85) varstvo okolja;

– Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učite-
ljev in pedagoške vede;

– Turistica – Visoka šola za turizem Portorož: (81) oseb-
ne storitve;

– Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdra-
vstvo.

Dodatna študijska področja na posameznih članicah, 
razvrščena v skladu z Isced klasifikacijo, s soglasjem usta-
novitelja določi univerza v statutu.

Študijske programe lahko izvaja ena ali več članic sku-
paj.

Univerza izvaja tudi javna pooblastila v skladu z za-
koni.

V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi po-
goji bivajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov iz občin 
Koper, Izola in Piran.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi 

tega odloka uskladiti statut, v treh mesecih po uveljavitvi 
statuta pa oblikovati organe članice univerze iz 1. člena tega 
odloka.

4. člen
Ne glede na določbe 2. člena tega odloka do uskladitve 

statuta Pedagoška fakulteta Koper opravlja tudi dejavnost s 
področij (46) matematika in statistika ter (48) računalništvo.

Po uskladitvi statuta se študijski programi s področij 	
(46) matematika in statistika ter (48) računalništvo, ki so 
bili pred uveljavitvijo tega odloka akreditirani na Pedagoški 
fakulteti Koper, prenesejo na Fakulteto za matematiko, nara-
voslovje in informacijske tehnologije Koper. Na Fakulteto za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper 
preidejo tudi študenti, vpisani v te programe.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-04/02-18/10
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1170-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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5732. Sklep o izvolitvi varuhinje človekovih pravic

Na podlagi 2. in 12. člena Zakona o varuhu človekovih 
pravic (Uradni list RS, št. 71/93,15/94 – popravek in 56/02 – 
ZJU) in v skladu s 112. členom Poslovnika državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi varuhinje človekovih pravic

Izvoli se:
dr. sc. Zdenka ČEBAŠEK - TRAVNIK, dr. med. spec. 

psihiatrije, za varuhinjo človekovih pravic za dobo šestih let.
Funkcijo začne izvrševati dne 22. februarja 2007.

Št. 700-01/93-19/47
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1172-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5733. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Alja CEROVŠEK MAGAJNA, na sodniško mesto okro-

žne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5734. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:

Sabina VALEK DERGANC, na sodniško mesto okrožne 
sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5735. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jure LIKAR, na sodniško mesto okrajnega sodnika na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5736. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojana MARAVIČ, na sodniško mesto okrožne sodnice 

na Okrožnem sodišču v Novem mestu.

Št. 700-04/90-15/4
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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5737. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Jože PETROVČIČ, na sodniško mesto okrajnega sodni-

ka na Okrajnem sodišču v Črnomlju.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5738. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ferdo CVIKL, na sodniško mesto okrajnega sodnika na 

Okrajnem sodišču v Velenju.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5739. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:

Irena MATEKOVIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice 
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5740. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Anica GRILJ, na sodniško mesto okrajne sodnice na 

Okrajnem sodišču v Domžalah.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5741. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Valentina RADONJIĆ, na sodniško mesto okrajne so-

dnice na Okrajnem sodišču v Domžalah.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	137 / 27. 12. 2006 / Stran 15445 

5742. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Ksenija KRISTL, na sodniško mesto okrožne sodnice 

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-1/90
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5743. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja ZORMAN KRČ, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce na Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5744. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:

Milena HEBAR ŠKAMLEC, na sodniško mesto okrajne 
sodnice na Okrajnem sodišču na Ptuju.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5745. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Goranka FRANZ RAVBAR, na sodniško mesto okrajne 

sodnice na Okrajnem sodišču v Brežicah.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5746. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Samanta KRAVANJA, na sodniško mesto okrajne so-

dnice na Okrajnem sodišču na Ptuju.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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5747. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Slavko VRAN, na sodniško mesto okrajnega sodnika na 

Okrajnem sodišču v Trbovljah.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5748. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, 
prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 127/06) 
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, 
št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Milena AHAČIČ PIRC, na sodniško mesto okrajne so-

dnice na Okrajnem sodišču v Krškem.

Št. 700-04/90-15/21
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1200-IV

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

MINISTRSTVA
5749. Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih 

živalskih proizvodov pri trgovanju  
na teritoriju EU

Na podlagi tretjega odstavka 44. člena in drugega od-
stavka 45. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti 
(Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o veterinarskih pregledih določenih živalskih 

proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa veterinarske preglede določenih 
živalskih proizvodov, ki so namenjeni trgovanju na terito-
riju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu z 
Direktivo Sveta z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih 
pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev 
notranjega trga (89/662/EGS) (UL L št. 395 z dne 30. 12. 
1989, str. 13, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva 89/662/EGS).

(2) Določeni živalski proizvodi (v nadaljnjem besedilu: 
proizvodi) po tem pravilniku so:

– proizvodi, zajeti v predpisih iz Priloge 1, ki je sestavni 
del tega pravilnika,

– proizvodi, razen krme, ki niso zajeti v predpisih iz 
prejšnje točke, niti v pravilniku, ki ureja veterinarske preglede 
določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na terito-
riju EU, in za katere vsi pogoji trgovanja niso v celoti harmoni-
zirani (v nadaljnjem besedilu: neharmonizirani proizvodi).

2. člen
(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zako-
na, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in izrazi, ki imajo 
naslednji pomen:

1. trgovanje je trgovanje s proizvodi med državami čla-
nicami EU, ki ustreza pomenu iz Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti;

2. dokumenti so zdravstveno spričevalo, veterinarsko 
spričevalo ali drug dokument, ki ga predvidevajo veterinarski 
predpisi Skupnosti.

II. ORGANIZACIJA IN OPRAVLJANJE VETERINARSKIH 
PREGLEDOV

3. člen
(pogoji)

(1) Trgovanje s proizvodi iz tega pravilnika na teritoriju 
EU je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:

– da so proizvedeni, pregledani in označeni v skladu s 
predpisi Skupnosti oziroma pri neharmoniziranih proizvodih v 
skladu z nacionalnimi predpisi namembne države članice EU;

– da jih spremlja dokument, vse do končnega prejemni-
ka, navedenega v tem dokumentu.

(2) Nosilec dejavnosti, ki trguje v skladu s tem pravilni-
kom, mora imeti sistem lastnih kontrol, s katerim zagotavlja, 
da proizvodi izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka.

(3) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: VURS) izvaja redne preglede v obratih, od 
koder se pošiljke dajejo na trg. S pregledi se preverja, če 
proizvodi, ki so namenjeni trgovanju na teritoriju EU, izpol-
njujejo pogoje veterinarskih predpisov Skupnosti, oziroma 
v primeru neharmoniziranih proizvodov, pogoje namembne 
države članice EU.

(4) Kadar prevoz vključuje več namembnih mest, mora-
jo biti proizvodi razdeljeni v toliko pošiljk, kolikor je namemb-
nih mest, vsako pošiljko pa mora spremljati dokument.

(5) Če so proizvodi namenjeni izvozu, mora tak prevoz 
ostati pod carinskim nadzorom vse do izstopne točke s te-
ritorija EU.

(6) V primeru uvoza neharmoniziranih proizvodov v 
Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS), se taki 
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proizvodi lahko dajejo na trg samo v RS. O takšnem uvozu 
mora VURS obvestiti Evropsko komisijo in druge države 
članice EU.

(7) Za trgovanje morajo nosilci dejavnosti izpolnjevati 
pogoje veterinarskih predpisov na vseh stopnjah proizvo-
dnje, skladiščenja, trženja in prevoza, predvsem pa morajo 
zagotoviti, da za vse proizvode izvajajo enakovredno kontrolo 
oziroma nadzor obratov in proizvodov ne glede na to, ali so 
proizvodi namenjeni dajanju na trg v RS ali trgovanju v drugih 
državah članicah EU.

(8) Prepovedano je trgovanje s proizvodi, katerih daja-
nje na trg na ozemlju RS ni dovoljeno.

4. člen
(izvajanje pregledov)

(1) Uradni veterinarji območnih uradov VURS (v nadalj-
njem besedilu: OU VURS) na namembnem mestu v RS s 
pregledi, izvedenimi na nediskriminatoren način, ugotavljajo, 
če pošiljke proizvodov iz drugih držav članic EU izpolnjujejo 
pogoje iz prejšnjega člena ter jemljejo uradne vzorce.

(2) Če je RS namembna oziroma tranzitna država, 
VURS pa dobi podatke, na podlagi katerih sumi na obstoj 
kršitve, lahko uradni veterinar OU VURS izvede pregled po-
šiljke tudi med prevozom, vključno s pregledom ustreznosti 
prevoznega sredstva in predpisanih veterinarskih pogojev 
glede prevoza.

(3) Če prispe pošiljka proizvodov iz druge države čla-
nice EU v obrat, odobren v skladu z veterinarskimi predpisi, 
mora uradni veterinar, odgovoren za ta obrat, preveriti, če 
nosilec dejavnosti prejema samo proizvode, ki izpolnjujejo 
pogoje iz prejšnjega člena, pri čemer mora predvsem pre-
veriti ustreznost označb proizvodov in pravilnost spremne 
dokumentacije, v primeru neharmoniziranih proizvodov pa, 
če jih spremlja dokument, ki ga zahtevajo predpisi namemb-
ne države.

(4) Če prispe pošiljka proizvodov iz drugih držav 	
članic EU v obrat, registriran v skladu z veterinarskimi pred-
pisi, zagotovi preverjanje v skladu s prejšnjim odstavkom 
nosilec dejavnosti. Če se pri tem odkrijejo pomanjkljivosti 
oziroma nepravilnosti, morajo nosilci dejavnosti o njih takoj 
obvestiti OU VURS.

(5) Če prispe pošiljka proizvodov k prejemnikom, ki niso 
zajeti v tretjem in četrtem odstavku tega člena, predvsem 
kadar je pošiljka deloma raztovorjena med prevozom, mora 
to pošiljko spremljati originalni dokument.

(6) V primeru neharmoniziranih proizvodov morajo no-
silci dejavnosti zagotoviti, da so izpolnjene posebne zahteve 
namembne države članice EU.

5. člen
(obveznosti prejemnika)

Prejemniki morajo za pošiljke, ki izvirajo iz drugih držav 
članic EU:

– voditi evidenco vhodnih in izhodnih pošiljk in evidenco 
opravljenih pregledov vhodnih pošiljk;

– najmanj 3 leta hraniti dokumente in jih na zahtevo 
VURS predložiti v kontrolo.

6. člen
(pregledi pri ponovnem vstopu na teritorij EU)

(1) Pri pošiljkah proizvodov, ki izvirajo iz držav članic EU 
in ponovno vstopajo na teritorij EU preko mejnih veterinarskih 
postaj (v nadaljnjem besedilu: MVP) na ozemlju RS, uradni 
veterinar MVP izvede:

– pregled dokumentov, ki spremljajo pošiljko;
– pregled proizvodov, ki izvirajo iz držav članic EU, v 

skladu s 3. in 4. členom tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primerih rednega in 

neposrednega prevoza pošiljk iz prejšnjega odstavka med 

dvema geografskima točkama teritorija EU uradni veterinarji 
OU VURS opravijo preglede v skladu s 3. in 4. členom tega 
pravilnika.

III. KONČNI DOLOČBI

7. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o veterinarskih pregledih proizvodov živalskega izvora 
pri trgovanju na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 93/03 in 
93/05 – ZVMS).

8. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-431/2006
Ljubljana, dne 14. decembra 2006
EVA 2006-2311-0056

Marija Lukačič l.r.
Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Priloga 1

PREDPISI, KI UREJAJO PROIZVODE

– Pravilnik, ki določa pogoje zdravstvenega varstva 
živali, ki vplivajo na proizvodnjo, predelavo in distribucijo 
živil živalskega izvora (Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 
16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim var-
stvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in 
vnos proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi 	
(UL L št. 18 z dne 23. 1. 2003, str. 11)).

– Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 29. aprila 2004 posebnih higienskih pravilih 
za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, 	
str. 55, z vsemi spremembami).

– Pravilnik, ki določa dodatne veterinarske pogoje 
za uvoz določenih živil živalskega izvora (Direktiva Sveta 
92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstve-
nega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo 
trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet 
navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti 
iz Priloge A (I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev 
bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 62 z dne 15. 3. 
1993, str. 49, z vsemi spremembami).

– Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za 
živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi 
(UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremem-
bami) – v delu, ki se nanaša na živalske stranske proizvode 
kategorije 3, razen predelanih živalskih beljakovin.

5750. Pravilnik o veterinarskih pregledih določenih 
živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na 
teritoriju EU

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 
44. člena in drugega odstavka 45. člena Zakona o veteri-
narskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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P R A V I L N I K
o veterinarskih pregledih določenih živali  

in živalskih proizvodov pri trgovanju  
na teritoriju EU

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta pravilnik določa veterinarske preglede določenih 
živali in živalskih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: proi-
zvodi), ki so namenjeni trgovanju na teritoriju Evropske unije 	
(v nadaljnjem besedilu: EU) v skladu z Direktivo Sveta z dne 
26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, 
ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini 
znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi 	
(UL L št. 224 z dne 18. 8. 1990, str. 29, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/425/EGS).

(2) Živali in proizvodi po tem pravilniku so harmonizirane 
živali in proizvodi, zajeti v predpisih iz Priloge 1, ki je sestavni 
del tega pravilnika, in živali ter proizvodi, navedeni v Prilogi B 
Direktive 90/425/EGS, za katere vsi pogoji trgovanja niso v 
celoti harmonizirani (v nadaljnjem besedilu: neharmonizirane 
živali in proizvodi).

(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za vete-
rinarske preglede hišnih živali pri premikih med državami 
članicami EU, kadar jih spremljajo fizične osebe, ki so zanje 
odgovorne, in se premiki teh živali ne opravljajo iz komerci-
alnih razlogov.

2. člen
(vpliv)

Ta pravilnik ne vpliva na izvajanje veterinarskih pregle-
dov, ki so določeni z drugo veterinarsko zakonodajo.

3. člen
(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz zako-
na, ki ureja veterinarska merila skladnosti, in izrazi, ki imajo 
naslednji pomen:

1.	center ali organizacija so zgradbe ali prostori, kjer se 
proizvaja, skladišči, obdeluje ali trguje s proizvodi;

2. dokumenti so veterinarska spričevala in drugi veteri-
narski dokumenti oziroma dokumenti v skladu z veterinarski-
mi predpisi, ki spremljajo pošiljko.

II. VETERINARSKI PREGLEDI NA IZVORU

4. člen
(pogoji za trgovanje)

(1) Za trgovanje na teritoriju EU morajo živali in proizvo-
di izpolnjevati naslednje pogoje:

1. harmonizirane živali in proizvodi predpisane pogoje 
ustreznega predpisa iz Priloge 1, neharmonizirane živali in 
proizvodi pa veterinarske pogoje, ki jih predpisuje namembna 
država članica EU;

2. prihajati morajo z gospodarstev, oziroma centrov ali 
organizacij, ki so pod uradnim veterinarskim nadzorom;

3. označeni morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo 
označevanje in registracijo, na način, ki zagotavlja sledljivost, 
tako da je mogoče izslediti izvorno in tranzitno gospodarstvo 
oziroma center ali organizacijo;

4. harmonizirane živali in proizvode mora pri prevozu 
spremljati predpisan originalni dokument iz Priloge 2, ki je 
sestavni del tega pravilnika, neharmonizirane živali in pro-
izvode pa dokument, ki je določen v nacionalnih predpisih 
namembne države članice EU;

5. dovzetne živali ali njihovi proizvodi ne smejo izvirati:
a) z gospodarstev, iz centrov ali organizacij, območij ali 

regij, za katere veljajo omejitve:
– določene s predpisi Skupnosti,
– v zvezi s sumom, izbruhom ali prisotnostjo bolezni 

živali iz Priloge C Direktive 90/425/EGS, ali
– v zvezi z uvedbo zaščitnih ukrepov;
b) z gospodarstev, iz centrov ali organizacij, območij 

ali regij, kjer so zaradi suma, izbruha ali prisotnosti bolezni 
živali, ki niso navedene v Prilogi C Direktive 90/425/EGS, 
uveljavljene uradne omejitve ali uvedeni zaščitni ukrepi;

c) z gospodarstev, ki ne morejo izpolniti jamstev 	
glede bolezni živali, ki niso navedene v Prilogi C Direktive 
90/425/EGS, kadar so namenjeni na gospodarstva oziroma 
v centre ali organizacije na delu ali celotnem območju držav 
članic EU, ki so pridobili status bolezni prosti in s tem po-
vezane posebne pravice in uveljavljajo jamstva v skladu z 
veterinarsko zakonodajo Skupnosti;

d) z gospodarstva, iz centra ali organizacije ali z obmo-
čja, ki ne more izpolniti dodatnih jamstev, kadar so namenjeni 
v državo članico EU ali na območje države članice EU, ki je 
pridobila posebne pravice in uveljavlja dodatna jamstva v 
skladu z veterinarsko zakonodajo Skupnosti;

6. kadar prevoz vključuje več namembnih mest, morajo 
biti živali in proizvodi razdeljeni v toliko pošiljk, kot je na-
membnih mest. Prevoz mora spremljati toliko dokumentov iz 
4. točke tega odstavka, kolikor je pošiljk;

7. kadar poteka prevoz harmoniziranih živali ali proi-
zvodov, ki so namenjeni izvozu, preko ozemlja druge države 
članice EU, morajo biti izpolnjeni pogoji iz Odločbe Komisije 
93/444/EGS z dne 2. julija 1993 o podrobnih pravilih, ki ure-
jajo trgovanje znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in 
proizvodi, namenjenimi za izvoz v tretje države (UL L št. 208 
z dne 19. 8. 1993, str. 34, z vsemi spremembami), takšen 
prevoz pa mora ostati pod carinskim nadzorom do izstopne 
točke s teritorija EU. Ta določba ne velja v izjemnih primerih 
zaradi zaščite živali pred mučenjem, ki jih dovoli glavni urad 
Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: glavni urad VURS);

8. kadar poteka prevoz živali in proizvodov, ki niso skla-
dni s predpisi iz Priloge 1, ali neharmoniziranih živali in proi-
zvodov, ki so namenjeni izvozu, preko ozemlja druge države 
članice EU, je tranzit mogoč le, če s tem soglaša pristojni 
organ tranzitne države članice EU. Soglasje pristojnega or-
gana tranzitne države članice EU pridobi oseba, odgovorna 
za pošiljko. Uradni veterinar območnega urada VURS (v 
nadaljnjem besedilu: OU VURS) mora pred odpremo takšne 
pošiljke iz Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) 
preveriti ali je oziroma so za pošiljko pridobljena soglasja iz 
te točke. Soglasje za tranzit takšnih pošiljk preko ozemlja RS 
izda glavni urad VURS.

(2) Kadar je pošiljka namenjena iz RS v drugo državo 
članico EU, izda dokument iz 4. točke prejšnjega odstavka 
uradni veterinar OU VURS. Pred izdajo dokumenta opravi 
veterinarski pregled, s katerim preveri izpolnjevanje pogojev 
iz prejšnjega odstavka na način, kot je za posamezno vrsto 
živali določeno z veterinarskimi predpisi, ki urejajo trgovanje 
z živalmi in proizvodi.

(3) Dokument iz 4. točke prvega odstavka tega člena 
mora spremljati pošiljko do namembnega mesta.

(4) OU VURS, katerega uradni veterinar je izdal doku-
ment, ki spremlja živali ali proizvode, mora isti dan, ko je bil 
dokument izdan, posredovati podatke, določene z Odločbo 
Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi siste-
ma Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L št. 94 
z dne 31. 3. 2004, str. 63, z vsemi spremembami) po raču-
nalniškem sistemu Traces pristojnemu organu države članice 
EU, kamor je pošiljka namenjena, in pristojnemu organu na 
namembnem mestu pošiljke.

(5) Veterinarske pristojbine in stroške, ki nastanejo v 
zvezi z izvajanjem določb tega člena, krije pošiljatelj, njegov 
zastopnik ali oseba, odgovorna za pošiljko.
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5. člen
(prepoved pošiljanja in pregledi)

(1) Živali, za katere je v RS odrejen zakol ali usmrtitev 
po programih izkoreninjenja bolezni živali, ki niso navedene 
v Prilogi C Direktive 90/425/EGS, in njihove proizvode iz tega 
pravilnika je prepovedano pošiljati na območje druge države 
članice EU.

(2) Prepovedano je pošiljanje živali ali proizvodov na 
območje druge države članice EU, če je promet z njimi prepo-
vedan na območju RS zaradi zaščite zdravja ljudi ali živali.

(3) Živali in proizvode, namenjene trgovanju, uradni ve-
terinarji OU VURS pregledajo vsaj tako natančno, kot če bi 
bili namenjeni prometu v RS.

6. člen
(obveznosti pošiljatelja in najava pošiljke)

(1) Imetniki živali in proizvodov, namenjenih trgovanju, 
zagotavljajo, da so izpolnjeni pogoji za trgovanje iz tega pra-
vilnika na vseh stopnjah proizvodnje in trženja.

(2) Odgovorna oseba gospodarstva, centra ali organi-
zacije oziroma fizična oseba mora najmanj en delovni dan 
pred predvidenim trgovanjem v sistem Traces na pristojni 
OU VURS po elektronski poti najaviti pošiljko za trgovanje v 
obliki, kot je predpisana v I. delu priloge Uredbe komisije (ES) 
št. 599/2004 z dne 30. marca 2004 o sprejetju usklajenega 
vzorca spričevala in inšpekcijskega poročila povezanima s tr-
govino z živalmi in proizvodi živalskega izvora med državami 
članicami Skupnosti (UL L št. 94 z dne 31. 3. 2004, str. 44).

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko fizične osebe 
najmanj tri delovne dneve pred predvidenim trgovanjem na-
javijo pošiljko, namenjeno trgovanju, na OU VURS tudi pisno, 
telefonsko ali osebno.

III. VETERINARSKI PREGLEDI NA NAMEMBNEM MESTU

7. člen
(izvajanje pregledov)

(1) Uradni veterinarji OU VURS na namembnem mestu 
v RS pri nadzoru prispelih pošiljk z veterinarskimi pregledi 
ugotavljajo, če pošiljke iz drugih držav članic EU izpolnjujejo 
pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, ter jemlje-
jo uradne vzorce.

(2) Če je RS namembna oziroma tranzitna država, 
VURS pa dobi podatke, na podlagi katerih sumi na obstoj 
kršitve, lahko uradni veterinar OU VURS izvede pregled po-
šiljke tudi med prevozom, vključno s pregledom ustreznosti 
prevoznega sredstva in predpisanih veterinarskih pogojev 
glede prevoza.

8. člen
(pregledi in ukrepanje na namembnem mestu)

(1) Kadar prispe pošiljka živali iz drugih držav članic 
EU:

1. na sejem ali v zbirni center v RS po pravilniku, ki 
določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zbirališča, prevozniki 
in trgovci z živalmi, je odgovorna oseba sejma oziroma zbir-
nega centra odgovorna, če sprejme živali, ki ne izpolnjujejo 
pogojev iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Uradni 
veterinar OU VURS s pregledom dokumentov preverja, če 
živali izpolnjujejo predpisane pogoje;

2. v klavnico, mora uradni veterinar OU VURS preveriti 
ali pošiljko spremljajo vsi predpisani dokumenti, in zagotovi-
ti, da se zakoljejo samo tiste živali, ki izpolnjujejo pogoje iz 
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. Nosilec dejavnosti 
v klavnici je odgovoren za kršitve v primeru zakola živali, 
ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. točke prvega odstavka 	
4. člena tega pravilnika;

3. k trgovcu po pravilniku, ki določa pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati zbirališča, prevozniki in trgovci z živalmi, in ta 
razdeli pošiljke oziroma jih delno razloži pri več prejemnikih, 
ali pošiljka prispe k fizični ali pravni osebi, ki ni pod stalnim 
veterinarskim nadzorom, morajo vsi ti prejemniki preveri-
ti prisotnost identifikacijskih oznak in dokumentov iz 3. in 	
4. točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika ter obvestiti 
OU VURS o vseh ugotovljenih nepravilnostih ali odstopa-
njih in v teh primerih osamiti zadevne živali do odločitve 	
OU VURS o pošiljki;

4. na gospodarstvo, v center ali organizacijo, mora vsa-
ko žival ali skupino živali v skladu s 4. točko prvega odstav-
ka 4. člena tega pravilnika spremljati originalni dokument 
tudi v primerih, ko so bile pošiljke deloma razložene med 
prevozom. Prejemnik ne sme sprejeti živali brez ustrezne 
dokumentacije. O takšnih živalih mora obvestiti OU VURS in 
ukrepati v skladu s prejšnjo točko.

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi 
za pošiljke proizvodov, namenjenih v centre ali organizacije.

9. člen
(obveznosti prejemnika)

(1) Prejemnik, naveden na dokumentu iz 4. točke prve-
ga odstavka 4. člena tega pravilnika, mora zaradi izvajanja 
pregledov iz 7. in 8. člena tega pravilnika najaviti OU VURS 
predvideni prihod živali oziroma proizvodov iz druge države 
članice EU, in sicer ne več kot en delovni dan pred predvide-
nim prihodom; najava ni potrebna za registrirane konje, ki jih 
spremlja identifikacijski dokument iz Direktive Sveta 90/427 
z dne 26. junija 1990 o zootehniških in genealoških pogojih, 
ki urejajo promet s kopitarji znotraj Skupnosti (UL L št. 224 
z dne 18. 8. 1990, str. 55, z vsemi spremembami). V najavi 
mora navesti podatke o izvoru pošiljke, vrsti živali oziroma 
proizvodov, številu živali oziroma količini proizvodov in pred-
videnem času prihoda.

(2) Prejemnik mora hraniti dokumente iz 4. točke prvega 
odstavka 4. člena tega pravilnika najmanj tri leta in jih na zah-
tevo uradnega veterinarja OU VURS izročiti v pregled.

10. člen
(pregledi pri ponovnem vstopu na teritorij EU)

(1) Za pošiljke živali in proizvodov, ki izvirajo iz držav 
članic EU in ponovno vstopajo na teritorij EU preko mejnih 
veterinarskih postaj (v nadaljnjem besedilu: MVP) na ozemlju 
RS, uradni veterinar MVP pri živalih in proizvodih:

– pregleda dokumente, ki spremljajo živali in proi-
zvode;

– pregleda živali in proizvode, ki izvirajo iz držav 	
članic EU, v skladu s 7. in 8. členom tega pravilnika.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka v prime-
rih rednega in neposrednega prevoza pošiljk iz prejšnjega 
odstavka med dvema geografskima točkama teritorija EU 
uradni veterinarji OU VURS opravijo preglede v skladu s 7. 
in 8. členom tega pravilnika.

IV. SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO 	
IN DRŽAVAMI ČLANICAMI EU

11. člen
(Traces)

VURS mora v skladu s predpisi EU sodelovati v ra-
čunalniškem sistemu Traces in izvajati predpisano oskrbo 
omrežja s podatki.

12. člen
(sodelovanje)

VURS poroča Evropski komisiji o opravljenih pregledih 
iz tega pravilnika na poenoten način v skladu s predpisi 
Skupnosti.
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V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-
vilnik o veterinarskih pregledih živali in živalskih proizvodov 
na teritoriju EU (Uradni list RS, št. 93/03 in 93/05 – ZVMS).

14. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 007-361/2006
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-2311-0057

Marija Lukačič l.r.
Ministrica

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA 1

PREDPISI, KI UREJAJO HARMONIZIRANE ŽIVALI  
IN PROIZVODE

– Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdra-
vstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje 
na teritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1964 o pro-
blemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na 
trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L št. 121 
z dne 29. 7. 1964, str. 1977, z vsemi spremembami; v nadalj-
njem besedilu Direktiva 64/432/EGS)) – govedo in prašiči;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje 
s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in 
uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 14. junija 1988 o 
zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet 
med državami članicami Evropske skupnosti in za uvoz glo-
boko zamrznjenega semena domačih živali iz vrst govedi (UL 
L št. 194 z dne 22. 7. 1988, str. 10, z vsemi spremembami; 
v nadaljnjem besedilu Direktiva 88/407/EGS)) – zamrznjeno 
bikovo seme;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje z 
govejimi zarodki na teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih 
držav (Direktiva Sveta z dne 25. septembra 1989 o pogojih 
za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj 
Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali 
vrste goveda (UL L št. 302 z dne 19. 10. 1989, str. 1, z vsemi 
spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 89/566/EGS)) 
– zarodki govedi;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za premike 
kopitarjev med državami članicami EU in o uvozu kopitarjev 
iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o pogo-
jih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike 
in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L št. 224 z dne 18. 8. 
1990, str. 42, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu 
Direktiva 90/426/EGS)) – kopitarji;

– Pravilnik, ki določa rutinske diagnostične preiskave in 
način zdravljenja merjascev v odobrenih osemenjevalnih sre-
diščih (Direktiva Sveta z dne 26. junija 1990 o zahtevah za 
zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Sku-
pnosti in za uvoz semena domačih prašičev (UL L št. 224 z 
dne 18. 8. 1990, str. 62, z vsemi spremembami; v nadaljnjem 
besedilu Direktiva 90/429/EGS)) – seme prašičev;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s 
perutnino, enodnevnimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju 
Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Direktiva Sveta z dne 
15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki 
veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi 
jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L št. 303 z dne 

31. 10. 1990, str. 6, z vsemi spremembami; v nadaljnjem 
besedilu Direktiva 90/539/EGS) – perutnina in valilna jajca;

– Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za 
živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi 
(UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi sprememba-
mi; v nadaljnjem besedilu Uredba 1774/2002/ES) – v delu, 
ki se nanaša na živalske stranske proizvode kategorije 1 in 
2 ter predelane živalske beljakovine;

– Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU 
(Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z 
zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribo-
gojstva na trg (UL L št. 46 z dne 19. 2. 1991, str. 1, z vsemi 
spremembami; v nadaljnjem besedilu Direktiva 91/67/EGS)) 
– živali in proizvodi iz akvakulture;

– Pravilnik, ki določa pogoje, ki jih morajo glede zdrav-
stvenega stanja izpolnjevati ovce in koze za trgovanje na te-
ritoriju EU (Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih 
v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje 
znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L št. 46 z dne 19. 2. 
1991, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu 
Direktiva 91/68/EGS)) – drobnica;

– Pravilnik, ki določa pogoje in način prevoza živali (Di-
rektiva Sveta z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med 
prevozom in o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/
EGS (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 17, z vsemi spre-
membami)), oziroma od 5. januarja 2007 dalje Uredba Sveta 
(ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med 
prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi 
Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 
(UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1) – prevoz živali;

– Pravilnik, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje 
na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega seme-
na, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v 
drugih veterinarskih predpisih (Direktiva Sveta 92/65/EGS z 
dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali 
za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih 
celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvene-
ga varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz 
Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 268 z dne 14. 9. 
1992, str. 54, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu 
Direktiva 92/65/EGS)) – ostale živali in proizvodi;

– Pravilnik, ki določa dodatne veterinarske pogoje 
za uvoz določenih živil živalskega izvora (Direktiva Sveta 
92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstve-
nega varstva živali in javno zdravstvenega varstva, ki urejajo 
trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet 
navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti 
iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev 
bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (UL L št. 62 z dne 15. 3. 
1993, str. 49, z vsemi spremembami)) – v delu, ki se nanaša 
na patogene organizme.

PRILOGA 2

PREDPISANI DOKUMENTI, KI MORAJO SPREMLJATI 
ŽIVALI PRI TRGOVANJU

– za govedo in prašiče: v skladu s pravilnikom, ki določa 
pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati 
goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU (Priloga F 
Direktive Sveta 64/432/EGS);

– za zamrznjeno bikovo seme: v skladu s pravilnikom, 
ki določa veterinarske pogoje za trgovanje s semenom do-
mačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih 
držav (Priloga D	Direktive Sveta 88/407/EGS);

– za zarodke govedi: v skladu s pravilnikom, ki dolo-
ča veterinarske pogoje za trgovanje z govejimi zarodki na 
teritoriju Evropske unije ter uvoz iz tretjih držav (Priloga C 
Direktive Sveta 89/556/EGS);
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– za kopitarje: v skladu s pravilnikom, ki določa veteri-
narske pogoje za premike kopitarjev med državami članicami 
EU ter o uvozu kopitarjev iz tretjih držav (Prilogi B in C Direk-
tive Sveta 90/426/EGS);

– za merjaščevo seme: v skladu s pravilnikom, ki do-
loča rutinske diagnostične preiskave in način zdravljenja 
merjascev v odobrenih osemenjevalnih središčih (Priloga D 
Direktive Sveta 90/429/EGS);

– za perutnino in valilna jajca: v skladu s pravilnikom, ki 
določa veterinarske pogoje za trgovanje s perutnino, enodnev-
nimi piščanci in valilnimi jajci na teritoriju Evropske unije ter 
uvoz iz tretjih držav (priloga IV Direktive Sveta 90/539/EGS);

– za živalske stranske proizvode: iz Priloge II Uredbe 
1774/2002/ES;

– za živali in proizvode iz akvakulture: v skladu s pravil-
nikom, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture 
in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU (Priloga E 
Direktive Sveta 91/67/EGS);

– za ovce in koze: v skladu s pravilnikom, ki določa 
pogoje, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati 
ovce in koze za trgovanje na teritoriju EU (Priloga E Direktive 
Sveta 91/68/EGS);

– za ostale vrste živali in proizvodov: v skladu s pravil-
nikom, ki določa veterinarske pogoje za trgovanje na teri-
toriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, 
jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v 
drugih veterinarskih predpisih (Priloga E Direktive Sveta 
92/65/EGS).

BANKA SLOVENIJE
5751. Navodilo o spremembah in dopolnitvah 

Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju 
izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno be-
sedilo) in Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja 
bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 67/05, 97/05 in 121/06) 
izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila  
za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub  
iz kreditnega tveganja bank in hranilnic

1. V II. poglavju Navodila za izvajanje Sklepa o ocenje-
vanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni 
list RS, št. 96/05, 45/06 in 74/06; v nadaljevanju: Navodilo) se 
besedilo prvega stavka prvega odstavka 2. točke spremeni 
tako, da se glasi:

»Obrazec RAZ-1 vsebuje 21 stolpcev, katerih vsebina 
je naslednja:«.

2. Na koncu 2. točke II. poglavja Navodila se doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»21 – število dni zamude
Vnese se število dni zamude, s katero je dolžnik po 

stanju na dan poročanja plačeval pomembne obveznosti do 
banke. Kot pomembna obveznost se šteje seštevek vseh 

neporavnanih obveznosti posameznega dolžnika do banke, 
ki je enak ali večji od 1.000 EUR. Dnevi zamude začnejo teči 
s prvim dnem, ko je skupni znesek dospelih neporavnanih 
obveznosti enak ali večji od 1.000 EUR. Če je število dni 
zamude enako nič, se vnese (0). Polje se pusti prazno v 
primeru, ko je znesek postavk za razvrstitev enak nič, v pri-
meru izpostavljenosti do skupin iz drugega odstavka 2. točke 	
II. poglavja Navodila oziroma v vseh drugih primerih, ko vnos 
števila dni zamude ni smiseln.«

3. Za 4. točko II. poglavja Navodila se doda nova 	
4.a točka, ki se glasi:

»Banka v obrazcu RAZ-1 ne poroča izpostavljenosti do 
dolžnikov manjših od 500 EUR.«

4. Na koncu drugega odstavka 7. točke IV. poglavja 
Navodila se doda besedilo, ki se glasi:

»Zneski v obrazcih se vpisujejo v tisoč eurov.«
5. V IV. poglavju Navodila se za drugim odstavkom 

8. točke doda besedilo, ki se glasi:
»22. Število dni zamude A 4«.
6. Spremembe in dopolnitve iz 1., 2. in 5. točke tega 

navodila banka prvič upošteva pri poročanju za stanje na dan 
30. september 2007.

7. To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
1. januarja 2007.

Ljubljana, dne 19. decembra 2006

Mitja Gaspari l.r.
Guverner 

Banke Slovenije
Priloga
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

5752. Sklep o izjavi o naložbeni politiki ter o 
obvladovanju tveganj pokojninskega sklada

Na podlagi šestega odstavka 298.a in drugega odstav-
ka 306.i člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4) izdaja 
Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju 

tveganj pokojninskega sklada

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in razčlenitev 

izjave o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega sklada 
oziroma kritnega sklada pokojninske družbe oziroma kritnega 
sklada zavarovalnice (v nadaljevanju pokojninski sklad), ter 
način uskladitve pokojninskega sklada s pravili o obvlado-
vanju tveganj, ki jih določa Zakon o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 in 68/05 
– odl. US; v nadaljevanju ZISDU-1).

II. IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI

2. člen
Vsebina izjave o naložbeni politiki pokojninskega sklada 

je določena v Prilogi 1 in Prilogi 2 k temu sklepu.

3. člen
Izjava o naložbeni politiki pokojninskega sklada iz pr-

vega odstavka in tretjega odstavka 298.a člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4; v nadaljevanju ZPIZ-1) mora vse-
bovati informacije in podatke, navedene v Prilogi 1 k temu 
sklepu, v enakem zaporedju kot so navedeni v Prilogi 1.

4. člen
Dodatek k izjavi o naložbeni politiki vsebuje poročilo o 

rezultatih poslovanja in sestavi naložb pokojninskega sklada 
in mora vsebovati podatke, navedene v Prilogi 2 k temu 
sklepu.

5. člen
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada oziroma 

pokojninska družba oziroma zavarovalnica(v nadaljevanju 
upravljavec) letno ažurira dodatek k izjavi o naložbeni politiki 
iz predhodnega člena tega sklepa, s podatki na dan 31. 12. 
preteklega poslovnega leta.

6. člen
V primeru, da upravljavec spremeni izjavo o naložbeni 

politiki, v skladu s četrtim odstavkom oziroma petim odstav-
kom 298.a člena ZPIZ-1, mora pristojnemu nadzornemu 
organu predložiti:

– besedilo spremenjene izjave o naložbeni politiki, iz 
katerega bodo razvidne vse spremembe;

– prečiščeno besedilo spremenjene izjave o naložbeni 
politiki;

– navedbo razlogov za spremembo izjave o naložbeni 
politiki;

– obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike 
za obstoječe zavarovance oziroma člane in vpliv na tvega-
nost pokojninskega sklada;

– način obveščanja zavarovancev oziroma članov o 
spremembah izjave o naložbeni politiki;

– navedbo roka, v katerem bo upravljavec začel upora-
bljati spremenjeno izjavo o naložbeni politiki;

– besedilo obvestila zavarovancem oziroma članom s 
podrobno navedbo vseh sprememb naložbene politike ter z 
obrazložitvijo vseh učinkov spremenjene izjave o naložbeni 
politiki za zavarovance oziroma člane.

III. NAČIN USKLADITVE S PRAVILI 	
O OBVLADOVANJU TVEGANJ

7. člen
Upravljavec mora, za vsak posamezen pokojninski 

sklad, ki ga upravlja, pristojnemu nadzornemu organu pre-
dložiti načrt za obvladovanje tveganj pokojninskega sklada (v 
nadaljevanju načrt), ki ga pripravi ob smiselni uporabi določb 
tretjega, četrtega in petega odstavka 65. člena ZISDU-1 in je 
odvisen od naložbene politike sklada.

8. člen
Upravljavec mora pristojnemu nadzornemu organu pre-

dložiti načrt hkrati s predložitvijo izjave o naložbeni politiki in 
ob vsaki spremembi tega načrta.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
Upravljavec izjavo o naložbeni politiki iz 3. člena tega 

sklepa, usklajeno z veljavnim pokojninskim načrtom, skupaj 
z načrtom iz 7. člena tega sklepa, prvič predloži pristojnemu 
nadzornemu organu najkasneje do 1. avgusta 2007.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 230-5/1-16/2006
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-1611-0215

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

PRILOGA 1:

IZJAVA O NALOŽBENI POLITIKI
Izjava o naložbeni politiki vzajemnega pokojninskega 

sklada oziroma kritnega sklada pokojninske družbe oziro-
ma kritnega sklada zavarovalnice (v nadaljevanju pokojnin-
ski sklad), ki jo pripravi in sprejme upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada oziroma pokojninska družba oziroma 
zavarovalnica (v nadaljevanju upravljavec), mora imeti na-
slednjo vsebino:

Naslovna stran:
Naslovna stran izjave o naložbeni politiki vsebuje na-

slednje navedbe:
– navedbo firme in logotipa upravljavca;
– označbo, da gre za Izjavo o naložbeni politiki (ime 

pokojninskega sklada);
– navedbo datuma (mesec.llll) sprejema izjave o nalož-

beni politiki oziroma njene spremembe.
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Prva stran:
Prva stran izjave o naložbeni politiki vsebuje naslednje 

besedilo:

DOSTOPNOST IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI (ime 
pokojninskega sklada)

Izjava o naložbeni politiki (ime pokojninskega skla-
da) je zavarovancem oziroma članom na njihovo zahtevo 
brezplačno na razpolago na sedežu upravljavca oziroma v 
njegovih poslovalnicah in pri osebah, ki po njegovem poo-
blastilu sprejemajo pristopne izjave potencialnih zavarovan-
cev oziroma članov k pokojninskemu načrtu izvajalca poko-
jninskega načrta.

Kolikor ima upravljavec spletno stran, mora prva stran 
vsebovati tudi navedbo, da sta izjava o naložbeni politiki ter 
zadnje revidirano letno poročilo (ime pokojninskega sklada) 
na razpolago javnosti tudi na spletni strani upravljavca (na-
vedba spletne strani).

Druga stran:
Kazalo

Naslednje strani:

UVODNE DOLOČBE:
Uvodne določbe izjave o naložbeni politiki vsebujejo 

najmanj naslednje navedbe:
– navedbo pravne podlage za pripravo izjave o 

naložbeni politiki;
– navedbo namena priprave izjave o naložbeni politiki;
– navedbo oseb odgovornih za sprejem izjave o 

naložbeni politiki;
– navedbo datuma (dd.mm.llll) izdaje soglasja pristoj-

nega nadzornega organa k izjavi o naložbeni politiki, če je 
to soglasje izdano, oziroma navedbo, da navedeno soglasje 
ni izdano.

POGLAVJE 1:
Poglavje 1 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj 

naslednje navedbe:

1. UPRAVLJANJE:
– navedba firme in sedeža upravljavca;
– navedba firme in sedeža skrbnika, revizorja, aktuarja;
– navedba dokumenta upravljavca, ki ureja način 

odločanja o upravljanju sklada;
– navedba organizacijskih enot upravljavca, pristojnih 

za upravljanje pokojninskega sklada in izvajanje s pokoj-
ninskim načrtom določene naložbene politike pokojninskega 
sklada;

– navedba firme in sedeža osebe, na katero je upravlja-
vec prenesel posamezne storitve upravljanja pokojninskega 
sklada.

POGLAVJE 2:
Poglavje 2 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj 

naslednje navedbe:

2. NALOŽBENA PRAVILA

2.1. NALOŽBENI CILJI
Opredelitev naložbenih ciljev, ki vsebuje opis naložbenih 

ciljev, ki jih bo pokojninski sklad prvenstveno zasledoval, in 
navedba načina in metod njihovega doseganja ter opis mo-
rebitnih jamstev, ki ščitijo zavarovance oziroma člane.

2.2. NALOŽBENA POLITIKA
Opredelitev naložbene politike, ki vsebuje:
– opis vrste naložb, pri čemer se navedejo samo tiste 

vrste naložb, v katere bodo naložena sredstva pokojninskega 
sklada;

– navedbo osnovnih omejitev posamezne vrste naložb 
pokojninskega sklada;

– navedbo trgov, na katerih se bo trgovalo z naložbami 
pokojninskega sklada;

– navedbo bank oziroma kreditnih ustanov, pri katerih 
bodo naložena sredstva pokojninskega sklada.

2.3. IZPOSTAVLJENOST
Navedba, da so v tem poglavju navedene osnovne in 

izjemne omejitve izpostavljenosti pokojninskega sklada do 
posameznih oziroma določenih oseb ter druge omejitve v 
zvezi z naložbami pokojninskega sklada, ki jih predpisuje 
ZPIZ-1 oziroma ZZavar-UPB2.

V primeru, da bodo sredstva pokojninskega sklada 
naložena v naložbe, pri katerih je dovoljena višja dopustna 
izpostavljenost do posameznih oziroma določenih oseb, ki 
pomeni povečanje tveganja pokojninskega sklada, je treba 
v izjavi o naložbeni politiki navesti oziroma opredeliti, da gre 
za povečano tveganost pokojninskega sklada.

Omejitve izpostavljenosti se navedejo ločeno za vsako 
vrsto naložb, v katero bodo vložena sredstva pokojninskega 
sklada.

2.4. MERILA USPEŠNOSTI (BENCHMARKI)
Navedba deležev in meril uspešnosti posameznih vrst 

naložb pokojninskega sklada v tabelarični obliki.
V primeru, da je izvajalec pokojninska družba oziroma 

zavarovalnica, navedba, na koliko časa bo izveden aktuarski 
pregled pokojninskega sklada, glede na obveznosti pokoj-
ninske družbe oziroma zavarovalnice.

2.5. TEHNIKE IN ORODJA UPRAVLJANJA Z 
NALOŽBAMI

V primeru, da bo upravljavec za namene varovanja pred 
tveganji za pokojninski sklad uporabljal posebne tehnike in 
orodja, ki se nanašajo na posamezne vrste naložb, mora izja-
va o naložbeni politiki vključevati tudi naslednje opredelitve:

– navedbo, da bo upravljavec za namene zavarovanja 
pred tveganji uporabljal posebne tehnike in orodja, ki se 
nanašajo na posamezne vrste naložb,

– navedbo, da uporaba takšnih tehnik in orodij ne bo 
povzročila odmika od naložbenih ciljev pokojninskega sklada 
in da pokojninskega sklada ne bo izpostavila večjim dodat-
nim tveganjem.

V nadaljevanju tega poglavja se navedejo tiste tehnike 
in orodja upravljanja z naložbami pokojninskega sklada, ki se 
jih bo upravljavec posluževal.

POGLAVJE 3:
Poglavje 3 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj 

naslednjo vsebino:

3. UPRAVLJANJE IN MERJENJE TVEGANJ

3.1 NALOŽBENA TVEGANJA
Navedba kratkih in zavarovancu oziroma članu razuml-

jivih opisov tveganj, ki jim je pokojninski sklad izpostavljen 
(npr. tržno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, 
tveganje koncentracije naložb ...).

3.2 DRUGA TVEGANJA
Navedba kratkih in zavarovancu oziroma članu razumlji-

vih opisov tveganj, ki jim je podvržen upravljavec pri izvajanju 
funkcije upravljanja pokojninskega sklada (npr. operativna 
tveganja, sistemska tveganja, tveganje denarnega toka, de-
mografska tveganja, biometrična tveganja, tveganje zago-
tavljanja zajamčenega donosa, tveganje prenosa odkupne 
vrednosti sredstev posameznega zavarovanca na sklad za 
izplačevanje pokojninske rente).

Kolikor je glede na naložbeno usmeritev pokojninskega 
sklada smiselno, tudi navedba, da obstajajo tudi drugi dejav-
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niki tveganja (npr. sprememba regulative, tveganje inflacije, 
potencialne ovire pri prenosu sredstev na drugega izvajalca 
pokojninskega načrta, nevarnost znižanja sredstev in do-
nosov, kot posledica množičnega vlaganja zahtevkov za 
izplačilo odkupne vrednosti).

POGLAVJE 4:
Poglavje 4 izjave o naložbeni politiki vsebuje najmanj 

naslednjo vsebino:

4. INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU IN DRUGIH OSE-
BAH IN ORGANIH

4.1. INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU
Navedba firme in sedeža upravljavca ter navedba kraja 

glavne uprave upravljavca, če ta ni enak sedežu družbe; na-
vedba datuma ustanovitve upravljavca, kot izhaja iz izpiska 
iz sodnega registra.

Navedba številke in datuma odločbe o izdaji dovoljenja 
Agencije za trg vrednostnih papirjev za oblikovanje vzajem-
nega pokojninskega sklada oziroma dovoljenje Agencije za 
zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja.

Navedba podatka o višini v sodni register vpisanega in 
vplačanega osnovnega kapitala upravljavca.

Navedba imen in priimkov članov uprave in nadzornega 
sveta upravljavca.

4.2. INFORMACIJE O SKRBNIKU
Navedba firme in sedeža skrbnika premoženja ter glav-

ne dejavnosti, ki jo opravlja skrbnik premoženja.
Navedba datuma izdaje dovoljenja Banke Slovenije 

oziroma Agencije za trg vrednostnih papirjev za opravljanje 
skrbniških storitev.

Navedba datuma izdaje dovoljenja Agencije za skle-
nitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 
za sklad.

Navedba firme in sedeža banke oziroma druge finančne 
organizacije, ki jo je skrbnik pooblastil za opravljanje 
skrbniških storitev hrambe oziroma vodenja računov vred-
nostnih papirjev oziroma finančnih instrumentov za sklad.

4.3. INFORMACIJE O AKTUARJU
Navedba imena in priimka pooblaščenega aktuarja ter 

morebitnih drugih bistvenih informacij, povezanih z opravl-
janjem aktuarskih storitev za kritni sklad pokojninske družbe 
oziroma kritni sklad zavarovalnice.

4.4. INFORMACIJE O REVIZORJU
Navedba firme in sedeža revizorske družbe, ki opravlja 

revizijo poslovanja pokojninskega sklada.
Navedba imena in priimka revizorja, ki je pooblaščen za 

izvedbo revizije poslovanja pokojninskega sklada.

4.5. INFORMACIJE O OSEBAH, NA KATERE JE 
UPRAVLJAVEC PRENESEL POSAMEZNE STORITVE 
UPRAVLJANJA SKLADA

Navedba bistvenih informacij o osebah, na katere je 
upravljavec prenesel posamezne storitve upravljanja pokoj-
ninskega sklada, in navedba storitev, ki so bile prenesene.

POGLAVJE 5:

5. SPREMEMBE IZJAVE O NALOŽBENI POLITIKI
Opredelitev okoliščin in postopkov spreminjanja vse-

bine izjave o naložbeni politiki in s tem povezanih pravic 
zavarovancev oziroma članov, navedba pogostosti spre-
minjanja vsebine izjave o naložbeni politiki ter opredelitev 
časa začetka veljavnosti spremenjene izjave o naložbeni 
politiki.

POGLAVJE 6:

6. OSEBE, ODGOVORNE ZA SPREJEM IZJAVE O 
NALOŽBENI POLITIKI

V tem poglavju morajo osebe, odgovorne za sprejem 
izjave o naložbeni politiki, napisati in podpisati naslednjo 
izjavo:

»Potrjujemo, da izjava o naložbeni politiki vsebuje 
resnične informacije in ne izpušča nobene informacije, ki bi 
jo moral upravljavec navesti. Izjava o naložbeni politiki tudi 
ne navaja informacij, ki bi kakorkoli zavajale zavarovance 
oziroma člane.«

Vsebino izjave o naložbeni politiki pregleda in podpiše 
vsaj eden izmed članov uprave upravljavca. S podpisom 
odgovarja za celotno vsebino izjave o naložbeni politiki.

Kraj, datum:

Ime in podpis odgovorne osebe:

PRILOGA 2:

DODATEK K IZJAVI O NALOŽBENI POLITIKI

Poročilo iz 4. člena tega sklepa mora obsegati naj-
manj:

– tabelarični prikaz desetih največjih naložb pokoj-
ninskega sklada z deležem v odstotkih (na dve decimalni 
mesti natančno), po stanju na dan 31. 12. preteklega leta;

– strukturo naložb pokojninskega sklada, po stanju na 
dan 31. 12. preteklega leta, izraženo v obliki kolačnika, 
ki upošteva naložbeno usmeritev pokojninskega sklada in 
najbolj smiselno prikazuje njegovo strukturo naložb (npr. ra-
zdelitev naložb po valutah, po vrstah finančnih instrumentov, 
po ročnosti dolžniških vrednostnih papirjev ipd.).

Poročilo iz 4. člena tega sklepa, ki ga pripravijo upravlja-
vci vzajemnih pokojninskih skladov in zavarovalnice oziroma 
pokojninske družbe, ki izvajajo pokojninske načrte v času 
varčevanja kot zavarovanje, pri katerih zavarovanci prevze-
majo naložbeno tveganje, mora obsegati tudi:

– lomljeni graf gibanja vrednosti enote premoženja 
pokojninskega sklada za obdobje od oblikovanja sklada do 
31. 12. preteklega leta;

– tabelarični prikaz spremembe vrednosti enote 
premoženja v odstotkih (na dve decimalni mesti natančno) 
glede na zadnje obračunsko obdobje preteklega leta, za ob-
dobje 12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev ter opozorilo, 
da zgodovinski podatki o donosih ne zagotavljajo donosov v 
prihodnosti ter hkratni prikaz gibanja vrednosti zajamčene 
donosnosti pokojninskega sklada.

Poročilo iz 4. člena tega sklepa, ki ga pripravijo zavaro-
valnice oziroma pokojninske družbe, ki izvajajo pokojninske 
načrte v času varčevanja kot zavarovanje, kjer se odkupna 
vrednost določa na podlagi sorazmernega deleža zavarovan-
ca v donosu kritnega sklada, mora obsegati tudi:

– lomljeni graf ustvarjenega donosa na zadnji dan po-
sameznega četrtletja v odstotkih za obdobje od oblikovanja 
kritnega sklada do 31. 12. preteklega leta;

– lomljeni graf pripisanega donosa na vplačane premije 
(zajamčeni donos, povečan za pripisan dobiček, ki ga izva-
jalec pokojninskega načrta ne more odvzeti) v odstotkih na 
zadnji dan posameznega četrtletja v odstotkih za obdobje od 
oblikovanja kritnega sklada do 31. 12. preteklega leta;

– tabelarični prikaz ustvarjene donosnosti v odsto-
tkih (na dve decimalni mesti natančno) glede na zadnje 
obračunsko obdobje preteklega leta za obdobje 12 mesecev, 
36 mesecev in 60 mesecev ter opozorilo, da zgodovinski 
podatki o donosnosti ne zagotavljajo donosov v prihodnosti, 
ter hkratni prikaz gibanja vrednosti zajamčene donosnosti 
pokojninskega sklada;
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–  tabelarični prikaz pripisane donosnosti na vplačane 
premije v odstotkih (na dve decimalni mesti natančno) glede 
na zadnje obračunsko obdobje preteklega leta za obdobje 
12 mesecev, 36 mesecev in 60 mesecev ter opozorilo, da 
zgodovinski podatki o pripisani donosnosti ne zagotavljajo 
donosov v prihodnosti, ter hkratni prikaz gibanja vrednosti 
zajamčene donosnosti pokojninskega sklada.

5753. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o poročanju Agenciji za trg vrednostnih 
papirjev o poslovanju investicijskih skladov 
in upravljanju finančnega premoženja dobro 
poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov 
in informacij o investicijskem skladu

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 89. člena, 	
6. točke 105. člena in 199. člena Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 
– ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US) Agencija za trg 
vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev 
o poslovanju investicijskih skladov  

in upravljanju finančnega premoženja dobro 
poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov  

in informacij o investicijskem skladu

1. člen
V 1. členu Sklepa o poročanju Agenciji za trg vredno-

stnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravlja-
nju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter 
javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu 
(Uradni list RS, št. 126/04; v nadaljnjem besedilu Sklep) 
se besedilo: »110/02, 73/03 – sklep US, 32/04 – avten-
tična razlaga in 42/04« nadomesti z besedilom: »26/05 – 	
ZISDU-1-UPB1 in 68/05 – odločba US«.

2. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 3. člena Sklepa se spre-

meni tako, da se glasi: »Družba za upravljanje mora najpo-
zneje do osmega dne v mesecu poročati Agenciji podatke 
o posameznem investicijskem skladu za pretekli mesec na 
obrazcu IS/M-BS – Bilanca stanja investicijskega sklada z 
dopolnilnimi podatki«.

(2) Drugi odstavek 3. člena Sklepa se črta.
(3) Tretji odstavek 3. člena Sklepa postane drugi od-

stavek.

3. člen
V prvem odstavku 5. člena Sklepa se črta beseda »pre-

teklo«.

4. člen
V 8. členu Sklepa se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Družba za upravljanje mora pri javni objavi giba-

nja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, ki je 
skladno s pravili upravljanja vlagateljem izplačal del svojih 
prihodkov (dobička) navesti opombo, da je navedena spre-
memba vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v 
odstotkih) zmanjšana za delež vlagateljem izplačanega dela 
prihodkov oziroma dobička vzajemnega sklada.«.

5. člen
(1) Naslov 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se 

glasi: »Javna objava poročila o gibanju vrednosti enote pre-

moženja vzajemnega sklada oziroma tržne cene delnice 
investicijske družbe ter podatkov o vrsti in sestavi naložb 
investicijskega sklada«.

(2) Besedilo 9. člena Sklepa se spremeni tako, da se 
glasi:

»(1) Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni 
sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega 
dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega 
vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju vrednosti 
enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega 
sklada.

(2) Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz prve-
ga odstavka tega člena navede najmanj:

– grafikon s prikazom gibanja vrednosti enote premože-
nja vzajemnega sklada;

– povprečno tedensko donosnost naložbe v investicij-
ske kupone vzajemnega sklada;

– standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v in-
vesticijske kupone vzajemnega sklada;

– kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupo-
ne vzajemnega sklada;

– deset največjih naložb vzajemnega sklada;
– sestavo naložb vzajemnega sklada.
(3) Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega 

odstavka tega člena je določeno v prilogi 2 k temu sklepu.
(4) Družba za upravljanje mora za vsako investicijsko 

družbo, ki jo upravlja, enkrat mesečno in sicer do petnajstega 
dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti za povprečnega 
vlagatelja razumljivo mesečno poročilo o gibanju tržne cene 
delnice investicijske družbe ter vrsti in sestavi naložb inve-
sticijske družbe.

(5) Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz četr-
tega odstavka tega člena navede najmanj:

– grafikon s prikazom gibanja tržne cene delnice inve-
sticijske družbe;

– sestavo naložb investicijske družbe;
– deset največjih naložb investicijske družbe.
(6) V zvezi s prikazom podatkov iz petega odstavka 

tega člena se smiselno uporablja priloga 2 k temu sklepu.
(7) V mesečnem poročilu iz prvega in četrtega odstavka 

tega člena je potrebno navesti mesto (npr. spletno stran), kjer 
je vlagatelju omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh 
podatkov navedenih v poročilu.«.

6. člen
(1) Naslov 11. člena Sklepa se spremeni tako, da se 

glasi: »Izračun in javna objava pretekle donosnosti naložbe 
v investicijske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice 
investicijske družbe«.

(2) Besedilo 11. člena Sklepa se spremeni tako, da se 
glasi:

»(1) Pri izračunu v obrazcu VS/VEP navedenih spre-
memb vrednosti enote premoženja, se izhodiščne vrednosti 
enote premoženja vzajemnega sklada na obračunske dne-
ve pred 1. 1. 2007 preračunajo iz tolarjev v eure po tečaju 
zamenjave sit v euro, ki ga je 11. julija 2006 določil Svet 
Evropske unije in znaša 1 euro je enako 239,640 tolarjev 	
(v nadaljevanju tečaj zamenjave). Tečaj zamenjave se 
uporabi tudi pri izračunu podatkov ter grafičnem prikazu iz 	
priloge 2 tega sklepa. Kadar pa se podatki o pretekli dono-
snosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada 
izraženi bodisi v grafični obliki, bodisi v obliki numeričnih 
podatkov nanašajo na preteklo obdobje, ki sega tudi v čas 
pred 1. 1. 2004, pa je potrebno vse uporabljene podatke o 
vrednosti enote premoženja v tolarjih pred 1. 1. 2007, pre-
računati v eure po srednjem tečaju Banke Slovenije, kot je 
veljal na posamezni obračunski dan. Pri vseh javnih objavah 
podatkov, ki se kakorkoli nanašajo na preteklo donosnost na-
ložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada, je potrebno 
kot opombo na vidnem mestu zapisati, kateri menjalni tečaj 
je bil uporabljen za preračun tolarskih zneskov v eure (srednji 
tečaj Banke Slovenije ali tečaj zamenjave).
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(2) Družba za upravljanje lahko poleg podatkov in na 
način, določen v 8., 9. in 10. členu tega sklepa, v javnih 
medijih oziroma v promocijski literaturi investicijskega sklada 
javno objavi prikaz pretekle donosnosti naložbe v investicij-
ske kupone vzajemnega sklada oziroma delnice investicijske 
družbe tudi na način in z vsebino, kot je določena v sklepu 
Agencije, ki podrobneje ureja vsebino prospekta in izvlečka 
prospekta vzajemnega sklada oziroma v sklepu Agencije, ki 
podrobneje ureja vsebino prospekta in izvlečka prospekta 
investicijske družbe.«.

7. člen
Besedilo 12. člena Sklepa se spremeni tako, da se 

glasi:
»Obvestila objavljena v javnih medijih na podlagi tega 

sklepa ne smejo vsebovati dodatnih podatkov in informacij, 
ki bi spreminjali vsebino obvestil, zavajali vlagatelje ali ki bi 
se lahko tolmačili na različne načine.«.

8. člen
(1) Naslov priloge 2 Sklepa se spremeni tako, da se 

glasi: »Priloga 2 – Navodilo za izračun in prikaz obveznih 
podatkov v mesečnem poročilu o gibanju vrednosti enote 
premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada«.

(2) Besedilo priloge 2 Sklepa se spremeni tako, da se 
glasi:

»NAVODILO ZA IZRAČUN IN PRIKAZ OBVEZNIH 
PODATKOV V MESEČNEM POROČILU O GIBANJU VRE-
DNOSTI ENOTE PREMOŽENJA TER VRSTI IN SESTAVI 
NALOŽB VZAJEMNEGA SKLADA

(1) Grafikon iz prve alinee drugega odstavka 9. čle-
na tega sklepa mora v obliki lomljenega grafa prikazovati 
gibanje vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada v 
obdobju zadnjih 36 mesecev poslovanja vzajemnega skla-
da oziroma v primeru, ko vzajemni sklad posluje manj kot 	
36 mesecev, gibanje vrednosti enote premoženja vzajemne-
ga sklada v obdobju od oblikovanja vzajemnega sklada do 
zadnjega obračunskega dne preteklega meseca.

(2) Podatek o povprečni tedenski donosnosti naložbe 
v investicijske kupone vzajemnega sklada iz druge alinee 
drugega odstavka 9. člena tega sklepa mora predstavljati 
povprečno tedensko donosnost naložbe v investicijske ku-
pone vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja 
vzajemnega sklada. Pri izračunu se upoštevajo vrednosti 
enote premoženja po stanju na obračunski dan petek. V 
kolikor vrednost enote premoženja po stanju na obračunski 
dan petek ni bila izračunana, se upošteva vrednost enote 
premoženja na predhodni obračunski dan. Podatek se na-
vede v odstotkih na tri decimalna mesta natančno. Podatek 
je potrebno prvič navesti v mesečnem poročilu, ki sledi 18 
mesecu poslovanja vzajemnega sklada.

(3) Standardni odklon tedenske donosnosti naložbe 
v investicijske kupone vzajemnega sklada iz tretje alinee 
drugega odstavka 9. člena tega sklepa, pomeni standardni 
odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone 
vzajemnega sklada v zadnjih 12 mesecih poslovanja vza-
jemnega sklada glede na povprečno tedensko donosnost 
naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada v zadnjih 
12 mesecih poslovanja vzajemnega sklada. Podatek se na-
vede v odstotkih na tri decimalna mesta natančno. Podatek 
je potrebno prvič navesti v mesečnem poročilu, ki sledi 18 
mesecu poslovanja vzajemnega sklada.

(4) Podatke o kumulativni donosnosti naložbe v inve-
sticijske kupone vzajemnega sklada iz četrte alinee drugega 
odstavka 9. člena tega sklepa je potrebno izkazovati za ob-
dobje od začetka tekočega koledarskega leta do zadnjega 
obračunskega dne preteklega meseca ter za obdobji zadnjih 
12 in 36 mesecev poslovanja vzajemnega sklada. Podatki se 
navedejo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno.

(5) Deset največjih naložb vzajemnega sklada iz pete 
alinee drugega odstavka 9. člena tega sklepa je potrebno 
izkazovati po stanju na zadnji obračunski dan meseca, ki je 
od meseca objave oddaljen največ tri mesece (npr. podatek 
na zadnji obračunski dan meseca januarja se objavi v me-
sečnem poročilu izdanem meseca maja). Podatek mora ob-
segati oznako naložbe ter delež naložbe v odstotku od vseh 
sredstev vzajemnega sklada. Ob tem je potrebno navesti tudi 
obračunski dan (dd.mm.llll) na katerega se navedeni podatki 
nanašajo. Podatek je potrebno prvič navesti v mesečnem 
poročilu, ki sledi 9 mesecu poslovanja vzajemnega sklada.

(6) Sestavo naložb vzajemnega sklada iz šeste alinee 
drugega odstavka 5. člena tega sklepa je potrebno izkazovati 
po stanju na zadnji obračunski dan preteklega meseca. Se-
stava naložb mora biti izražena v obliki kolačnika, ki vsebuje 
tudi deleže (v odstotkih) posameznega segmenta naložb. 
Kolačnik mora prikazovati sestavo naložb vzajemnega skla-
da po kriteriju, ki je glede na specifično naložbeno usmeri-
tev vzajemnega sklada, zanj najbolj reprezentativen (npr. 
razdelitev naložb po državah oziroma regijah, razdelitev po 
gospodarskih sektorjih, po valutah, po vrstah finančnih in-
strumentov, po ročnosti dolžniških vrednostnih papirjev ipd.). 
V primeru, da vzajemni sklad posluje manj kot 6 mesecev 
mora kolačnik prikazovati naložbe ločeno po vrstah finanč-
nih instrumentov (depoziti, delnice, obveznice, instrumenti 
denarnega trga, enote odprtih investicijskih skladov, izvedeni 
finančni instrumenti in drugo).«.

9. člen
(1) Ne glede na določila prvega odstavka 2. člena Skle-

pa se zaradi prehoda na euro podatki o vrednosti enote pre-
moženja vzajemnega sklada na obrazcu VS/VEP po stanju 
na obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 poročajo Agenciji 
hkrati s podatki o vrednosti enote premoženja vzajemnega 
sklada po stanju na obračunski dan 5. 1. 2007.

(2) Ne glede na določila prvega odstavka 8. člena Skle-
pa se zaradi prehoda na euro podatka o vrednosti enote 
premoženja vzajemnega sklada po stanju na obračunski 
dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 javno objavita hkrati z redno 
objavo podatkov o vrednosti enote premoženja po stanju na 
obračunski dan 5. 1. 2007.

(3) Ne glede na določila drugega ter četrtega odstavka 
10. člena Sklepa se zaradi prehoda na euro podatek o knji-
govodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na 
obračunski dan 3. 1. 2007 in 4. 1. 2007 javno objavi hkrati z 
redno objavo podatka o knjigovodski vrednosti delnice inve-
sticijske družbe na obračunski dan 5. 1. 2007.

(4) Mesečno poročilo na obrazcu IS/M-1 iz 3. člena 
Sklepa družba za upravljanje zadnjič sestavi za mesec de-
cember 2006 in ga pošlje Agenciji najpozneje do 8. 1. 2007 
ter javno objavi na način iz 9. člena Sklepa najpozneje do 
15. 1. 2007.

(5) Mesečno poročilo iz 5. člena tega sklepa mora biti 
prvič objavljeno meseca februarja 2007.

10. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2007.

Št. 228-2/5-14/2006
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1611-0156

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

5754. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica 
ob Sotli za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(UPB1 – Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) 
in 15. člena Statuta Občine Bistrice ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 49/99, 125/03 in 73/06) je Občinski svet Občine Bistrice ob 
Sotli na svoji 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli 

za leto 2006

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 

Bistrica ob Sotli za leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/06).

2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč 
tolarjih

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 343.010

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 94.705

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 76.611

700 davki na dohodek in dobiček 48.953

703 davki na premoženje 14.109

704 domači davki na blago in 
storitve 13.549

706 drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 18.094

710 udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 5.777

711 takse in pristojbine 545

712 denarne kazni 1.202

713 prihodki od prodaje blaga in 
storitev 1.238

714 drugi nedavčni prihodki 9.332

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 130

720 prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 130

721 prihodki od prodaje zalog 0

722 prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 0

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 prejete donacije iz domačih 
virov 0

731 prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 248.175

740 transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 248.175

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 362.263

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 62.027

400 plače in drugi izdatki zaposle-
nim 19.762

401 prispevki delodajalcev za soci-
alno varnost 3.147

402 izdatki za blago in storitve 35.444

403 plačila domačih obresti 1.075

409 rezerve 2.600

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 100.082

410 subvencije 840

411 transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 54.991

412 transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam 9.662

413 drugi tekoči domači transferi 34.589

414 tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 195.162

420 nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 195.162

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 4.992

430 investicijski transferi 815

431 investicijski transferi prav. in fiz. 
osebam, ki niso prorač. upor. 1.709

432 investicijski transferi proračun-
skim uporabnikom 2.468

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 	
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –19.253

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSO-
JIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH PO-
SOJIL 0

750 prejeta vračila danih posojil 0

751 prodaja kapitalskih deležev 0

752 kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 dana posojila 0

441 povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
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442 poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 0

443 povečanje namenskega pre-
moženja v javnih skladih in osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 0

VI. PREJETA – DANA POSOJILA IN 
SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE

500 domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.100

55 ODPLAČILA DOLGA

550 odplačila domačega dolga 3.100

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –22.353

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –3.100

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 19.253

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 41.008

«.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračun-
sko leto 2006.

Št. 410-0009/2006
Bistrica ob Sotli, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l.r.

5755. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica 
ob Sotli v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni 
list RS, št. 49/99, 125/03 in 73/06) je župan Občine Bistrica 
ob Sotli dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli 

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Bistrica ob Sotli (v nadaljevanju: občina) v obdobju 

od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: 
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za 
leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/06; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

Proračun 	
januar 	

marec 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 264.215,02

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 125.849,37

70 DAVČNI PRIHODKI 104.108,89

700 Davki na dohodek in dobiček 97.614,46

703 Davki na premoženje 1.997,85

704 Domači davki na blago in 
storitve 4.496,58

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 21.740,48

710 Udeležba na dobičku in dohod-
ki od premoženja 5.116,79

711 Takse in pristojbine 722,46

712 Denarne kazni 0

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 1.913,40

714 Drugi nedavčni prihodki 13.987,83

72 KAPITALSKI PRIHODKI 180,73

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 180,73

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 138.184,92

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 138.184,92
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II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 264.215,02

40 TEKOČI ODHODKI 44.918,47
400 Plače in drugi izdatki zaposle-
nim 13.430,05
401 Prispevki delodajalcev za soci-
alno varnost 2.250,02
402 Izdatki za blago in storitve 28.359,05
403 Plačila domačih obresti 879,36
409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 87.773,72
410 Subvencije 258,72
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 56.904,92
412 Transferi neprofitnim organiza-
cijam in ustanovam 3.445,42
413 Drugi tekoči domači transferi 27.164,66
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 131.522,83
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 131.522,83

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0
430 Investicijski transferi 0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI 	
PRIMANJKLJAJ) 0

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Proračun 
januar 

marec 2007
IV. PREJETA VRAČILA DANIH PO-
SOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega pre-
moženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

Proračun 
januar 

marec 2007

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.844,66

50 ZADOLŽEVANJE 2.844,66

500 Domače zadolževanje 2.844,66

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 2.844,66

55 ODPLAČILA DOLGA 2.844,66

550 Odplačila domačega dolga 2.844,66

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 0

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 0

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 0

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

3. člen
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

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

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine 2.844,66 eurov, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
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5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 	
1. januarja 2007 dalje.

Št. 410-0008/2006
Bistrica ob Sotli, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l.r.

BLED

5756. Sklep o začasnem financiranju Občine Bled in 
Občine Gorje v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 
- ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, 
št. 119/03 in 84/06) sta župan Občine Bled Janez Fajfar in 
župan Občine Gorje dne 18. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bled in Občine 

Gorje v obdobju januar–marec 2007

I. SPLOŠNA DOLOČBA

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

Občine Bled in Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) v obdo-
bju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine Bled za 

leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Bled za leto 2006 (Uradni list RS, št. 34/06 
in 99/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2006 in sicer do višine 
986.911,07 EUR.

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

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar–

marec 2007

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

1.403.035,68

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.331.961,26

70 DAVČNI PRIHODKI 1.227.126,39

700 Davki na dohodek in dobiček 902.915,21

703 Davki na premoženje 190.741,47

704 Domači davki na blago in storitve 133.469,71

706 Drugi davki -

71 NEDAVČNI PRIHODKI 104.834,87

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja

31.285,46

711 Takse in pristojbine 4.369,71

712 Denarne kazni 10.401,29

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

5.945,11

714 Drugi nedavčni prihodki 52.833,30

72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.025,96

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev

6.295,36

721 Prihodki od prodaje zalog -

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolg. sr.

 3.730,60 

73 PREJETE DONACIJE -

730 Prejete donacije iz domačih virov -

731 Prejete donacije iz tujine -

74 TRANSFERNI PRIHODKI 61.048,46

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

61.048,46

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

986.911,07

40 TEKOČI ODHODKI 344.309,51

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  121.971,31

401 Prispevki delodajalcev za social-
no varnost

18.283,86

402 Izdatki za blago in storitve 187.221,51

403 Plačila domačih obresti 4.984,92

409 Rezerve 11.847,91

41 TEKOČI TRANSFERI 530.873,04

410 Subvencije 5.497,54

411 Transferi posameznikom in go-
spodinjstvom

15.531,92

412 Transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam

21.646,19

413 Drugi tekoči domači transferi 488.197,39

414 Tekoči transferi v tujino -

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 60.809,19

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

60.809,19

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.919,33

430 Investicijski transferi 50.919,33

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I. – II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJ-
KLJAJ)

416.124,61
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH PO-
SOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)

5.805,34

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.805,34

750 Prejeta vračila danih posojil 5.805,34

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

-

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

-

440 Dana posojila -

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslo-
va privatizacije

443 Povečanje namenskega premo-
ženja v javnih skladih in dr. osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v 
svoji lasti 

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.)

5.805,34

VII. ZADOLŽEVANJE (500) -

50 ZADOLŽEVANJE 	-

500 Domače zadolževanje -

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 27.246,29

55 ODPLAČILO DOLGA  27.246,29

550 Odplačila domačega dolga  27.246,29

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

394.683,66

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –27.246,29

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

–416.124,61

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

4. člen
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 

začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopek izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok 
o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

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

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

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje 
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu 
za leto 2006 in začete v letu 2007.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 
2007 in za katere so bila v proračunu za leto 2006 zagoto-
vljena sredstva.

7. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so 

sestavni del proračuna Občine Bled za leto 2007.
Po sprejemu proračuna za leto 2007 se v obdobju za-

časnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun 
leta 2007.

8. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v 

letu 2007 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter 
nadzorni odbor.

9. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja 

največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna 
se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega 
sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

10. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-

dolži do višine 112.669,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 	
1. januarja 2007 dalje.

Št. 410-217/2006
Bled, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

Župan
Občine Gorje

Peter Torkar l.r.

5757. Pravilnik o osnovah in merilih za financiranje 
izvajanja nalog iz pristojnosti krajevnih 
skupnosti v Občini Bled

Na podlagi 16. in 67. člena Statuta Občine Bled – ura-
dno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03) je Ob-
činski svet Občine Bled na nadaljevanju 28. redne seje dne 
22. 6. 2006 sprejel
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P R A V I L N I K
o osnovah in merilih za financiranje izvajanja 

nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti  
v Občini Bled

1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za do-

delitev sredstev za financiranje izvajanja nalog iz pristojnosti 
krajevnih skupnosti v Občini Bled (v nadaljevanju krajevnih 
skupnosti).

2. člen
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih sveti 

krajevnih skupnosti potrebujejo za svoje delovanje, zagotovi 
občina ločeno od sredstev namenjenih financiranju izvajanja 
nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in niso predmet tega 
pravilnika.

3. člen
Skupni znesek sredstev, namenjenih financiranju iz-

vajanja nalog krajevnih skupnosti je določen z občinskim 
proračunom. Med posamezne krajevne skupnosti se skupni 
znesek sredstev razdeli po ključu:

– 40% skupnega zneska se razdeli med vse krajevne 
skupnosti sorazmerno s številom prebivalcev posamezne 
krajevne skupnosti;

– 30% skupnega zneska se razdeli med vse krajevne 
skupnosti v enakih zneskih vsaki krajevni skupnosti;

– 30% skupnega zneska se razdeli v enakih zneskih med 
krajevne skupnosti, ki so pravočasno predložile program dela.

Gi: sredstva za posamezno krajevno skupnost
G: skupni znesek sredstev, določen s proračunom
x: število vseh občanov
xi: število občanov posamezne krajevne skupnosti
n: število krajevnih skupnosti
p: število krajevnih skupnosti, ki so pravočasno oddale 

program

4. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti 

v finančnem načrtu krajevnih skupnosti. Krajevna skupnost je 
dolžna pripraviti predlog programa dela in predlog finančne-
ga načrta za naslednje leto v roku 30 dni po pozivu s strani 
župana.

Predlog finančnega načrta mora biti sestavljen v skla-
du z zakonom, ki ureja javne finance in v skladu z navodili 
za pripravo proračuna, ki jih izda pristojna služba občinske 
uprave.

Predlog finančnega načrta sprejme svet krajevne sku-
pnosti. Predlog finančnega načrta z obrazložitvijo nato po-
sreduje krajevna skupnost direktorju občinske uprave in za 
finance pristojnemu organu občinske uprave.

5. člen
Pristojni organ uprave pregleda prispele predloge fi-

nančnih načrtov krajevnih skupnosti in predlaga potrebne 
uskladitve s predlogom proračuna občine. Usklajeni finančni 
načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna občine.

6. člen
Ob zaključku posameznega proračunskega obdobja 

je vsaka krajevna skupnost dolžna posredovati poročilo o 
porabi sredstev oddelku občinske uprave, pristojnemu za 
finance.

Sredstva, ki niso porabljena do konca tekočega prora-
čunskega obdobja, se prenesejo v naslednje proračunsko 

obdobje le na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti, v 
katerem mora biti določen tudi namen porabe prenesenih 
sredstev.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati 
s 1. 1. 2007.

Št. 039-12/2006
Bled, dne 23. junija 2006

Župan 
Občine Bled

Jože Antonič l.r.

BLOKE

5758. Sklep o začasnem financiranju Občine Bloke v 
obdobju januar–marec 2007

Na podlagi določil 57. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
75/98, 70/00, 51/02, 72/05 in 100/05), 32. in 33. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) 
in 29. člena Statuta Občina Bloke (Uradni list RS, št. 41/99, 
96/02) je župan Občine Bloke dne 15. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Bloke v 

obdobju januar–marec 2007

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

Občina Bloke (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. janu-
arja do 31. marca (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasne-
ga financiranje).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 

leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju ZJF) in 
odlokom o proračunu Občina Bloke za leto 2006 (Uradni list 
RS, št. 25/06, 42/06.; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 

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

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 

začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna RS, zakon, ki ureja izvr-
ševanje proračuna RS in odlok o proračunu.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko 

traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega 
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proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom 
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij 
občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Nova vas, dne 15. decembra 2005

Župan
Občine Bloke

Jože Doles l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM

5759. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Črna na Koroškem za leto 2006

Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 
89/99) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni 
list RS, št. 10/06) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem 
na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna 

na Koroškem za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za 

leto 2006 (Uradni list RS, št. 52/06) – v nadaljnjem besedilu: 
odlok, se spremeni 2. člen in se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč 
tolarjev

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2006

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 794.880

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 446.401

70 DAVČNI PRIHODKI 304.270

700 Davki na dohodek in dobiček 202.036

703 Davki na premoženje 59.203

704 Domači davki na blago in storitve 43.031

71 NEDAVČNI PRIHODKI 142.131

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 48.424

711 Takse in pristojbine 1.554

712 Denarne kazni 2.445

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 78.960

714 Drugi nedavčni prihodki 10.748

72 KAPITALSKI PRIHODKI 62.775

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 34.110

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred-
metenih dolgoročnih sredstev 28.665

73 PREJETE DONACIJE 1.200

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.200

74 TRANSFERNI PRIHODKI 284.504

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč-
nih institucij 284.504

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 931.567

40 TEKOČI ODHODKI 366.770

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 59.579

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 9.633

402 Izdatki za blago in storitve 290.151

403 Plačila domačih obresti 3.407

409 Rezerve 4.000

41 TEKOČI TRANSFERI 245.759

410 Subvencije 1.905

411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom 135.819

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 46.042

413 Drugi tekoči domači trasferi 61.993

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 281.309

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 281.309

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 37.729

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 20.000

432 Investicijski transferi javnim zavodom 17.729

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ -136.687

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 	
IN NALOŽB

v tisoč 
tolarjev

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 68

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 68

750 Prejeta vračila danih posojil 68

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 	
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 2.100

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 	
KAPITALSKIH DELEŽEV 2.100

440 Dana posojila 2.000

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 100

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) –2.032

C. RAČUN FINANCIRANJA v tisoč 
tolarjev

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 143.000

50 ZADOLŽEVANJE 143.000

500 Domače zadolževanje 143.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 8.880

55 ODPLAČILA DOLGA 8.880

550 Odplačila domačega dolga 8.880

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –4.599

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 134.120
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XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII. – VIII. 
– IX.) 136.687

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. 2005

9009 Splošni sklad za drugo 4.610

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

2. člen
Spremeni se tretji odstavek 6. člena odloka in se glasi:
»Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2006 obli-

kujejo v višini 3.000.000,00 SIT. O porabi sredstev prora-
čunske rezerve odloča župan, o porabi poroča občinskemu 
svetu.«.

3. člen
Spremeni se četrti odstavek 12. člena odloka in se 

glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov ter odplačilo dolgov v računu finan-
ciranja se Občina Črna na Koroškem za proračun leta 2006 
lahko zadolži do višine 143.000.000 SIT.

Nameni zadolžitve so naslednji:

I.
– ureditev Centra v Črni 
(obnova pločnikov): 10.900.000 SIT
– obnova škarp: 5.029.080 SIT
– obnova Delavskega doma v Žerjavu: 14.070.920 SIT
Skupaj: 30.000.000 SIT

II.
– razširitev Osnovne šole: 4.150.602 SIT
– obnova komunalnih vodov skozi 
center Črne (vodovod, kanalizacija): 81.419.001 SIT
– nakup stanovanj (objekt Center 107): 20.258.491 SIT
– obnova vodovoda v Žerjavu: 4.680.000 SIT
– obnova kanalizacije v Rudarjevem: 2.491.906 SIT
Skupaj: 113.000.000 SIT«.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0005/2006-2
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l.r.

5760. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Črna na Koroškem

Na podlagi 53. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00, 87/01 in 72/05), odločb US RS in 16. člena 
Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 
40/01, 75/03, 127/03 in 10/06) je Občinski svet Občine Črna 
na Koroškem na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel

S K L E P

I.
Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na 
Koroškem v letu 2007 znaša 0,00033 EUR (0,0783 SIT).

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS in preneha veljati sklep, objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 120/05.

Št. 422-0006/2006
Črna na Koroškem, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

5761. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbne-
ga zemljišča v Občini Dolenjske Toplice ter 7. in 17. člena 
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) 
je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 2. redni seji dne 
20. decembra 2006 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu 

za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Dolenjske Toplice

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 79/03) se 
v drugem odstavku 2. člena k besedilu, ki določa prvo obmo-
čje, kjer se nadomestilo plačuje, doda Meniška vas, med na-
selji, določenimi za drugo območje, pa se Meniška vas črta, 
in sicer se tako besedilo drugega odstavka 2. člena glasi:

»Območje, kjer se plačuje nadomestilo:
Prvo območje: Dolenjske Toplice, Sela pri Dolenjskih 

Toplicah, Meniška vas.
Drugo območje: Dolenje Gradišče, Gorenje Gradišče, 

Dolenje Sušice, Podturn pri Dolenjskih Toplicah.
Tretje območje: Gorenje Polje, Dolenje Polje, Gabrje 

pri Soteski, Soteska, Drenje, Loška vas, Podhosta, Suhor pri 
Dolenjskih Toplicah, Obrh, Cerovec, Podtsenice, Kočevske 
Poljane, Veliki Rigelj, Mali Rigelj, Občice, Gorenje Sušice, 
Verdun pri Uršnih selih, Dobindol, Stare Žage, Nova Gora, 
Selišče, Bušinec.«.

2. člen
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

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

listu RS.

Št. 422-2894/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk I.r.
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5762. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno 
in kongresno dejavnost d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in Odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno 
in kongresno dejavnost d.o.o. (Uradni list RS, št. 92/05 in 
57/06) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 2. redni 
seji dne 20. decembra 2006 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega 

podjetja Center za ekološko, kulturno  
in kongresno dejavnost d.o.o.

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Jav-

nega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno 
dejavnost d.o.o. (Uradni list RS, št. 92/05 in 57/06).

2. člen
Besedilo druge alineje drugega odstavka 2. člena odlo-

ka se spremeni tako, da se glasi:
»– ustanoviteljica vplača osnovni kapital javnega pod-

jetja v vrednosti 6.600.000,00 SIT.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 354-2895/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l.r.

5763. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 
2007

Na osnovi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89), 21. in 50. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/1994, 45/1997 Odl. 
US: U-I-43/96, 56/1998, 1/1999-ZNIDC, 59/1999 Odl. US: 
U-I-43/99, 61/1999 Odl. US: U-I-233/97, 79/1999-ZJF, 89/1999 
Odl. US: U-I-359/98, 119/2002 Odl. US: U-I-165/00-7, 40/2003 
Odl. US: U-I-256/00-6, 90/2005), 218. člena Zakona o gra-
ditvi objektov – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 
št. 102/04), 7. člen Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni 
list RS, št. 47/99), 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list 
RS, št. 79/03) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 
svoji 2. redni seji dne 20. decembra 2006 sprejel naslednji

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Dolenjske Toplice za leto 2007

1. člen
Vrednost točke, ki bo osnova za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske 
Toplice za leto 2007, znaša:

– za stanovanja in počitniške 
hiše ter garaže zasebnih 
lastnikov: 0.0403516 SIT (0,0001684 EUR)
– za objekte družbene 
dejavnosti: 0,0255898 SIT (0,0001068 EUR)
– za poslovne površine 
v stavbah, ki se uporabljajo,
in nezazidana stavbna zemljišča 
v uporabi podjetja: 0,0511600 SIT (0,0002135 EUR)
– nezazidana stavbna 
zemljišča-fizične 
osebe: 0,0096514 SIT (0,0000403 EUR)
– za poslovne površine 
v stavbah, ki se ne 
uporabljajo: 0,0921978 SIT (0,0003847 EUR)

Določena mesečna vrednost točke nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila 
za pravne in fizične osebe.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 422-2896/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l.r.

5764. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice 
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet Občine Dolenjske 
Toplice na 2. redni seji dne 20. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra  

na nepremičninah

1. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah 
4447/6 in 4447/7 k.o. Podturn in 965/2 k.o. Toplice.

2. Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-2897/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Franc Vovk l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

5765. Sklep o začasnem financiranju potreb iz 
proračuna občine Gorenja vas - Poljane v 
obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 57. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/06 
– UPB1) je župan Občine Gorenja vas - Poljane dne 20. 12. 
2006 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna 

občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 
2006 do 31. 3. 2007

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gorenja vas - Poljane 

za leto 2007 se začasno nadaljuje financiranje tistih nalog 
občinskega proračuna, ki so bile opredeljene v odloku o 
spremembi odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane 
za leto 2006.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem 
obdobju v proračunu za leto 2006.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 

plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2007.

4. člen
Sklep začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se od 

1. 1. 2007 dalje.

Št. 007-410-23/06
Gorenja vas, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

GORNJI PETROVCI

5766. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Gornji Petrovci za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) 
in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, 
št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 4. redni 
seji, ki je bila dne 20. 12. 2006, sprejel

O D L OK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji 

Petrovci za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 

2006 (Uradni list RS, št. 47/06 z dne 9. 5. 2006) se spremeni 
prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD-
KOV

Skupina/podskupina kontov Rebalans 2006

v SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 518.000.000,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 97.626.422,00

70 DAVČNI PRIHODKI 84.347.559,00

700 Davki na dohodek in dobiček 63.637.559,00

703 Davki na premoženje 16.850.000,00

704 Domači davki na blago in storitve 3.860.000,00

706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 13.278.863,00

710 Udeležba na dobičku in doh.od 
premoženja 820.000,00

711 Takse in pristojbine 376.534,00

712 Denarne kazni 188.564,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00

714 Drugi nedavčni prihodki 11.893.765,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 184.650,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč 184.650,00

73 PREJETE DONACIJE 2.460.940,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.460.940,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 417.727.988,00

740 Transferni prihodki iz drugih javno-
fin. institucij 417.727.988,00

741 Prejeta sredstva iz drž.proračuna iz 
sredstev proračuna EU 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 497.000.000,00

40 TEKOČI ODHODKI 92.926.153,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 22.994.525,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 4.356.201,00

402 Izdatki za blago in storitve 54.966.004,00

403 Plačila domačih obresti 10.609.423,00

409 Rezerve 0,00

41 TEKOČI TRANSFERI 119.848.579,00

410 Subvencije 5.463.243,00

411 Transferi posameznikom in gospo-
dinjstvom 52.314.943,00

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 11.193,719,00

413 Drugi tekoči domači transferi 50.876.674,00

414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 247.777.451,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 247.777.451,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 36.447.817,00

431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 34.647.817,00

432 Investicijski transferi 1.800.000,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) I.-II. 21.000.000,00

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
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IV. PREJETA VRAČILA DANIH PO-
SOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSO-
JIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAP. DELEŽEV 0,00

(440+441+442+443)

431 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAP. DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

443 Povečanje namenskega premože-
nja v javnih skladih in drugih

Osebah javnega prava, ki imajo premo-
ženje v svoji lasti

VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA 0,00

550 Odplačilo domačega dolga 0,00

IX. POVEČANJE (ZMANJŠA-
NJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 11.760.000,00

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –9.240.000,00

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.) –21.000.000,00

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 5.380.677,47

9009 Splošni sklad za drugo 5.380.677,47
«.

2. člen 
Ta odlok začne veljati takoj po sprejemu na občinskem 

svetu, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0007-0002/2006-2
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2006

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Gornji Petrovci

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 101/06), je Občinski svet Občine Gornji 
Petrovci na 4. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Gornji Petrovci

1. člen
Prvi odstavek 13. člena Odloka o nadomestilu za upora-

bo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci (Uradni list 
RS, št. 10/006) se spremeni tako, da se glasi:

»Tako pravne kot fizične osebe plačujejo nadomestilo 
v treh obrokih, ki zapadejo v plačilo 15.4., 15.7. in 15.10. 
posameznega leta.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št.  007-0004/2006-4
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2006

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

5768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Gornji Petrovci za leto 
2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05), 11. člena Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 10/06) in 16. člena Statuta Občine Gornji 
Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine 
Gornji Petrovci na 4. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Gornji Petrovci za leto 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci v 
letu 2007 znaša 0,00209 EUR.

2. člen
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 	

1. januarja 2007 dalje.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-0003/2006-11
Gornji Petrovci, dne 21. decembra 2006

Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber, l.r.
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GROSUPLJE

5769. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list SRS, št. 18/84), 10. člena Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 
116/03) in 18. člena Statuta občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 
3. seji dne 20. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Občine Grosuplje

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 
2007 znaša za poslovne prostore 0,442 SIT/m2 oziroma 
0,00184 EUR, za stanovanjske prostore 0,608 SIT/m2 ozi-
roma 0,00254 EUR in za nezazidana stavbna zemljišča 
znotraj sprejetih prostorsko izvedbenih načrtov 0,608 SIT/m2	
oziroma 0,00254 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

5770. Sklep o izhodiščni ceni za izračun 
sorazmernega dela stroškov opremljanja 
stavbnega zemljišča izven območja urejanja 
stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Na podlagi 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela 
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na 
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95, 12/96, 
65/97 in 14/00) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni 
list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje 
na svoji 3. seji dne 20. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela 
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven 
območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino 

Grosuplje

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stro-

škov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja ure-
janja stavbnega zemljišča za občino Grosuplje na dan 1. 1. 
2007 znaša 2.124.941,00 SIT oziroma 8867,22 EUR.

2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se tekoče reva-

lorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

IG

5771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Ig za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 
10. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/20, 79/01 in 30/02) in Statuta Občine Ig (Uradni 
list RS, št. 2/00, 68/01, 3/03) je Občinski svet Občine Ig na 
svoji 3. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Ig za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2006 (Uradni 

list RS, št. 99/06) se 1. člen spremeni in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna 

in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov.

A. BILANCA PRIHODKOV IN OD-
HODKOV

	
                      v SIT

Skupina/podskupina kontov
NAMEN REBALANS 2006

	
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 1.359.166.390,18

	 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 759.535.849,60

70 DAVČNI PRIHODKI 635.258.324,42

700 Davki na dohodek in dobiček 468.293.000,00

703 Davki na premoženje 110.643.324,42

704
Domači davki na blago in 
storitve 56.322.000,00

706 Drugi davki 0,0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 124.277.525,18

710
Udeležba na dobičku in dohod-
ki od premoženja 28.115.515,00

711 Takse in pristojbine 771.000,00

712 Denarne kazni 758.000,00

713
Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 10.398.036,66

714 Drugi nedavčni prihodki 84.234.973,52
72 KAPITALSKI PRIHODKI 527.317.325,75
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720
Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 7.691.315,00

721 Prihodki od prodaje zalog 0,00

722
Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 519.626.010,75

73 PREJETE DONACIJE 2.650.000,00

730
Prejete donacije iz domačih 
virov 2.650.000,00

731 Prejete donacije iz tujine 0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 69.663.214,83

740
Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 69.663.214,83

	 	 	

	
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 1.670.134.700,12

40 TEKOČI ODHODKI 432.318.219,25

400
Plače in drugi izdatki zaposle-
nim 59.951.681,27

401
Prispevki delodajalcev za soci-
alno varnost 9.083.722,18

402 Izdatki za blago in storitve 353.150.952,94
403 Plačila domačih obresti 0,00
409 Rezerve 10.131.862,86

41 TEKOČI TRANSFERI 369.822.753,81
410 Subvencije 9.162.789,39

411
Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 194.230.664,30

412
Transferi neprofitnim organiza-
cijam in ustanovam 45.612.488,43

413 Drugi tekoči domači transferi 120.816.811,69
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 671.021.795,95

420
Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

671.021.795,95

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 196.971.931,11

431
Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 171.853.972,51

432
investicijski transferi proračun-
skim uporabnikom 25.117.958,60

	 	 	

	
III. PRORAČUNSKI PRESE-
ŽEK, PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

	 	
B.    RAČUN  FINANČNIH TERJA-
TEV IN NALOŽB 	

	 	 	

	

IV. PREJETA VRAČILA DA-
NIH POSOJIH 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 POVE-
ČANJA KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (440+441+442) 0,00

44
DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila   0,00

441
Povečanja kapitalskih deležev 
in naložb 0,00

442
Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 0,00

	

VI. PREJETA POSOJILA 
- DANA POSOJILA IN SPRE-
MEMBE KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (IV.-V.) 0,00

	 	 	

	 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00

500 Domače zadolževanje 0,00

	 	 	

	 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0,00

55 ODPLAČILA DOLGA 0,00

550 Odplačila domačega dolga 0,00

	 	 	

	

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-VIII.) –310.968.309,94

	
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 0,0

	
XI. NETO FINANCIRANJE 
(IV.+X.-IX.) 310.968.309,94

STANJE SREDSTEV NA RA-
ČUNIH NA DAN 31.12.2005 310.968.309,94

«.

2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezer-

ve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Prora-
čunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 6.795.831,95 
SIT.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 4101/002/2006
Ig, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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5772. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in 
mrliških vežic v Občini Ig za leto 2007

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 129/06) ter na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem 
redu na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 113/02, 93/05) 
je Občinski svet na svoji 3. redni seji dne 19. 12. 2006 spre-
jel

S K L E P
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških 

vežic v Občini Ig za leto 2007

1. člen
Cena najema grobov na pokopališčih, ki jih ureja Obči-

na Ig, za leto 2007 znašajo:

Vrsta grobnega 
mesta Pokopališče Ig, Golo, Tomišelj Pokopališče Kurešček

enojni 3.553,86 SIT 14,83 € 3.115,32 SIT 13,00 €

dvojni 7.117,31 SIT 29,70 € 6.170,73 SIT 25,75 €

trojni 10.683,15 SIT 44,58 € 9.310,01 SIT 38,85 €

žarni 2.197,50 SIT 9,17 € 1.883,57 SIT 7,86 €

Cene so v SIT in EUR brez DDV.

2. člen
Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj 

in Golo za leto 2007 znaša 15.386,81 SIT oziroma 64.21 € 
brez DDV.

3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, 

uporablja pa se za leto 2007.

Št. 3546/047/2006
Ig, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

5773. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen 
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2), Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Statuta Občine Ig (Uradni 
list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji 
dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen 
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

1. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene dnevnih programov v javnem zavodu Vrtec IG, 

katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otro-
ka po posameznih programih predšolske vzgoje:

Dnevni 
program

1. starostna 
skupina

2. starostna 
skupina

Varstvena 
družina

Kombinirani 
oddelek

JZ Vrtec Ig 98.156,00 
SIT oziroma 
409,60 EUR

75.896,00 
SIT oziroma
316,70 EUR

86.708,00 
SIT oziroma
361,85 EUR

85.725,00 
SIT oziroma
357,70 EUR

«.

2. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni 

programov znaša 9.500,00 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa 
staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za 
vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega 
dne dalje.«.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil 
št. 062-02/010/2005 z dne 4. 10. 2005.

Sklep velja od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 602/005/2006
Ig, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA

5774. Sklep o imenovanju predsednika in članov 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja Občinskega sveta 
Občine Ivančna Gorica

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in de-
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vete alinee drugega odstavka 16. člena ter 23. člena Statuta 
Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski 
svet Občine Ivančna Gorica na 1. seji dne 1. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o imenovanju predsednika in članov Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna 

Gorica

I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 

in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica se 
imenujejo:

1. Milan Jevnikar, roj. 23. 6. 1957, Spodnje Brezovo 2, 
Višnja Gora – predsednik

2. Irena Brodnjak Goršič, roj. 4. 4. 1957, Stična 58a, 
Ivančna Gorica – članica

3. Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961, Kriška vas11, Višnja 
Gora – član

4. Magdalena Urbančič, roj. 5. 6. 1956, Vir pri Stični 40, 
Ivančna Gorica – članica

5. Milena Vrhovec, roj. 15. 5. 1958, Vir pri Stični 113, 
Ivančna Gorica – članica.

II.
Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta 
Občine Ivančna Gorica traja do prenehanja mandatov čla-
nom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, izvoljenih na 
volitvah dne 22. 10. 2006.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem imenovanja in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-0012/2006
Ivančna Gorica, dne 1. decembra 2006

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.

KAMNIK

5775. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih 
parkirnih površinah v delu mesta Kamnik

Na podlagi 15. člena Zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 83/04, 35/05, 69/05, 76/05, 108/05 
in 105/06), 18. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa in 
prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik 
(Uradni list RS, št. 41/05 in 17/06) in 11. ter 16. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 1. izredni seji dne 20. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih 
površinah v delu mesta Kamnik

1. člen
V 2. členu Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih 

plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik (Uradni 

list RS, št. 120/05) se prve štiri alineje spremenijo tako, da 
se pravilno glasijo:

– Parkirnina za eno parkirno mesto za vsako začeto uro 
znaša: 0,50 EUR.

– Parkirnina za eno parkirno mesto za celodnevno par-
kiranje znaša: 2,50 EUR.

– Parkirnina za eno parkirno mesto za enomesečno 
parkiranje znaša: 25,00 EUR.

– Abonma za eno parkirno mesto za celoletno parki-
ranje stanovalcev na območju plačljive parkirne površine 
znaša: 83,45 EUR.

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

dnem listu RS, prične pa se uporabljati s 1. 1. 2007.

Št. 34401-8/2004 
Kamnik, dne 20. decembra 2006

Župan 
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l.r.

5776. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti 
pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 3/89 in Uradni list RS, 
št. 44/97), 9. in 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 17/95, 11/97, 7/00, 
93/00, 54/01, 49/02, 21/03, 35/03 in 78/03) in 16. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 
68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 1. izredni seji dne 
20. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke in vrednosti 

pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča za leto 2007 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,10095 SIT 

(0,00042 €),
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,03258 SIT 

(0,00014 €).

2. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča za stanovanjske površine, ki sami v roku 	
30 dni od poziva ne bodo posredovali pristojnemu organu 
Občine Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadome-
stila, se določi obveznost plačila pavšalnega zneska nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 50.324,40 
SIT (210,00 €).

3. člen
Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča – pravnim osebam, ki sami, v roku 30 dni 
od poziva, ne bodo posredovali pristojnemu organu Občine 
Kamnik podatkov, ki so osnova za odmero nadomestila, 
se po predhodnem ugotovitvenem postopku določi obve-
znost plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
po dejanskih površinah, vendar znesek ne sme biti nižji od 
201.297,60 SIT (840,00 €).



Stran 15474 / Št. 137 / 27. 12. 2006	 Uradni list Republike Slovenije

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 422-0001/2006
Kamnik, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l.r.

KOPER

5777. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine 
Koper v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) 
in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, 
št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) 
izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper  

v obdobju januar–marec 2007

1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2007.

2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in dru-

gih s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi spreje-
tega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2006 
(Uradni list RS, št. 113/05). V obdobju začasnega financiranja 
neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila 
zaposlenih glede na dan 31. december 2006.

3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju za-

časnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo do višine sorazmerne 
s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti 
iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.

4.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 

plačani izdatki in vplačani prejemki vključijo v proračun Me-
stne občine Koper za leto 2007.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

Št. 410-170/2006
Koper, dne 11. decembra 2006

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze 
pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02 e 56/02), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del 

Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 
29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), accolgo 
la seguente

D E L I B E R A
sul finanziamento provvisorio del Comune citta’ 
di Capodistria nel periodo gennaio–marzo 2007

1.
Nella presente delibera si stabilisce e si regola il finan-

ziamento provvisorio del Comune città di Capodistria dal 
bilancio, nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2007.

2.
Il finanziamento provvisorio delle funzioni, dei compiti e 

d’altre incombenze del comune avviene in base al Decreto 
sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per 
l’anno 2006 (Gazzetta uff. della RS n. 113/05). Durante il pe-
riodo di finanziamento provvisorio, l’organico dei fruitori diretti 
del bilancio deve rimanere inalterato rispetto alla situazione 
esistente al 31 dicembre 2006.

3.
Durante il periodo di finanziamento provvisorio, i fruitori 

diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed 
utilizzare i fondi del bilancio fino alla concorrenza dell’esbor-
so rilevato nel medesimo periodo dell’anno precedente.

Durante il periodo di finanziamento provvisorio, i fruitori 
diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed 
effettuare pagamenti ricorrendo alla medesima imputazione 
dell’anno precedente.

4.
Decorso il periodo di finanziamento provvisorio, i paga-

menti effettuati durante il medesimo sono inclusi nel bilancio 
preventivo del Comune città di Capodistria per l’anno 2007.

5.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo 

a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale con 
efficacia dal 1 gennaio 2007.

Numero: 410-170/2006
Capodistria, il 11. dicembre 2006

Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria

Boris Popovič m.p.

5778. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Koper za 
leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 14. člena Statuta 
Območne obrtne zbornice Koper, sprejetega na seji skup-
ščine Območne obrtne zbornice Koper, dne 15. 12. 2005, je 
skupščina Območne obrtne zbornice Koper na 9. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Območni obrtni zbornici Koper za leto 2007
I.

Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ko-
per (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
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pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse 
člane, ki so pristopili v članstvo na osnovi 2. člena statuta 
Območne obrtne zbornice Koper (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 2,6139% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 4.433,00 SIT mesečno, 
oziroma 18,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 2,6139% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 4.433,00 SIT mesečno, 
oziroma 18,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost doma-
če ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plaču-
je članarino v višini 1,307% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.216,60 SIT mesečno, 
oziroma 9 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali 
umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine.

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) v višini 4.433,00 SIT mesečno, ozi-
roma 18,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 4.433,00 SIT mesečno, ozi-
roma 18,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Koper, člane s pisnim ob-

vestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za 
leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki 
Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Koper.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna 
obrtna zbornica Koper dolžna pisno obvestiti Upravni odbor 
Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Koper pooblašča Obrtno 

zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziroma od-
ločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s 
pobiranjem članarine.

Št. 620/06
Koper, dne 18. decembra 2006

Predsednik zbornice
Vladimir Ražman l.r.

KRŠKO

5779. Sklep o začasnem financiranju proračunske 
porabe v Občini Krško za leto 2007

Na podlagi 20. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 
32. in 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 
in 127/06 – ZJZP), 30. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06) in 35. člena Statuta Občine Kr-
ško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 
57/06) dne 18. 12. 2006 izdajava

S K L E P
o začasnem financiranju proračunske porabe  

v Občini Krško za leto 2007

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja 

proračunskih uporabnikov ter proračunskih nalog v obdobju 
od 1. januarja do 31. marca 2007 oziroma do sprejetja odloka 
o proračunu Občine Krško za leto 2007.

Financiranje proračunske porabe Občine Kostanjevica 
na Krki se izvaja v skladu s 30. členom Zakona o financiranju 
občin (Uradni list RS, št. 123/06).

2. člen
Proračunskim uporabnikom se za financiranje njihove 

dejavnosti mesečno nakazujejo sredstva v skladu z veljavno 
zakonodajo.

V sredstva iz prejšnjega odstavka se vštevajo:
– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in drugi osebni prejemki (regres za letni 

dopust, stroški za prevoz in regres za prehrano),
– materialni stroški,
– storitve drugih, ki so vezane na osnovno delovanje 

uporabnika,
– transferi za zagotavljanje socialne varnosti in
– subvencije na podlagi pogodb iz prejšnjih proračun-

skih obdobij.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Krško za leto 

2006 (Uradni list RS, št. 34/06) se smiselno uporabljajo 
do sprejetja Odloka o proračunu Občine Krško za leto 
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2007 in Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki 
za leto 2007.

4. člen
Ne glede na določila 2. člena tega sklepa se do zneska 

zapadlih obveznosti plačujejo stroški, ki so nastali v skladu 
s pogodbami in naročili na podlagi proračuna 2006 in v tem 
letu niso bili plačani oziroma niso dospeli v plačilo do 31. de-
cembra 2006.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ob-
dobju 1. januarja 2006 do 31. marca 2006, in sicer do višine 
5.451.346,03 EUR.

6. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 

plačane obveznosti, ki bremenijo Občino Krško, vključijo v 
sprejeti proračun Občine Krško za leto 2007; obveznosti, ki 
bremenijo Občino Kostanjevico na Krki, pa v sprejeti prora-
čun Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 	

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 	
1. januarja 2007 dalje.

Št. 410-108/2006-O802
Krško, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l.r.

Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

KUZMA

5780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
režijskem obratu v Občini Kuzma

Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 50/96), 
15. in 75. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, 
št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) in v skladu 
s 16. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 38/99) 
je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 14. 12. 
2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o režijskem obratu v Občini Kuzma

1. člen
V Odloku o režijskem obratu v Občini Kuzma (Uradni list 

RS, št. 36/02) se v 8. členu črtata točki 7 in 9:
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.

2. člen
Vse ostale določbe odloka o režijskem obratu v Občini 

Kuzma ostanejo nespremenjene.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 900-5/2006-5
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5781. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma 
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 29. ter 94. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni 
list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) je 
župan Občine Kuzma dne 14. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kuzma  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: 
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kuzma za leto 2006 
(Uradni list RS, št. 39/06 in 109/06; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Kon-
to/Podkonto

Proračun januar
–marec 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 359.560,17

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 149.273,91

70 DAVČNI PRIHODKI 46.377,90

700 Davki na dohodek in dobiček 31.409,61
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703 Davki na premoženje 12.201,64

704 Domači davki na blago in storitve 2.766,65

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 102.896,01

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 88.495,24

711 Takse in pristojbine 2.662,33

712 Denarne kazni 0

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 11.738,44

72 KAPITALSKI PRIHODKI 4.327,32

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 4.327,32

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 521,62

730 Prejete donacije iz domačih virov 521,62

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 205.437,32

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 205.437,32

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 399.745,42

40 TEKOČI ODHODKI 137.356,02

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 28.530,29

401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost 8.333,33

402 Izdatki za blago in storitve 78.480,22

403 Plačila domačih obresti 6.363,71

409 Rezerve 15.648,47

41 TEKOČI TRANSFERI 90.773,65

410 Subvencije 1.043,23

411 Transferi posameznikom in go-
spodinjstvom 45.025,87

412 Transferi neprofitnim organizaci-
jam in ustanovam 23.835,75

413 Drugi tekoči domači transferi 20.868,80

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 166.987,98

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 166.987,98

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.627,77

430 Investicijski transferi 4.627,77

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –40.185,25

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH PO-
SOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 884,66

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil 884,66

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslo-
va privatizacije

443 Povečanje namenskega premo-
ženja v javnih skladih in drugih ose-
bah javnega prava, ki imajo premože-
nje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 884,66

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠA-
NJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –39.300,59

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 40.185,25

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo

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

4. člen
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se Občina Kuzma ne 
namerava zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 	
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 	
1. januarja 2007 dalje.

Št. 900-5/2006-6
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5782. Sklep o določitvi ekonomske cene 
vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri 
Osnovni šola Kuzma za leto 2007

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 113/03, uradno prečiščeno besedilo in 
72/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v 
vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 
44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03) in 15. čle-
na Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 
72/02, 90/02,113/03 in 92/06) je Občinski svet Občine Kuzma 
na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene 

vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri 
Osnovni šola Kuzma za leto 2007

1.
Ekonomska cena vzgojno-varstvenega programa v 

Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole 
Kuzma – enota vrtca, znaša na otroka za starostno sku-
pino od 3. leta do vstopa v šolo mesečno 61.600,00 SIT 
(257,05 EUR).

2.
Za dnevne odsotnosti, ko ni zagotovljeno varstvo, se za 

vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje odbitek celotne 
dnevne oskrbnine.

Za dnevne odsotnosti otrok se staršem od plačila odšte-
je sorazmerni del prehrane.

Za izostanek do dveh dneh se odbitek za oskrbnino ne 
prizna.

3.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu 
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 118/05).

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Št. 602-1/2006-8
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5783. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in 
uporabi mrliške vežice za leto 2007

Na podlagi 47. člena Odloka o pokopališki in pogrebni 
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine 
Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena Statuta Občine 
Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 
in 92/06) je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 
14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi 

mrliške vežice za leto 2007

1. člen
Enoletna cena najemnine za najem prostora za vsak 

posamezni grob znaša 2.960,00 SIT (12,35 EUR).
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.

2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 3.854,00 

SIT (16,08 EUR), za dva dni uporabe pa 6.423,00 SIT (26,80 
EUR).

V ceno je vračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
S ceno se pokrivajo stroški čiščenja, ogrevanja, električ-

ne energije in ostale komunalne storitve.

3. člen
Vzdrževalnina se poravna s plačilnim nalogom v enkra-

tnem znesku.

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

mensko uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških 
vežic.

5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za 
leto 2006 (Uradni list RS, št. 118/05).
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6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 
2007 dalje.

Št. 354-3/2006-38
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5784. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Kuzma za leto 2007

Na podlagi 180. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03), v zvezi s 56. čle-
nom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 
17. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega ze-
mljišča na območju občine Kuzma (Uradni list RS, št. 40/01) 
in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 
12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) je Občinski svet Občine 
Kuzma na 2. redni seji dne 14. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Občine Kuzma za leto 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Kuzma za leto 2007 znaša 
1,076 SIT (0,0045 EUR).

2. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 118/05).

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 
dalje.

Št. 422-2/2006-1
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni 
list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 113/03 in 92/06) 
in v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi, 
ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, UPB-1) je Občinski 
svet Občine Kuzma na 2. redni seji dne 14. decembra 2006 
sprejel

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

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta  

ter članov drugih občinskih organov  
ter o povračilih stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS,  št. 
60/99, 88/01 in 16/03) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»Sejnina za opravljanje funkcije člana občinskega sveta 
se določi na podlagi naslednjih kriterijev:

– za udeležbo na sejah občinskega sveta občinskega 
sveta 20.000 SIT neto (83,46 EUR)

– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega 
sveta 8.000 SIT neto (33,38 EUR)

– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je, 
5.500 SIT neto (22,95 EUR).«.

2. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »na podlagi 

5. alinee 6. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »v 
višini 5.500 SIT neto (22,95 EUR)«.

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnine predsednika in članov nadzornega odbora se 

izplačujejo v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi 
občinska uprava v naslednjih višinah:

– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega 
sveta in udeležba na seji občinskega sveta 10.000,00 SIT 
neto (41,73EUR)

– udeležba na seji delovnega telesa nadzornega odbo-
ra, katerega član je, 5.500 SIT neto (22,95 EUR).«.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 	
1. januarja 2007 dalje.

Št. 100-2/2006-82
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

5786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in 18/02) in 15. člena Statuta 
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02, 
113/03 in 92/06), je Občinski svet Občine Kuzma na 2. redni 
seji dne 14. decembra 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma

1. člen
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma 

(Uradni list RS, št. 60/99) se spremeni tako, da se v 5. členu 
odloka izvzame javna pot pod zap.št.:
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Zap. 
št.

Št. ceste 
ali odseka

Začetek ceste 
ali odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina ce-
ste v občini 
(v m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste v 
sosednji občini 
(v m)

12. 697120 Od hiš.št. 47 GRABE-KRANCI LC 197060 1895 MP

2. člen
Pod zap. št. 12 se vnese nova javna pot, in sicer:

Zap. 
št.

Št. ceste 
ali odseka

Začetek ceste 
ali odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina ce-
ste v občini 
(v m)

Namen 
uporabe

Preostala dol-
žina ceste v 
sosednji občini 
(v m)

12. 697120 R 721 DONICE- ŠPORTNI OBJEKT 
KUZMA

OD SP. 
OBJEKTA 
KUZMA

284 MP

3. člen
V 5. členu se dopolnijo oziroma spremenijo naslednje javne poti:

Zap. 
št.

Št. ceste 
ali odseka

Začetek ceste 
ali odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina 
ceste v 
občini 
(v m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste v 
sosednji občini 
(v m)

1. 697010 C 721 SAMIDRAŠ Z HŠ 106 1360 MP
14. 697140 C 697130 LANGOVO Z HŠ 78 150 MP
15. 697150 C 697130 PO PEPINOVEM Z HŠ 77 515 MP
16. 697160 C 197060 MAJOROV BREG Z HŠ 56 168 MP
17. 697170 C 697180 PETROVA GRABA Z HŠ 52 251 MP
18. 697180 C 197060 FICKOVO Z HŠ 45 435 MP
20. 697200 C 697190 ANDREJKOVO Z HŠ 99 199 MP
21. 697210 C 697190 FARTEKOVO Z HŠ 105 245 MP
22. 697220 C 197060 GUBIČEVO Z HŠ 20 210 MP
23. 697230 LC 197060 ZALKA Z HŠ 153 171 MP
24. 697240 C 197060 KRANJCI Z HŠ 20 142 MP
25. 697250 C 721 SURKAŠOVA GRABA LOGARNICA 1065 MP
29. 697290 C 697300 ŠKAPEROVA GRABA Z HŠ 67 775 MP
30. 697300 C 721 ŽALAROVA GRABA Z HŠ 49 1520 MP
31. 697310 C 697300 KLEMENCOV-KUGLAŠ. 

BREG
Z HŠ 40 733 MP

32. 697320 C 697300 DONKOV BREG Z HŠ 37 931 MP
33. 697330 C 716 SEVERCA-BOŽEKOVO C 721 1246 MP
34. 697340 C 716 BOŽEKOV BREG Z HŠ 17 249 MP
35. 697350 C 697330 CVEKOVO Z HŠ 1 195 MP
36. 697360 C 721 OVČAROVO Z HŠ 19 115 MP
39. 698160 C 197170 MIŽEKOV BREG Z POKOPA 102 MP
42. 698190 JP 698180 MIMO PICINA KR. ROPOŠA 

G. SL.
510 MP

43. 698200 C 698180 KAMENA GRABA Z HŠ 72 1184 MP
45. 697220 C 721 BRGLEZOVA GRABA Z HŠ 71 720 MP
46. 697230 C 197010 PLENKAŠOVA CESTA Z HŠ 3 230 MP

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

Št. 354-3/2006-37
Kuzma, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.
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LITIJA

5787. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v 
obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) izdajam

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

od 1. januarja do 31. marca 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financi-
ranje Občine Litija (v nadaljevanju: občina) v obdobju 	
od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o pro-
računu Občine Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05, 
13/06 in 57/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.351.418

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.108.615

70 DAVČNI PRIHODKI 2.031.750

700 Davki na dohodek in dobiček 1.813.000

703 Davki na premoženje 206.750

704 Domači davki na blago in storitve 12.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 76.865

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 17.533

711 Takse in pristojbine 5.128

712 Denarne kazni 1.178

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 415

714 Drugi nedavčni prihodki 52.613

72 KAPITALSKI PRIHODKI 197.690

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.565

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo-
predmetenih dolgoročnih sredstev 196.125

73 PREJETE DONACIJE 20.863

730 Prejete donacije iz domačih virov 20.863

74 TRANSFERNI PRIHODKI 24.250

740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 24.250

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.119.621

40 TEKOČI ODHODKI 586.617

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 111.798

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 18.171

402 Izdatki za blago in storitve 401.062

403 Plačila domačih obresti 1.977

409 Rezerve 53.609

41 TEKOČI TRANSFERI 831.815

410 Subvencije 14.797

411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom 481.334

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 89.408

413 Drugi tekoči domači transferi 246.276

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 497.825

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 497.825

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 203.363

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 15.576

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 187.788

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 231.797

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJ-
KLJAJ) (I. – 7102) – (II. – 403 – 404) 
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 233.774

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJ-
KLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči 
prihodki minus tekoči odhodki in tekoči 
transferi) 690.183

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 5.340

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 5.340

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 5.340

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KA-
PITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
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440 Dana posojila 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. – V.) 5.340

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 21.305

55 ODPLAČILA DOLGA 21.305

550 Odplačila domačega dolga 21.305

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 215.832

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –21.305

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) –231.797

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA 
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 666.000

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

V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij 
občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih name-
nov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine 
Litija za leto 2006 in za iste programe kot v letu 2006.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu Občine Litija za leto 2006.

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.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 
dalje in velja do 31. marca 2007 oziroma do uveljavitve Od-
loka o proračunu Občine Litija za leto 2007.

Št. 007-4/2006
Litija, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA

5788. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni 
zbornici Ljubljana Vič za leto 2007

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega 
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/00 in 
40/04) in na podlagi 33.b člena Statuta Območne obrtne 
zbornice Ljubljana Vič je skupščina Območne obrtne zborni-
ce Ljubljana Vič na 2. redni seji dne 18. 11. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi članarine Območni obrtni zbornici 

Ljubljana Vič za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice 

Ljubljana Vič (v nadaljnjem besedilu zbornica) s statusom 
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost 
na območju, na katerem deluje zbornica, kot obrtno, obrti 
podobno ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in 
oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo s pristopno izjavo (pro-
stovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno čla-

narino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 

zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 
2,3% od najnižje zavarovalne osnove za obračun prispev-
ka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
vendar ta osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispev-
kov in ne višja od dvakratnika najnižje pokojninske osnove, 
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 
2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povpreč-
no stopnjo davkov in prispevkov;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 2,3% od 
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo 
davkov in prispevkov;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali 
umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine;

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združevanja) mesečno v višini 17,00 EUR;
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– fizična in pravna oseba, ki je hkrati član obrtne in go-
spodarske zbornice, ali obrtne in kmetijsko gozdarske zborni-
ce, ali obrtne in gospodarske in kmetijsko gozdarske zbornice, 
plačuje članarino v enaki višini kot je določeno za člane v prvi, 
drugi, tretji, četrti in peti alineji druge točke tega sklepa.

III.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

IV.
Članarina se plačuje mesečno, najpozneje do vsakega 

15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

V.
Članarina se za vsakega člana posebej skladno z do-

ločbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek odmeri 
z odmerno odločbo, ki jo izda Območna obrtna zbornica 
Ljubljana Vič.

Članarina se plačuje Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Vič na podlagi odmerne odločbe na njen transakcijski račun.

Zapadlo in neplačano članarino skladno z določbami 
zakona, ki ureja davčni postopek izterjuje Območna obrtna 
zbornica Ljubljana Vič, ki lahko izterjavo s pogodbo prenese 
na Davčno upravo RS.

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

RS.
Predsednik

skupščine OOZ Ljubljana Vič
Franc Leskovec l.r.

LJUBNO

5789. Sklep o vrednosti točke za določitev 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
letu 2007

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo ZSO št. 9/00, 1/02) in 
7. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesa-
vinjskih občin št. 2/99, 2/01) je Občinski svet Občine Ljubno 
na svoji 3. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Ljubno za leto 2007 
znaša 0,321 SIT oziroma 0,001340 EUR.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z 

dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 422-02/2006
Ljubno, dne 14. decembra 2006

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l.r.

LOGATEC

5790. Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec 
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 5/99) je 
župan Občine Logatec dne 18. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Logatec  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financira-
nje Občine Logatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 	
1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdo-
bje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2006. 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. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in 	
Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2006 (Notranj-
ske novice, št. 23/05) (v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

	 	 	 	 	 	

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 v EUR

Skupina/Podskupina kontov Začasno financi-
ranje januar

–marec 2007

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

1.634.602

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71) 1.632.098

70 DAVČNI PRIHODKI 1.333.287

700 Davki na dohodek in dobi-
ček

1.231.260

703 Davek na premoženje 84.877

704 Domači davki na blago in 
storitve

17.150

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 298.811

710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja

196.511

711 Takse in pristojbine 8.379
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712 Denarne kazni 1.920
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

8.638

714 Drugi nedavčni prihodki 83.363
72 KAPITALSKI PRIHODKI –

720 Prihodki od prodaje osnov-
nih sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neop. dolg. sredstev

–

73 PREJETE DONACIJE –
730 Prejete donacije iz domačih 
virov

–

731 Prejete donacije iz tujih 
virov

–

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.504
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij

2.504

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

1.614.238

40 TEKOČI ODHODKI 336.914
400 Plače in drugi izdatki zapo-
slenim

108.908

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost

17.883

402 Izdatki za blago in storitve 203.009
403 Plačila domačih obresti 855
409 Rezerve 6.259

41  TEKOČI TRANSFERJI 883.715
410 Subvencije –
411 Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom

505.780

412 Transferi neprofitnim organi-
zacijam in ustanovam

30.358

413 Drugi tekoči domači trans-
feri

347.577 

414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 308.314 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

308.314

43  INVESTICIJSKI TRANSFERJI 85.295
430 Investicijski transferi –
431 Investicijski transferi prav-
nim osebam, ki niso PU

59.131

432 Investicijski transferi prora-
čunskim uporabnikom

26.164

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. 
– II.) (PRORAČUNSKI PRI-
MANJKLJAJ)

20.364

B.	 IZKAZ FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (750 + 751 
+ 752)

 –

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL

–

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

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440 + 441 + 442 + 443)

–

44  DANA POSOJILA IN POVEČA-
JE KAPITALSKIH DELEŽEV

–

440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih dele-
žev in naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije

–

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

–

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (IV. – V.)

–

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRA-
NJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)  –
50  ZADOLŽEVANJE  –

500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 20.364
55  ODPLAČILA DOLGA 20.364

550 Odplačila domačega dolga 20.364
IX  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  (I. + 
IV. + VII. – II. – V. – VIII.)

–

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.– VIII.)

–20.364

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

–20.364

STANJE SREDSTEV NA RAČU-
NU konec leta 2006
9009 Splošni sklad za drugo 
stanje 2006

–

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

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo 
do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine: http://www.
obcina-logatec.com.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine 20.364 evrov, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 	
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 	
1. januarja 2007 dalje.

Št. 410-42/2006-2
Logatec, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Logatec

Janez Nagode l.r.

5791. Program priprave strategije prostorskega 
razvoja Občine Logatec

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 
33. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) 
župan Občine Logatec sprejemam

P R O G R A M   P R I P R A V E
strategije prostorskega razvoja Občine Logatec

1. člen
(temeljne določbe)

Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino 
Strategije prostorskega razvoja občine Logatec, pristojne no-
silce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, 
način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodet-
skih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obvezno-
sti s financiranjem prostorskega akta.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

strategije prostorskega razvoja Občine Logatec)
(1) Ocena stanja
Kot podlaga za izdelavo programa priprave Strategije 

prostorskega razvoja Občine Logatec (v nadaljevanju: SPRO 

Logatec) je bila v okviru projektne naloge »Izdelava analize 
stanja in teženj v prostoru za izvedbo strategije prostorskega 
razvoja in prostorskega reda Občine Logatec« opravljena 
obširnejša ocena stanja in teženj v občini na področju dose-
danjega prostorskega razvoja in urejanja prostora tako glede 
prebivalstva, gospodarskega razvoja, poselitve, družbene 
javne infrastrukture, kulture, kmetijstva, gozdarstva in rudnin, 
ohranjanja narave, kulturne krajine in gospodarske javne 
infrastrukture.

Občina Logatec se razprostira na 173,1 km2 in ima po 
podatkih popisa iz leta 2002 11.343 prebivalcev. Gostota 
poseljenosti je 65,5 prebivalcev/km2. Meji na občine: Gorenja 
vas - Poljane, Dobrova - Polhov Gradec, Vrhnika, Cerknica, 
Postojna, Ajdovščina, Idrija, Borovnica, Žiri. Občino sestavlja 
8 krajevnih skupnosti: Naklo, Tabor, Hotedršica, Laze -Jako-
vica, Log - Zaplana, Rovte, Trate, Vrh Sv. Treh Kraljev in 19 
naselij. Večina prebivalstva živi v večjih naseljih in krajih: Lo-
gatec, ki je občinsko središče ter tudi središče upravne eno-
te, hribovsko naselje Rovte, Hotedršica na robu hotenjske 
suhe doline ter Laze z Jakovico ob robu Planinskega polja.

Stanje na področju družbenega in gospodarskega ra-
zvoja ter poselitve:

Po popisu leta 2002 je v 19 naseljih v Občini Logatec 
živelo 11.343 prebivalcev v 3522 gospodinjstvih. Povpreč-
na velikost gospodinjstva je 3,2 člana. Področje občine je 
redko naseljeno – gostota naseljenosti je 32 prebivalcev na 
km2. Demografski kazalci kažejo, da število prebivalstva v 
skupnem številu od leta 1991 do leta 2002 naraslo za 16%. 
Povprečna velikost gospodinjstva je za 0,4 člana višja od 
republiškega povprečja, ki je 2,8. Prirast prebivalstva je glede 
na selitveno gibanje pozitivna že leta 1961, ko so se začela 
večja priseljevanja. Od leta 1961 do leta 2002 je število pre-
bivalcev v Občini Logatec naraslo za 62%, v naselju Logatec 
samem pa se je število prebivalcev podvojilo. V občini s 53% 
prevladujejo prebivalci s srednješolsko izobrazbo. Trend na-
raščanja višje in visoke izobrazbe je opaznejši v zadnjih letih, 
precejšen pa je še vedno odstotek tistih, ki imajo končano 
samo osnovno šolo (29%). 87% stanovanjskih enot (3457) v 
Občini Logatec je bilo leta 2002 naseljenih, 8% bivanjskih ka-
pacitet (313 enot) je nenaseljenih, 5% pa se jih je uporabljalo 
le občasno. Gospodarstvo v Občini Logatec je kapitalsko 
intenzivno. Ima veliko perspektivnih dejavnosti, predvsem 
lesno predelovalno, kar je že tradicija v teh krajih. Manjša 
podjetja pa se ukvarjajo tudi s kovinarstvom in obdelovanjem 
plastike. V občini sta dve močni družbi. To sta KLI Logatec, 
d.d. in Valkarton, d.d. KLI Logatec, d.d. je imel v preteklosti 
več dejavnosti. Sedaj je ostala samo proizvodnja oken in 
vrat. Kovinarska panoga se je odcepila. Podjetje deluje ve-
čino na izvozu. Zaposluje tudi invalide. Večino industrijskih 
obratov je v naselju Logatec. V ostalih naseljih so manjši 
obrtniki. V Rovtah ter Hotedršici je veliko lesarske ter kovi-
narske dejavnosti. Nekaj je tudi prevozništva, ki ga je obrtna 
zbornica usmerjala kot pobudo za razvoj območja, zato se je 
le to razvilo v manjših naseljih, kjer pa ni primernih parkirišč. 
V Lazah je močna mlekarska dejavnost. Vsi ti manjši obrtniki 
so trenutno zadovoljni z lokacijo svojih podjetij, vendar pa bi 
se v primeru večanja dejavnosti preselili v industrijsko cono. 
Od leta 1992 se je stanje malega gospodarstva izboljšalo 
predvsem zaradi izgradnje industrijskih con. V občini sta 
trenutno dve industrijski coni: Logatec in Zapolje. Več kot 
1000 prebivalcev dnevno migrira na delo izven občine. V 
Ljubljano predvsem višje izobražen kader, medtem ko nižje 
izobražen kader migrira v Postojno in Idrijo. V občini je zelo 
malo nezaposlenosti (3-4%) in trenutno primanjkuje delovne 
sile predvsem nižje izobraženega kadra, tako da v nekaterih 
podjetjih celo uvažajo tujo delovno silo. Za Logatec pa je 
značilno tudi, da vanj migrira specifična delovna sila.

V nadaljnjem razvoju bo treba pospeševati investicij-
ska vlaganja v gradnjo najrazličnejših industrijskih obratov v 
občini, tako da bo občina zagotovila dovolj komunalno opre-
mljenih stavbnih zemljišč za gradnjo. Usmerjanje oziroma 



Stran 15486 / Št. 137 / 27. 12. 2006	 Uradni list Republike Slovenije

razmeščanje industrijskih in obrtnih con v občinskem prosto-
ru bo moralo biti selektivno v odnosu do naselij in kulturne 
krajine. Lokacijsko motilnim delom obstoječih industrijskih 
oziroma obrtnih con ali motilnim posameznim lokacijam v 
naseljih bo treba spremeniti namembnost ali jih preseliti. 
Uvesti je treba tudi uravnoteženo izobraževanje mladih s tem 
pa povečati delež tehničnih poklicev. Na področju turizma 
ima celotna občina veliko potenciala za razvoj, predvsem 
zaradi bližine Ljubljane in naravnih potencialov, ki jih občina 
ima. Vendar je turistična ponudba v občini trenutno slabo raz-
vita. Mreža predšolske in osnovnošolske vzgoje je v občini 
dobro pokrita. V Logatcu deluje osnovna glasbena šola, ki 
se trenutno sooča s prostorsko stisko. Zdravstvene progra-
me v občini opravlja Zdravstveni dom Logatec. V Logatcu 
sta dva domova starejših občanov, v okviru Doma starejših 
občanov Logatec z dvema stavbama za oskrbovance in 
Katoliška socialna ustanova Zavod Marije in Marte Logatec, 
ki obsega dve hiši v Dolenjem Logatcu ter dom sv. Jožefa v 
Gorenjem Logatcu. Center kulturnega dogajanja v občini je 
Narodni dom Logatec. Potreben je celovite prenove. Poleg 
narodnega doma se prireditve v občini odvijajo še v številnih 
kulturnih domovih, dvoranah, avlah… Zunanje prireditve se 
odvijajo pred Narodnim domom v Logatcu, v Grajskem parku, 
na trgih pred cerkvami, na športnih igriščih … Matična enota 
Knjižnice Logatec v Logatcu se sooča s prostorsko stisko. 
Njena širitev ni več mogoča. Enota Rovte je prenovljena in se 
nahaja v stari osnovni šoli. V Hotedršici je predvidena preno-
va knjižnice. Bibliobusa, ki bi s knjižnim gradivom oskrboval 
ostala naselja ni. V Občini Logatec se športna infrastruktura 
ob šolah v popoldanskem času uporablja za rekreacijo vseh 
občanov in športnih društev v občini. Za zimsko rekreacijo je 
v občini Logatec več infrastrukture (skakalnica in smučišče, 
tekaške proge, drsanje ...). V občini je urejena Logaška kole-
sarska transverzala. V občini se nahaja karting proga.

Vseh naselij v občini je po statistični opredelitvi 19. 
Glede na tipološko opredelitev naselji v občini ugotavljamo, 
da je razvoj urbanizacije bistveno spremenil tipologijo nek-
danjih naselij. Večina majhnih agrarnih naselij in zaselkov se 
je spremenilo v naselja neagrarnega značaja. Pojav razdro-
bljene poselitve ni bistveno spremenil podobo občine, saj je 
v prostoru že obstajal in je del poselitvene tipike, v veliki meri 
pa se pojavljajo manjše gruče, ki so razporejene glede na 
konfiguracijo terena. To je značilno predvsem za severni del 
občine. Večje vasi in urbana naselja se pojavijo ob glavnih 
prometnicah skozi občino, predvsem ob prometnici Ljubljana 
– Postojna. Značilno je, da je v občini kar nekaj naselij z več 
kot 500 prebivalci. Velika večina preostalih pomembnejših 
naselij v občini so manjše vasi. Nivo oskrbe je zelo nizek. Le 
nekatere vasi imajo manjšo trgovino ali gostilno. V občini tako 
geografsko kot tudi funkcionalno dominira naselje Logatec z 
okoliškimi vasmi, ki se nekatere že zlivajo skupaj. Na jugu ob-
čine, kjer je nekoliko manj poselitve, dominira naselje Laze, 
ki je opremljeno s trgovino in gostilno, ima pa tudi štiriletno 
osnovno šolo. Na severu občine dominirata dve naselji, to sta 
Rovte in Hotedršica. Obe naselji imata več kot 500 prebival-
cev in sta opremljeni z več oskrbnimi funkcijami. Rovte so 
nekoliko bolj opremljene in pokrivajo večji del zalednih vasi. 
Urbanih naselij v občini, razen Logatca, ni. Naselje Logatec 
je zaradi močnega priseljevanja prebivalstva iz Ljubljane in 
širše okolice ter tudi Idrije in Postojne bistveno spremenilo 
nekdanjo podobo. Velika večina preostalih pomembnejših 
naselij v občini so manjše vasi. Nivo oskrbe je zelo nizek. Le 
nekatere vasi imajo manjšo trgovino ali gostilno. Glede na 
obstoječ skoraj monocentrični urbani sistem občine Logatec 
in funkcijo lokalnih središč v občini ugotavljamo, da je znotraj 
občine značilen en gravitacijski pol. Zaradi izrazite centralne 
moči naselja Logatec, ga smatramo kot pretežno gravitacij-
sko območje Občine s svojimi lokalnimi oskrbnimi središči 
Hotedršica, Laze in Rovte. Poleg tega je zaradi močnega 
gospodarskega vpliva in delovnih mest v širšem regionalnem 
središču Ljubljane opazen močan dodaten (interferenčni) 

vpliv le tega. Vendar pa se družbene funkcije občine ne ve-
žejo na Ljubljano, ampak na Vrhniko, Postojno in tudi Idrijo. 
Tako je vidna tudi vloga občine Logatec v nekoliko širšem 
območju, predvsem iz vidika delovnih mest, ki jih občina nudi. 
Gre pa predvsem za manj izobražen kader, saj imajo višje 
izobraženi ljudje nekaj manj možnosti za zaposlitev v občini, 
zato le ti migrirajo izven nje. Tako ima velik vpliv Ljubljana. 
Delovne migracije so v smeri Ljubljane, Postojne in Idrije. 
Po analizi so naselja Hotedršica, Rovte in Laze opremljene 
s funkcijami, ki zadoščajo za opredelitev kot lokalno oskrbno 
središče in glede na majhni teritorialni obseg občine in manj-
še število naselij, ki so sorazmerno blizu naselja Logatec, je 
razumljiva prevlada le tega v omrežju naselij, zato tudi ni ra-
zlogov za postavitev običajne policentrične strukture omrežja 
naselij oziroma opredelitev več pomembnejših lokalnih sre-
dišč v občini. Potrebno bi bilo izboljšati opremljenost lokalnih 
središč, ki danes ne dosegajo popolnega standarda za svoj 
nivo, predvsem z vidika družbenih dejavnosti in zdravniške 
oskrbe.

Stanje na področju razvoja gospodarskega infrastruk-
turnega omrežja:

Stanje na cestnem omrežju je podrejeno pomanjkanju 
finančnih sredstev, tako na državnih kot tudi na občinskih ce-
stah. Potrebno je izvesti asfaltacijo obstoječih makadamskih 
cest in zagotoviti redno kvalitetno vzdrževanje vseh cest na 
območju občine. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
mirujočemu prometu (parkirišča za osebna vozila), zagotoviti 
prometni terminal za tovorna vozila in spodbujati uporabo 
javnega prometa za dostop do službe in šol. Oskrba s pitno 
vodo je dobro urejena. Tudi kvaliteta pitne vode je dobra 
(nadpovprečna). Potrebno je sanirati stare dele obstoječega 
vodovodnega omrežja in zagotavljati požarno vodo za vsa 
naselja in zaselke v občini. Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode je trenutno v občini slabo urejeno, saj je s kanalizacijo 
opremljeno samo mesto Logatec. Tako je potrebno v skladu 
z operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode opremiti naselja in zagotoviti končno čišče-
nje fekalnih vod. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 
rekonstrukciji obstoječe centralne čistilne naprave, ki je tre-
nutno bistveno preobremenjena. Na področju energetske 
infrastrukture je potrebno nadaljevati z opremljanjem naselij 
oziroma delov naselij z omrežjem zemeljskega plina. Na 
območju, kjer pa to omrežje ni predvideno, pa spodbujati 
uporabo lesne biomase. Javno razsvetljavo je potrebno po-
stopno sanirati, jo vzdržno širiti in svetila prilagoditi enotnim 
veljavnim standardom.

Stanje na področju razvoja in ohranjanja krajine:
Občina Logatec leži na prehodu predalpskih (severni 

del) in kraških krajin (južni del občine). Severni del sesta-
vlja Zahodnoslovensko predalpsko hribovje znotraj katerega 
Občina Logatec sega v krajinsko podenoto Škofjeloškega 
hribovja. Južni del občine sodi v Pivško – Cerkniško planoto, 
znotraj katere Občina obsega krajinski podenoti planota Črni 
vrh – Logatec ter cerkniško območje. V podrobnejši krajinski 
delitvi je Občina Logatec razdeljena na podenote: Žirovska 
kotlina, Rovtarsko hribovje, Javornik in Hrušica, Zadloško 
– Črnovška planota, Godovič – Grčarevec, Loško polje, Pla-
ninsko polje ter Menišija. Z ekološkega vidika je matica v 
krajini občina Logatec gozd. Le v osrednjem delu občine (ob 
Logatcu) lahko govorimo o kmetijskih zemljiščih kot o matici v 
krajini. V Občini Logatec so opredeljena tri območja izjemne 
krajine. Gre za območja Rovte, Hotedršica in Planinsko polje. 
Izjemna krajina Rovte s svojo okolico ponazarjajo značilen 
predalpski svet v strukturnem prehodu, kjer je sprememba 
gospodarjenja privedla do opuščanja njiv in prevladovanja 
travinja z ostanki sadovnjakov. Krajina in gručasta naselbina 
se spajata v zanimivo prostorsko celoto. Izjemna krajina Ho-
tedršica je kraški pojav z veliko gostoto vrtač v redki linearni 
razmestitvi. Delitev med odprtim, na dnu zatravljenim na 
robovih pa z gozdnim svetom, podčrtuje kotanjasto, plastično 
bogato oblikovanost zemljišča. Izjemna krajina Planinsko po-
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lje predstavlja edinstveno razviti meandri reke Unice obdani 
z obrečno zarastjo, posamična drevesa, osamelec Jakovica, 
poseljen in obdelan rob kraškega polja, dajejo podobo kultur-
ne krajine kot enkratne celovitosti naravnega in kulturnega. 
Degradacije v krajini občine Logatec predstavljajo predvsem 
infrastrukturni vodi. Večjo infrastrukturno degradacijo v Ob-
čini Logatec predstavlja infrastrukturni koridor avtoceste in 
regionalne ceste v neposredni bližini. Avtocesta predstavlja 
poleg krajinske motnje veliko ekološko bariero v prostoru. 
Veliko krajinsko, ekološko in vizualno degradacijo prostora 
predstavlja tudi velika obrtno industrijska cona v Logatcu.

Na področju zaščite vodnih virov in varovanja neoporeč-
nosti podtalnice je zaradi specifike terena (dolomit) območje 
občine dobro zaščiteno. Potrebno pa je sanirati oziroma 
zagotavljati neoporečnost posameznih površinskih virov, še 
posebej na področjih, kjer se na vodovarstvenih pasovih 
izvaja kmetijska dejavnost. Ravnanje z odpadki je trenutno 
primerno urejeno, potrebno pa je čim prej določiti strategijo 
odlaganja ostankov odpadkov po letu 2008, ko bo obstoječi 
deponiji prenehalo uporabno dovoljenje. Onesnaženost oko-
lja (zrak, vodotoki, tla) je posledica predvsem neizgrajene 
komunalne infrastrukture in posledično zgrajenih pretočnih 
greznic. Kvaliteta okolja na območju občine, ker le ta nima 
večje industrije, ni podrejena drugim dejavnostim. V občini 
je skupaj 462 kmetij, ki imajo v uporabi 9411,44 ha zemljišč, 
od tega je 3807,18 ha kmetijskih. V občini je večina kmetij 
velikostnega razreda do 10 ha. Večjih kmetij je malo. V ob-
čini prevladujejo polkmetije. Čistih kmetij je malo. Kmetije ne 
dosegajo dohodkov za kritje ene delovne sile. Kar 92,32% 
vseh kmetijskih površin v občini predstavljajo travniki. 7,86% 
je njiv in 1,81% sadovnjakov. Glede na vrsto kmetovanja 
prevladujejo kmetije s pašno živinorejo ter kmetije z mešano 
živinorejo. V občini je stanje na področju varstva kmetijskih 
zemljišč precej neurejeno. Z izredno velikim odstotkom goz-
dnatosti je gozd v Občini Logatec bistvena prvina in soobli-
kovalec okolja, njegov varovalni in socialni pomen za vse 
ljudi pa postaja čedalje večji. Skupna površina gozda v občini 
je 11432,19 ha, kar znaša približno 66% površine celotne 
občine. V občini je več območij varstva gozdov. Skupno je 
zavarovanih 0,72% vseh gozdnih površin. Od tega je 42 ha 
gozdov s posebnim namenom in 40 ha varovalnih gozdov. V 
občini je interes po izkoriščanju lesne mase gozda zelo velik. 
V občini je več območij izkoriščanja mineralnih surovin. Med 
njimi je največji kamnolom Smolevec.

(2) Razlogi za pripravo SPRO Logatec:
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prosto-

ra (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr., v nadaljevanju: 
ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih 
aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Državni 
zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1 sprejela dva 
ključna državna prostorska akta – Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljevanju: 
SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 
v nadaljevanju: PRS).

Prostorske sestavine – Dolgoročni družbeni plan Obči-
ne Logatec, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski 
ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spre-
menjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema 
v RS, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne 
zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. 
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je treba 
nadomestiti z v ZUreP-1 določeno prostorsko strategijo, ki 
bo opredelila prostorski razvoj Občine Logatec in usmeritve 
za urejanje prostora na območju Občine Logatec v novih 
družbeno gospodarskih pogojih. S tem programom priprave 
se pričnejo postopki priprave SPRO Logatec kot krovnega 
prostorskega akta občine. Namen SPRO Logatec je, da v 
skladu s strategijo prostorskega razvoja Slovenije določi 
vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za usklajen 
in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo trajnostno 
rabo.

(3) Pravna podlaga za pripravo SPRO Logatec:
Pravna podlaga za pripravo SPRO Logatec so določila 

ZUreP-1:
– drugi odstavek 12. člena, ki določa, da urejanje pro-

stora v občinski pristojnosti obsega tudi predpisovanje po-
drobnejših meril in pogojev za urejanje prostora ter načrtuje 
prostorske ureditve na območju občine in izvaja prostorske 
ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,

– 27. člen, ki določa, da se prostorski akt začne pripra-
vljati na podlagi programa priprave prostorskega akta,

– četrti odstavek 171. člena, ki določa, da morajo ob-
čine začeti s pripravo SPRO po uveljavitvi prostorskega 
reda Slovenije in sprejeti prostorski red občine najkasneje 
v treh letih po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja 
Slovenije,

3. člen
(predmet, programska izhodišča, cilji prostorske strategije 

in celovita presoja vplivov na okolje)
(1) Predmet za izdelavo SPRO Logatec:
Predmet SPRO Logatec je določitev zasnove prostor-

skega razvoja in prostorskih usmeritev za umeščanje dejav-
nosti v prostor tako da, se ob upoštevanju varstvenih zahtev 
zagotavlja celovit, usklajen in vzdržen prostorski razvoj 
Občine Logatec in izhodišča za prostorsko načrtovanje na 
lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega razvoja oziroma 
zasnova prostorskih ureditev ima podlago v sprejetih dr-
žavnih prostorskih aktih: SPRS in PRS. Poleg navedenega 
mora SPRO Logatec upoštevati tudi izhodišča Regionalne 
zasnove prostorskega razvoja za Ljubljansko urbano regijo, 
ko bo le ta sprejeta.

Vsebina SPRO je podrobneje opredeljena v Pravilniku 
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije 
prostorskega razvoja občine in vrstah njenih strokovnih 
podlag (Uradni list RS, št. 17/04, v nadaljevanju: Pravilnik 
o SPRO), v skladu s katerim se SPRO pripravi.

Občina Logatec bo, kolikor bo izražen interes za izde-
lavo skupnih elementov izdelave prostorskih aktov, pred-
vsem na področju turizma, prometa, infrastrukture, depo-
niranja odpadkov ter drugih skupnih projektov, usklajevala 
svoje interese z interesi sosednjih občin.

(2) Programska izhodišča in cilji za izdelavo SPRO 
Logatec:

Usmeritve na področju družbenega in gospodarskega 
razvoja ter poselitve:

– Zgoščevanje poselitve v nepozidanih območjih 
stavbnih zemljišč znotraj naselja.

– Usmerjanje poselitve v obstoječe naselje ter spod-
bujanje prenove in dopolnjevanja stavb v okviru obstoječih 
poselitvenih površin.

– Usmerjanje dejavnosti na primeren in nekonflikten 
način v prostor.

– Usmerjanje dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive 
na sosednja območja, v območja, kjer ti vplivi ne bodo ne-
gativno vplivali na razvoj drugih dejavnosti.

– Načrtovanje širitev naselij v skladu z razpoložljivi-
mi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe infrastrukturne 
opreme, pri čemer širitev ne bo prekomerno oslabila ob-
stoječe oskrbe. V konceptu prostorskega razvoja občine 
se opredeljujejo nova poselitvena območja zgolj kot širitve 
zaokrožitev in izravnava robov naselja, ki NE posegajo na 
območje Nature 2000.

– Poenoteno izvajanje meril in pogojev za posege v 
prostor.

Usmeritve na področju razvoja gospodarskega infra-
strukturnega omrežja:

– Infrastrukturno omrežje se bo razvijalo v skladu s 
potrebami prostorskega in gospodarskega razvoja naselij. 
Dosedanja infrastrukturna opremljenost se bo dopolnjevala 
na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in 



Stran 15488 / Št. 137 / 27. 12. 2006	 Uradni list Republike Slovenije

energetsko opremo ter se izboljševala v smeri preprečeva-
nja onesnaženja in zmanjševanja obremenitev vodotokov 
ter drugih naravnih vrednot.

– Na območjih stavbnih zemljišč, ki so planirana za 
bodoče novo opremljanje ali preurejanje, se bo predhodno 
celovito uredila prometna, komunalna, energetska infra-
struktura in zveze.

– Obnova infrastrukturne opreme se bo izvajala po 
načelu celovitosti opreme posameznih območij. Na obmo-
čjih urejanja prometne ali druge infrastrukture (novogradnje 
ali obnovitve) se bodo istočasno obnovili vsi obstoječi ali 
na novo zgradili potrebni vodi in naprave infrastrukture za 
posamezen urejen odsek ali območje.

– Za razbremenitev Tržaške ceste se predvideva ume-
stitev obvoznice.

– Na območju Občine Logatec je ravnanje s komunal-
nim odpadki ustrezno urejeno, postopno se na celotnem 
območju občine uveljavlja sistem ločenega zbiranja odpad-
kov. Občina Logatec bo še naprej aktivna pri odstranjevanju 
divjih odlagališč. V sodelovanju z izvajalcem gospodarske 
javne službe bo občina poskušala izboljšati učinkovitost in 
povečati število odvozov zelenega odreza, odvozov kosov-
nih ter nevarnih odpadkov.

Usmeritve na področju razvoja in ohranjanja krajine:
– Varovalo se bo naravne vrednote in kulturno de-

diščino z vključevanjem celostnega varstva v materialno 
okolje s pripravo programov za revitalizacijo, rehabilitacijo 
ali renaturacijo.

– Vodnogospodarska dejavnost bo usmerjena v ustre-
zno nadaljnjo rabo prostora, odvisnega od vodnega režima, 
skrb za ohranitev količin in kakovosti površinskih in podze-
mnih voda v vseh pojavnih oblikah ter skrb za varovanje 
vodnega in obvodnega prostora, upoštevaje naravne zako-
nitosti vodnega režima.

Cilji SPRO Logatec:
– Upoštevanje usmeritev državne in občinske prostor-

ske zakonodaje ter upoštevanje sektorske zakonodaje in 
strokovnih podlag.

– Skladen in vzdržen prostorski razvoj Občine Logatec 
po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodar-
skimi, družbenimi in okoljskimi razmerami ter usklajeno z 
razvojnimi in poselitvenimi potrebami.

– Usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem 
varstvenih usmeritev ter zahtev s področja varstva okolja, 
ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kultur-
ne dediščine.

– Spodbujanje kvalitetnega prostorskega razvoja (ra-
zvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih 
mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za 
športno in kulturno dejavnost, zagotavljanje prebivalcem 
naselja in njihovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno 
oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje, 
zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in 
drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svoje-
ga gravitacijskega območja).

– Poenoteno izvajanje meril in pogojev za posege v 
prostor.

(3) Celovita presoja vplivov na okolje:
Skladno z določilom 40. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, v nadaljevanju: ZVO) je Ob-
čina Logatec z vlogo št. 3500-1/2006-6, z dne 25. 9. 2006, 
obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave 
SPRO Logatec. Na podlagi zaprosila je Ministrstvo za okolje 
in prostor pripravljavca z odločbo št. 35409-271/2006, z dne 
10. 11. 2006, prejeto dne 15. 11. 2006, seznanilo, da je v 
postopku priprave in sprejemanja strategije prostorskega 
razvoja občine Logatec treba izvesti celovito presojo vpli-
vov na okolje. Sestavni del postopka je izvedba presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana 
območja.

4. člen
(okvirno ureditveno območje)

Strategija prostorskega razvoja Občine Logatec se iz-
dela za celotno območje Občine Logatec.

5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 

pri pripravi SPRO Logatec)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice, 

mnenja in strokovne podlage za pripravo prostorske stra-
tegije, so ministrstva, organi v sestavi ministrstev ter nosilci 
javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi SPRO Logatec. 
Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pri-
stojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni podajo 
smernice za pripravo SPRO Logatec. V primeru molka no-
silca urejanja prostora, se v skladu z 29. členom ZUreP-1 
šteje, da nimajo smernic, pri čemer bo izdelovalec upošteval 
vse zahteve, ki jih za pripravo predloga strategije določajo 
veljavni predpisi in drugi pravni akti.

(2) Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah 
in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski 
razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
poda izhodišča za razvoj poselitve, prostorski razvoj in gra-
ditev;

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
poda izhodišča za preprečevanje onesnaževanja okolja, var-
stva narave in ravnanje z vodami;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja;

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, poda izhodišča za rabo 
voda in priobalnih zemljišč;

5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetni-
štvo in konkurenčnost, poda izhodišča in usmeritve za podro-
čje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij 
in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;

6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji 
trg, poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagov-
nih rezerv;

7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, 
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih vi-
rov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastruk-
ture ter rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;

8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, 
poda izhodišča za razvoj turizma in turistične ponudbe na 
nacionalni ravni;

9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektron-
ske komunikacije, poda izhodišča za razvoj elektronskih ko-
munikacij na državni ravni;

10. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, poda 
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega 
prometa;

11. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice, poda 
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega železniškega 
prometa;

12. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, poda 
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega letalskega 
prometa;

13. Ministrstvo za promet, Direktorat za pomorstvo, 
poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega vodne-
ga prometa;

14. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, poda 
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega 
omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avto-
cest;

15. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno le-
talstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega 
letalstva, letališč in vzletišč;
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16. Družba za avtoceste RS, poda izhodišča, ki se nana-
šajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;

17. Javna agencija RS za železniški promet, poda izhodi-
šča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;

18. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne za-
deve, opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov 
urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe 
obrambe;

19. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami;

20. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča, usmeritve 
in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Di-
rektorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje 
potencialov kmetijskih zemljišč;

22. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, pripravi izhodišča 
za rabo in ohranjanje gozdov ter izhodišča za razvoj dejavnosti 
lovstva in ribištva;

23. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno var-
stvo, poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene 
dejavnosti;

24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, 
poda izhodišča za razvoj omrežja izobraževalnih in znanstve-
nih ustanov osnovnega in srednjega šolstva;

25. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, 
poda izhodišča za razvoj športa in športne infrastrukture.

26. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
Direktorat za visoko šolstvo, poda izhodišča za razvoj omrežje 
visokih in znanstvenih ustanov višjega in visokega šolstva.

27. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine ter druge 
dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;

28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, poda 
izhodišča za zagotovitev ustreznega števila in strukture delov-
nih mest ter razvoja socialne infrastrukture;

29. Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, 
nepremičnine in splošne zadeve, poda izhodišča za ravnanje s 
skupnim premoženjem države, investicijami in stanovanjskimi 
zadevami;

30. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko, poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in 
lokalni prostorski razvoj;

31. Zavod za gozdove RS, poda izhodišča za področje 
gozdarstva nacionalnega pomena;

32. Zavod RS za varstvo narave, poda izhodišča za 
ohranjanje narave;

33. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, poda izhodi-
šča za varstvo kulturne dediščine na nacionalni ravni;

34. Geoplin Plinovodi, d.o.o., poda izhodišča za področje 
transporta in skladiščenja zemeljskega plina;

35. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., poda izhodišča za 
področje prenosa električne energije;

36. Telekom Slovenije, d.d., poda izhodišča za področje 
telekomunikacij in zvez državnega pomena;

37. Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana, poda izhodišča 
za področje gozdarstva lokalnega pomena;

38. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, poda 
izhodišča za ohranjanje narave lokalnega pomena;

39. Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Ljublja-
na, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega 
pomena;

40. Kmetijsko gozdarska zbornica RS, Kmetijsko-goz-
darski zavod Ljubljana, poda izhodišča za razvoj kmetijstva 
na lokalnem nivoju;

41. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana okolica, poda 
izhodišča za področje prenosa električne energije na lokalnem 
nivoju;

42. Adriaplin, d.o.o., poda izhodišča za področje energet-
ske oskrbe s plinom na lokalnem nivoju;

43. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, poda izhodišča 
za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena;

44. Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., poda izhodišča 
za področje komunalne infrastrukture lokalnega pomena;

45. Občina Logatec, poda izhodišča za področje razvoja 
gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šol-
stva, športa, socialnega varstva, javne uprave,…) lokalnega 
pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge 
infrastrukture lokalnega pomena;

46. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokal-
nem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi SPRO 
Logatec in glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.

(3) K oddaji usmeritev na področju prostorskega razvoja 
na lokalni ravni bodo pozvane tudi interesne skupine in orga-
nizirana javnost.

6. člen
(strokovne podlage za pripravo SPRO Logatec)

(1) Obstoječe strokovne podlage in drugi akti:
Pri izdelavi SPRO Logatec bo izdelovalec upošteval ob-

stoječe strokovne podlage, v kolikor le te niso v nasprotju z 
izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov, sprejetih po izdelavi 
strokovne podlage, ali programskimi izhodišči, določenimi v 
tem programu priprave:

– Izdelava analize stanja in teženj v prostoru za izvedbo 
strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine 
Logatec;

– Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 
za obdobje 2002-2006.

(2) Obvezne strokovne podlage:
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Ura-

dni list RS, št. 122/04, z dne 12. 11. 2004) so obvezne stro-
kovne podlage za pripravo prostorskih aktov:

1. Analiza stanja in teženj v prostoru,
2. Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti 

v prostoru,
3. Študija ranljivosti prostora,
4. Druge strokovne podlage.
(3) Strokovne podlage pripravljavca:
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi iz-

delavo naslednjih strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih 
izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se izdelajo 
za naslednje vsebine oziroma področja:

– Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja Občine 
Logatec;

– Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja za 
izbrane dejavnosti (bivanje, obrtne dejavnosti in manjši indu-
strijski obrati, družbene dejavnosti, turizem) z bilanco zemljišč 
za gradnjo;

– Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev 
izven poselitvenih območij;

– Podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdela-
ve urbanističnih zasnov za naselja, za katera se ob pripravi 
SPRO Logatec planira intenzivnejši razvoj oziroma naselja, ki 
zahtevajo celovit koncept prostorskega razvoja ter dopolnitev 
obstoječih strokovnih podlag poselitve z izdelavo variantnih 
rešitev;

– Strokovne podlage s področja krajine in usmerjanja 
dejavnosti v odprtem prostoru;

– Strokovne podlage s področja lokalne javne gospodar-
ske infrastrukture, vključno z izdelavo programa opremljanja 
zemljišč za gradnjo;

– Okoljsko poročilo v skladu z ZVO in Zakonom o ohra-
njanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB2, v nadalje-
vanju: ZON), če bo potrebo po izdelavi te strokovne podlage 
ugotovilo Ministrstvo za okolje in prostor;

– Analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posa-
mezne dejavnosti;

– Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih 
prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja pro-
stora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno zako-
nodajo v pristojnosti Občine Logatec.
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Kolikor se med postopkom priprave prostorskega akta 
ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se 
jih pripravi med postopkom. Strokovne podlage se pripravijo 
na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna 
služba skupaj z izbranim izdelovalcem SPRO Logatec in ob 
upoštevanju že izdelanih analiz.

Posamezni nosilec urejanja prostora, v skladu s progra-
mom priprave SPRO Logatec, pripravljavcu na njegovo zah-
tevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer 
mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problemati-
ke. Strokovne podlage morajo vsebovati: podatke in analize 
stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predloge 
morebitnih strateških razvojnih potreb ali prostorskih ureditev 
s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z 
njihovimi operativnimi programi ter druge pogoje in omejitve 
za razvoj dejavnosti v prostoru.

Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage 
za SPRO Logatec najmanj v natančnosti, ki je predpisana s 
Pravilnikom o SPRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom 
Pravilnika o SPRO.

7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZU-
reP-1. Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo 
SPRO Logatec z izbiro v skladu z zakonom, ki ureja javna 
naročila.

8. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)

(1) SPRO Logatec se prikaže na državni topografski karti 
v merilu 1:50.000. Urbanistična zasnova se prikaže na digi-
talnih ortofoto načrtih in topografskih načrtih v merilu 1:5.000 
ali 1:10.000. Uporabljajo se še: digitalni ortofoto večjih meril, 
temeljni topografski načrt 1:5.000, topografske karte 1:25.000 
ter digitalni katastrski načrt. Vse geodetske podloge morajo 
biti novelirane.

(2) Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo SPRO 
Logatec se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne 
geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma 
nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih gospo-
darskih služb.

(3) Kolikor se v postopku priprave prostorske strategije 
ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi druge geodetske podatke, 
ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom 
postopka.

(4) Vse geodetske podlage, ki so potrebne za pripravo 
prostorske strategije in s katerimi pripravljavec še ne razpola-
ga, pridobi pripravljavec pri Geodetski upravi RS. Občina jih 
uporablja v skladu s pravili državne geodetske službe in na 
lastne stroške.

9. člen
(postopek in roki priprave SPRO Logatec)

(1) Vzporedno s pripravo SPRO Logatec je potrebno 
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO 
ter postopek presoje sprejemljivosti izvedbe SPRO Logatec 
po ZON.

(2) Priprava SPRO Logatec bo ob sodelovanju nosilcev 
urejanja prostora potekala po naslednjem terminskem planu:

– prva prostorska konferenca – november 2006
– sprejem programa priprave – december 2006
– pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev ureja-

nja prostora – januar 2006
– izdelava strokovnih podlag za SPRO Logatec – februar 

2007
– izdelava variantnih rešitev za urbanistično zasnovo 

– marec 2007
– izdelava predloga SPRO Logatec – april 2007
– izdelava in revizija okoljskega poročila po ZVO in ZON 

– april 2007

– druga prostorska konferenca – april 2007
– obravnava in sprejem predlogov SPRO Logatec na 

občinskem svetu – maj 2007
– javna razgrnitev in javne obravnave – junij 2007
– izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgr-

nitve – september 2007
– izdelava dopolnjenega predloga SPRO Logatec – ok-

tober 2007
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnje-

nemu predlogu SPRO Logatec december 2007
– pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po 

ZVO in ZON – januar 2008
– sprejem odloka o SPRO Logatec – januar 2008
– pridobitev sklepa ministra, pristojnega za prostor, o 

skladnosti SPRO Logatec z ZUreP-1 in prostorskimi akti dr-
žave – februar 2008.

(3) V pripravi je sprememba prostorske zakonodaje, ki 
naj bi bistveno posegla v proceduro sprejema prostorskega 
akta. V primeru spremembe prostorske zakonodaje se bo po-
stopek sprejema in posledično terminski plan prilagodil novim 
predpisom.

(4) Roki za pripravo SPRO Logatec, predvideni s tem 
Programom priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih 
okoliščin spremenijo.

10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem SPRO Logatec)
Finančna sredstva za pripravo SPRO Logatec in pripravo 

strokovnih podlag pripravljavec zagotovi v okviru sprejetega 
proračuna za leto 2006 in predvidenih sredstev v naslednjih 
proračunskih obdobjih.

11. člen
(objava in veljavnost SPRO Logatec)

Program priprave SPRO Logatec se objavi v Uradnem 
listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Šifra: 3500-1/2006-7
Logatec, dne 20. decembra 2006

Župan
Občina Logatec

Janez Nagode l.r.

MAJŠPERK

5792. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Majšperk v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 34. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list 
RS, št. 23/99 in 92/03) je županja Občine Majšperk dne 
14. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Majšperk  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financira-
nje Občine Majšperk (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 	
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1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdo-
bje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) 
in Odlokom o proračunu Občine Majšperk za leto 2006 (Ura-
dni list RS, št. 2/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar marec 

2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 564.889

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 183.284

70 DAVČNI PRIHODKI 108.681

700 Davki na dohodek in dobiček 174.361

703 Davki na premoženje –68.460

704 Domači davki na blago in storitve 2.780

706 Drugi davki –

71 NEDAVČNI PRIHODKI 74.603

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 56.119

711 Takse in pristojbine 830

712 Denarne kazni –

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.986

714 Drugi nedavčni prihodki 14.668

72 KAPITALSKI PRIHODKI 16.820

720 Prihodki od prodaje osnovnih sred-
stev 835

721 Prihodki od prodaje zalog –

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo-
predmetenih dolgoročnih sredstev 15.985

73 PREJETE DONACIJE –

730 Prejete donacije iz domačih virov –

731 Prejete donacije iz tujine –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 364.785

740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 364.785

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 648.024

40 TEKOČI ODHODKI 170.053

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.280

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 2.872
402 Izdatki za blago in storitve 128.955
403 Plačila domačih obresti 18.316
409 Rezerve 1.630
41 TEKOČI TRANSFERI 168.250
410 Subvencije –
411 Transferi posameznikom in gospo-
dinjstvom 96.390
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 3.380
413 Drugi tekoči domači transferi 68.480
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 301.175
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 301.175
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 8.546
430 Investicijski transferi 8.546
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

–83.135
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (IV.-V.) –
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 19.060
55 ODPLAČILA DOLGA 19.060
550 Odplačila domačega dolga 19.060
IX. POVEČANJE (ZMANJŠA-
NJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –102.195
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X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –19.060

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 83.135

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 885.269

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

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih 
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavi-
jo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

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

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadol-
ži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga 
v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 
dalje.

Št. 4111-2/2006-1
Majšperk, dne 14. decembra 2006

Županja
Občine Majšperk

dr. Darinka Fakin l.r.

MEDVODE

5793. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Medvode za leto 2007

Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00 
in 11/02, 10/03) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni 
list RS, št. 29/06 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ob-
čine Medvode na 2. seji dne 18. 12. 2006 sprejel

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

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode 
za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2007 znaša 
0,000239 EUR.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja od 1. 1. 2007.

Št. 423-123/06
Medvode, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA

5794. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren 
- Kostanjevica v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 
39. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 58/99) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 
18. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miren - 

Kostanjevica v obdobju januar–marec 2007

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

Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. januarja do 
31. marca 2007.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 

leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov 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 in 110/02) in Odlokom o proračunu Občine Mi-
ren - Kostanjevica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 39/06).

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju proračuna za leto 2006.
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4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje 

izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu 
za leto 2006.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

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

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

6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja do 31. 3. 

2007. Če proračun za leto 2007 do tega roka ne bo sprejet, 
se lahko začasno financiranje na predlog župana s sklepom 
občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje 
funkcij občine.

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Št. 403.03-1/2005
Miren, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

MIRNA PEČ

5795. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 
44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba 
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 36/99 – odločba US, 59/99 
– odločba US, 70/00, 94/00 – sklep US, 100/00 – sklep US, 
28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 
– odločba US, 77/04 – odločba US in 72/05) ter 15. člena 
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 
in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 3. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nasle-

dnja zemljišča v zemljiškoknjižnem vložku 1143, k.o. Hmelj-
čič:

– zemljišče s parcelno številko 3485/2, pot v izmeri 
210 m²,

– zemljišče s parcelno številko 3481/2, pot v izmeri 
123 m²,

– zemljišče s parcelno številko 3481/3, pot v izmeri 
50 m².

II
Zemljišča iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti 

status javnega dobra in postanejo last Občine Mirna Peč.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-01/2006-17
Mirna Peč, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l.r.

5796. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 
44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba 
US, 74/98, 12/99 – slep US, 36/99 – odločba US, 59/99 
– odločba US, 70/00, 94/00 – sklep US, 100/00 – sklep US, 
28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02, 108/03 
– odločba US, 77/04 – odločba US in 72/05) ter 15. člena 
Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 
in 40/03) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 3. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I
S tem sklepom se na zemljišču parc. št. 2983/4, vl. 

št. 1554, pot v izmeri 80 m², k.o. Mirna Peč, ukine status 
javnega dobra.

II
Zemljišče iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti 

status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-01/2006-18
Mirna Peč, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l.r.

5797. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Mirna 
Peč za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. in 70. člena Statuta 
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) je 
Občinski svet Občine Mirna Peč na 3. redni seji, dne 14. de-
cembra 2006 sprejel
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O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč  

za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2006 

(Uradni list RS, št. 12/06 in 100/06) se 2. člen spremeni tako, 
da se glasi:

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2006

v SIT

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 462.835.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 281.217.000

70 DAVČNI PRIHODKI 198.915.000

700 Davki na dohodek na dobiček 155.340.000

703 Davki na premoženje 27.307.000

704 Domači davki na blago in storitve 16.268.000

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 82.302.000

710 Udeležbe na dobičku in dohodki od 
premoženja 7.561.000

711 Takse in pristojbine 420.000

712 Denarne kazni 821.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0

714 Drugi nedavčni prihodki 73.500.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.995.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.310.000

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nema-
terialnega premoženja 10.685.000

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 167.623.000

740 transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 167.623.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 434.382.000

40 TEKOČI ODHODKI 104.874.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 30.415.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 4.944.000

402 Izdatki za blago in storitve 67.515.000

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 2.000.000

41 TEKOČI TRANSFERI 154.955.000

410 Subvencije 12.306.000

411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom 97.940.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 12.074.000

413 Drugi tekoči domači transferi 32.635.000

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 106.688.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 106.688.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 67.865.000

431 Investic.transferi pravnim in fiz.os., ki 
niso prorač.upor. 53.235.000

432 Investic.transferi proračunskim upo-
rabnikom 14.630.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) 28.453.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2006

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 
2006

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga
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IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED-
STEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 28.453.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III. –28.453.000

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 113.974.000

Proračunski presežek v znesku 28.453.000 SIT poveču-
je sredstva na računih konec leta iz preteklih let.«

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za prora-
čunsko leto 2006.

Št. 410-04/2005-10
Mirna Peč, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l.r.

5798. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna 
Peč v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list 
RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03) ter 13. člena Odloka o proračunu 
Občine Mirna Peč za leto 2006 (Uradni list RS, št. 12/06 in 
100/06) je župan Občine Mirna Peč dne 13. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mirna Peč  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdo-
bje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Mirna Peč za leto 2006 (Uradni list RS, 
št. 12/06 in 100/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD-
KOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar marec 

2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 452.523

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 197.381

70 DAVČNI PRIHODKI 180.476

700 Davki na dohodek in dobiček 148.528

703 Davki na premoženje 31.035

704 Domači davki na blago in storitve 913

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 16.905

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 2.267

711 Takse in pristojbine 429

712 Denarne kazni

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

714 Drugi nedavčni prihodki 14.209

72 KAPITALSKI PRIHODKI 15.850

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo-
predmetenih dolgoročnih sredstev 15.850

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 239.292

740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 239.292

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 257.456

40 TEKOČI ODHODKI 71.017

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.398

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 3.006

402 Izdatki za blago in storitve 49.613

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI 129.848

410 Subvencije

411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom 101.669

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 398

413 Drugi tekoči domači transferi 27.781

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 21.811

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 21.811

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 34.780

430 Investicijski transferi 34.780
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 195.067

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

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

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED-
STEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) +195.067

X. NETO ZADOLŽEVANJE

(VII.-VIII.)

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –195.067

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 356.337

9009 Splošni sklad za drugo +356.337

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

4. člen
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine 76.700 eurov, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje.

Št. 410-12/2006-3
Mirna Peč, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

MISLINJA

5799. Sklep o začasnem financiranju potreb iz 
proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 
2007 –  31. 3. 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU 
in 110/02 – ZDT-B) in 31. člena Statuta Občine Mislinja (Ura-
dni list RS, št. 08/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) 
je župan Občine Mislinja dne 8. 12. 2006 sprejel
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S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna 

Občine Mislinja v obdobju  
od 1. 1. 2007 – 31. 3. 2007

1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007.

2.
Financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih 

s predpisom določenih namenov se začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna za leto 2006 za iste programe kot v letu 
2006.

3.
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2007 

do 31. 3. 2007 se smejo uporabiti sredstva do višine, soraz-
merne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu 
za leto 2006.

4.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 

plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 410-02/2006
Mislinja, dne 8. decembra 2006

Župan
Občine Mislinja

Viktor Robnik l.r.

MOZIRJE

5800. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in 
mladino Občine Mozirje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91 in 8/96), 26. in 135. člena Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 
9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 7/99, 110/02), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo 
Zgornje Savinjskih občin 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, 
št. 61/02, 64/03 in 29/04), je Občinski svet Občine Mozirje na 
3. redni seji, dne 18. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino 

Občine Mozirje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, 

kulturo, šport in mladino Občine Mozirje (Uradni list RS, 
št. 24/06) se spremeni 21. člen tako, da se pravilno glasi:

»Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 5 članov. Člane 
imenuje občinski svet s področja dela zavoda (turizma, kul-
ture, športa in mladine), financ in pravnih zadev.«.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati 

naslednji dan po objavi.

Št. 032-0011/2006
Mozirje, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

5801. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje 
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 
110/02 – ZDT-B) in 3. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni 
list RS, št. 61/02) je Župan Občine Mozirje dne 18. 12. 2006 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Mozirje v 

obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Mozirje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: 
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Mozirje za leto 2006 
(Uradni list RS, št. 61/2006, 69/2006; v nadaljevanju: odlok 
o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v zneskih predvidenih v splošnem delu proračuna 
za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 1. 2007.

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

4. člen
(posebni del proračuna)

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

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. KONČNE DOLOČBE

7. člen
(obvestilo o sklepu)

Občinski svet Občine Mozirje je bil s sklepom o zača-
snem financiranju proračunskih potreb v Občini Mozirje v letu 
2007 seznanjen na 3. redni seji dne 18. 12. 2006.

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), 
uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Št. 032-001/2006
Mozirje, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

5802. Sklep o načinu financiranja političnih strank v 
Občini Mozirje za leto 2007

Na podlagi 26. čl. Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 69/05 ZPolS-UPB, uradno prečiščeno besedilo), 
je Občinski svet Občine Mozirje na 3. redni seji dne 18. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini 

Mozirje za leto 2007

I.
Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih stran-

kah financira politične stranke.
Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala 

kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski 
svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu 
glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da 
je vložila zahtevek za vsako tekoče leto posebej.

II.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se 

določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje 

strank, se določijo v višini 0,4% sredstev, ki jih ima občina 
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s 
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog 
za to leto (primerna poraba).

III.
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun 

stranke in sicer mesečno po dvanajstinah.

IV.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 032-0011/2006
Mozirje, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

5803. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
letu 2007

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98 
in Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 8/00) in 18. čle-
na Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih 
občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03, 
29/04 in 61/06) je Občinski svet Občine Mozirje na 3. redni 
seji dne 18. 12. 2006 sprejel

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

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Mozirje se uskladi 
z indeksom rasti cen v gradbeništvu za obdobje oktober 2005 
– oktober 2006, tako da za leto 2007 znaša 0,352190 SIT 
oziroma 0,001469 EUR.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz tega sklepa se 
uporablja od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 032-0011/2006
Mozirje, dne 18. decembra 2006

Župan 
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

MURSKA SOBOTA

5804. Sprememba Statuta Mestne občine Murska 
Sobota

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – odločba US), 
17. in 116. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota 
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(Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) je Mestni 
svet mestne Občine Murska Sobota na seji dne 14. decem-
bra 2006 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A
Mestne občine Murska Sobota

1. člen
V Statutu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, 

št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) se v prvem stavku petega 
odstavka 63. člena črta beseda »podžupana«.

2. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-02-1/06
Murska Sobota, dne 14. decembra 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o nagradah ob kulturnem prazniku

Na podlagi 6. in 17. člena Statuta Mestne občine Mur-
ska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) 
je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 
14. decembra 2006 sprejel

O D LO K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nagradah ob kulturnem prazniku

1. člen
Besedilo prve alineje 2. člena Odloka o nagradah ob 

kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96) se dopolni tako, 
da se pred besedo »nagrada« doda beseda »denarna«.

2. člen
Besedilo tretjega člena odloka se nadomesti z novim 

besedilom, tako da se glasi: 
»Denarno nagrado v neto znesku 2.500 EUR prejme 

posameznik ali skupina ustvarjalcev za vrhunske dosežke ali 
življenjsko delo, s katerim je bila občinska kultura uveljavlje-
na v širšem slovenskem ali mednarodnem prostoru.«

3. člen
Besedilo četrtega člena odloka se dopolni tako, da se 

glasi: 
»Plaketo (likovno delo) v vrednosti do 650 EUR prejme 

posameznik ali skupina za pomembne dosežke v kulturi, ki 
so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred podeli-
tvijo in pomenijo obogatitev občinske kulture.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 007-0022/2006
Murski Soboti, dne 14. decembra 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5806. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2007

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 56/00, 52/01, 3/04 in 120/05) ter 17. člena Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 
52/01, 76/02 in 72/06) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na seji dne 14. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Mestne občine Murska Sobota  

za leto 2007

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2007 znaša 0,00053831 EUR/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

Št. 422-0003/2006
Murska Sobota, dne 14. decembra 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5807. Sklep o določitvi cene programov predšolske 
vzgoje in plačila staršev v javnem 
vzgojno-varstvenem zavodu »Vrtec« Murska 
Sobota za leto 2007

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Ura-
dni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2), 22. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva-
jajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), 3. člena Pra-
vilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list 
RS, št. 129/06) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska 
Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) je 
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 2. seji dne 
14. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje 

in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem 
zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2007

1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 

1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti zna-
ša 81.755,00 SIT (341,16 EUR) na otroka mesečno, cena 
poldnevnega programa (4–6 ur) pa 57.229,00 SIT (238,81 
EUR).

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za vse otroke 

v javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v 
Mestni občini Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o 
plačilih staršev določi cena 66.961,00 SIT (279,42 EUR) 
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na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega 
programa iz 1. člena v višini 14.794,00 SIT (61,73 EUR) 
(subvencija) bo varstvo za otroke, ki imajo stalno bivališče 
v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna občina 
Murska Sobota iz sredstev občinskega proračuna za otro-
ško varstvo.

3. člen
V skladu s 1. in 2. odstavkom 17. člena Zakona o 

vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere 
in položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih 
programov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni 
normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na 
oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na 
oddelek.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva-
jajo javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji), 
bo Mestna občina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v 
odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini 
cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja raz-
liko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim 
normativnim številom.

4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Me-

stna občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda zago-
tavljala finančna sredstva izven cene programov za zaposle-
ne delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo 
predpisani normativi ter druge nujne stroške, navedene v tem 
členu pravilnika.

V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o 
metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru 
potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno 
oviranih otrok.

5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotno-

sti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na 
plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 5.788,00 
SIT (24,15 EUR).

6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za 

vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek 
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, 
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred 
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času 
odsotnosti otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na 
podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža 
cena za stroške neporabljenih živil.

7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem 

oddelku znaša 239.134,00 SIT (997,89 EUR), za otroke z 
motnjami v razvoju v integriranem oddelku pa znaša cena 
161.352,00 SIT (673,31 EUR).

Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na pod-
lagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in norma-
tivov glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziroma 
integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, v 
skladu s 30. členom Zakona o vrtcih, cena za druge enako 
stare otroke. Razliko med ceno programa in plačilom staršev 
je dolžna plačevati domicilna občina otroka.

8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev 

za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med 
zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 3.630,00 SIT 
(15,15 EUR)/dan. Račune po obračunu izstavlja Vrtec Mur-
ska Sobota domicilni občini otroka.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev 
v »Vrtcu« Murska Sobota (Uradni list RS, št. 120 /05).

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 602-0534/2006
Murski Soboti, dne 14. decembra 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5808. Sklep o določitvi višine blagajniškega 
maksimuma

Na podlagi 4. člena Pravilnika o plačevanju z gotovino 
in blagajniškem maksimumu (Uradni list RS, št. 103/02) in 
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 23/99, 52/01, 76/02 in 72/06) je Mestni svet Me-
stne občine Murska Sobota na seji dne 14. decembra 2006 
sprejel

S K L E P
o določitvi višine blagajniškega maksimuma

1. člen
Za izplačila v gotovini iz blagajne v okviru proračuna 

Mestne občine Murska Sobota se določi blagajniški maksi-
mum v višini 300 EUR.

2. člen
Mestna občina lahko ima v skladu s 1. členom tega 

sklepa gotovino za gotovinska izplačila do višine blagajni-
škega maksimuma.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007.

Št. 405-0001/2006
Murska Sobota, dne 14. decembra 2006

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA

5809. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Nova 
Gorica za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 50. člena Statuta 
Območne obrtne zbornice Nova Gorica, sprejetega na seji 
skupščine Območne obrtne zbornice Nova Gorica, dne 20. 3. 
2000, je skupščina Območne obrtne zbornice Nova Gorica 
na svoji 8. seji dne 15. 12. 2006 sprejela



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	137 / 27. 12. 2006 / Stran 15501 

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Območni obrtni zbornici Nova Gorica  
za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Nova 

Gorica (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa plačujejo mesečno čla-

narino, kot sledi:
– Fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 

zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 1.7665% od bruto najnižje pokojninske 
zavarovalne osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.996,00 
SIT mesečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v 
evre po tečaju zamenjave.

– Fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 1.7665% od bruto najnižje pokojninske 
zavarovalne osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.996,00 
SIT mesečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v 
evre po tečaju zamenjave.

– Fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino 
v višini 1.7665% od bruto najnižje pokojninske zavarovalne 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.996,00 SIT mesečno 
oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

– Fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje 
članarino v višini 1.7665% od bruto najnižje pokojninske 
zavarovalne osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2.996,00 
SIT mesečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v 
evre po tečaju zamenjave.

– Pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in oblike njihovega združevanja) v višini 2.996,00 SIT me-
sečno oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre 
po tečaju zamenjave.

– Prostovoljni člani, v višini 2.996,00 SIT mesečno, 
oziroma 12,50 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Nova Gorica člane s pisnim 

obvestilom oziroma odločbo seznani o odmeri članarine za 
leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki 
Slovenije d. d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Nova Gorica.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna 
obrtna zbornica Nova Gorica dolžna pisno obvestiti Upravni 
odbor Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Nova Gorica je pooblastila 

Obrtno zbornico Slovenije za skupno izdajanje obvestil oziro-
ma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana 
s pobiranjem članarine.

Št. 1-39/2006-1
Nova Gorica, dne 15. decembra 2006

Predsednik 
Skupščine OOZ Nova Gorica

Slavko Šuligoj l.r.

5810. Program priprave prostorskega reda Mestne 
občine Nova Gorica (PR MONG)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni objave, št. 6/02 in 25/02) 
sprejemam

P R O G R A M   P R I P R A V E
prostorskega reda Mestne občine Nova Gorica 

(PR MONG)

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pri-
pravo Prostorskega reda Mestne občine Nova Gorica 
(PR MONG)

1.1 Ocena stanja in razlogi
Na podlagi 173. člena Zakona o urejanju prostora (ZU-

reP-1) morajo občine sprejeti prostorski red najkasneje v 
treh letih po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slo-
venije.

Območje Mestne občine Nova Gorica se danes ureja s:
– prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Mestne 

občine Nova Gorica za obdobje 1986–2000 in prostorski-
mi sestavinami srednjeročnega plana Mestne občine Nova 
Gorica za obdobje 1986–1990, spremembe in dopolnitve 
2003, (Uradne objave, št. 18/2003, dopolnitve Uradni list 
RS, 88/04);

– odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege 
v prostor na mestnem območju Nove Gorice, (Uradno glasilo, 
št. 1/00, 12/00, 10/02, 15/02, 4/03, Uradni list RS, št. 121/04, 
3/06, 39/06, 57/06);

– odlokom o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za 
Mestno občino Nova Gorica (Uradno glasilo občin Ajdovšči-
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na, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/87 11/87 ter Uradne objave, 
št. 20/02, 4/03);

– državnimi in občinskimi lokacijskimi načrti.
V izdelavi je občinska prostorska strategija. Sprejet je 

program priprave za Strategijo prostorskega razvoja Mestne 
občine Nova Gorica, (Uradni list RS, št. 26/06).

Vsebino temeljnega izvedbenega akta občine, prostor-
skega reda, je potrebno uskladiti s strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije, s prostorskim redom Slovenije ter s pro-
storsko strategijo MONG, ki je v izdelavi.

Prostorski plan občine določa namensko rabo prosto-
ra. V obstoječem prostorskem planu raba ni bila podrobneje 
določena, kot to predvideva Pravilnik o vsebini, obliki in 
načinu priprave prostorskega reda občin – Priloga 1 (Uradni 
list RS, št. 133/04). Najbolj problematična so poselitvena 
območja, ki so pogosto brez diferenciacije opredeljena kar 
kot območja za stanovanja. Na območjih naselij Nova Go-
rica, Kromberk, Solkan, Rožna Dolina, Pristava in Ajševica 
ter na območju naselij, za katera so bile izdelane urbanistič-
ne zasnove, to so Grgar, Šempas, Dornberk, Branik, Prva-
čina, Renče in Vogrsko, je bila namenska raba podrobneje 
določena, vendar še ni usklajena z navedenim pravilnikom. 
Na območjih naselij z izdelanimi urbanističnimi zasnovami 
(te izhajajo iz leta 1987) so opazne neustrezno planirane 
namenske rabe. Pojavljajo se preobsežno ali preskromno 
načrtovana območja za stanovanja, neustrezna območja za 
proizvodnjo, upadanje proizvodnje ter potrebe po zemljiščih 
zanjo, potrebe po območjih za nove rabe kot so trgovina, 
poslovna dejavnost …

Občina ima trenutno evidentiranih okoli 600 posame-
znih pobud za spremembo namenske rabe zemljišč. Pri 
izdelavi evidence nezazidanih stavbnih zemljišč v letu 2006 
smo skozi pripombe na razgrnjen osnutek evidence dobili še 
1600 pobud za spremembo namenske rabe prostora. Večina 
slednjih se nanaša na zaokroževanje stavbnih zemljišč na 
zemljiške parcele ter na uskladitev napak, ki so nastale s 
transformacijo prostorskega plana na kataster.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v 
prostor na mestnem območju Nove Gorice določa merila in 
pogoje za urejanje prostora za naselja Ajševica, Bukovica, 
Kromberk, Loke, Nova Gorica, delno Ozeljan, Pristava, Ro-
žna dolina, Solkan, Stara Gora, Sveta Gora, Šmaver, delno 
Šmihel in delno Vogrsko. Pri spremembah tega odloka po 
letu 2002 so že upoštevana nekatera določila ZUreP-1 (Ura-
dni list RS, št. 110/02, 8/03).

Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za po-
sege v prostor na območju občine Nova Gorica (Uradno gla-
silo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 9/87 11/87 
ter Uradne objave, št. 20/02, 4/03) ureja ves preostali prostor 
občine. Merila in pogoji za urejanje prostora v tem odloku 
so zelo splošni. V tem smislu se kot najbolj problematično 
izkazuje poselitveno zelo privlačno območje severnega dela 
Vipavske doline (Loke, Ozeljan, Šempas, Šmihel), pa tudi 
druga naselja kot so Dornberk, Prvačina, Grgar.

Ne glede na zakonske okvire torej MONG ugotavlja 
potrebo po določitvi podrobnejše namenske rabe prostora 
ter meril in pogojev za urejanje prostora, slednje še poseb-
no na tistih območjih občine, ki so izven širšega mestnega 
prostora Nove Gorice ter po določitvi ukrepov za izvajanje 
prostorskega reda občine.

1.2 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo PR MONG predstavlja Za-

kona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; 
ZUreP-1).

2. Predmet in programska izhodišča PR MONG
2.1 Predmet PR MONG je določen z zakonom in s 

pravilnikom. Vsebina PR MONG bo naslednja:
– Določitev območij namenske rabe prostora
– Določitev meril in pogojev za urejanje prostora
– Ukrepi za izvajanje prostorskega reda

2.2 Programska izhodišča v PR MONG so:
– Območja namenske rabe je potrebno ažurirati na 

podlagi novih strokovnih podlag, predvsem analize stanja in 
teženj ter analize razvojnih možnosti. Uskladiti želimo napa-
ke, ki so nastale pri transformaciji namenske rabe prostora 
na kataster ter izvesti manjše zaokrožitve namenske rabe 
na zemljiške parcele, katere smo evidentirali pri razgrnitvi 
evidence nezazidanih stavbnih zemljišč. Končno moramo 
namensko rabo prostora uskladiti s Pravilnikom o vsebini, 
obliki in načinu priprave prostorskega reda občin – Priloga 1 
(Uradni list RS, št. 133/04).

– V občinskem prostoru, ki ga ne urejajo Prostorsko 
ureditveni pogoji za posege v prostor na mestnem obmo-
čju Nove Gorice, je potrebno določiti natančnejša merila in 
pogoje. V prostoru je potrebno definirati funkcionalne ter 
prostorske enote ter mu določiti podrobnejša funkcionalna ter 
oblikovna merila in pogoje. Le ta so v veliki meri že definirana 
v strokovnih podlagah za poselitev, izdelanih leta 2003. Z 
novimi potrebami, ki bodo izhajala delno tudi že iz ažurirane 
namenske rabe, je potrebno uskladiti tudi odlok za mestno 
območje Nove Gorice. Posebno pozornost je potrebno name-
niti območjem razpršene gradnje, ki jih je potrebno sanirati 
ter določitvi območij razpršene poselitve.

– Pri izdelavi prostorskega reda občine bomo predvideli 
vse možne ukrepe, ki bodo zagotavljali izvajanje prostorske-
ga reda.

3. Okvirno ureditveno območje PR MONG
PR MONG se pripravlja za celotno območje Mestne 

občine Nova Gorica.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 

bodo sodelovali pri pripravi PR MONG
4.1. Pripravljalec PR MONG
Pripravljalec prostorskega reda je Mestna občina Nova 

Gorica. Pripravo PR MONG vodi Oddelek za okolje in pro-
stor. Drugi oddelki občinske uprave pri pripravi PR MONG 
sodelujejo.

Naloge Oddelka za okolje in prostor so:
– skrbi za metodološko in vsebinsko konsistentnost pri-

prave PR MONG,
– organizira delovanje delovne skupine za pripravo PR 

MONG,
– sodeluje pri izdelavi ustreznih podatkov, analiz in stro-

kovnih podlag za pripravo PR MONG,
– sodeluje z izbranim izdelovalcem pri pripravi in uskla-

ditvi predloga PR MONG,
– zagotavlja vključevanje nosilcev urejanja prostora in 

drugih udeležencev v postopek priprave, usklajuje njihovo 
delo in pridobi njihove smernice in strokovne podlage,

– organizira prostorske konference, javno razgrnitev in 
javne obravnave,

– zagotavlja sodelovanje javnosti v postopku priprave 
PR MONG in

– vodi spis o postopku.
Naloge drugih oddelkov uprave MONG so, da:
– izdelajo in posredujejo Oddelku za okolje in prostor 

strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega 
področja,

– pripravijo usmeritve s svojega delovnega področja za 
pripravo PR MONG.

4.2. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v nji-

hovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri 
pripravi PR MONG in so določeni v Prilogi 1 k temu progra-
mu priprave. V skladu z interesom sodelovanja in glede na 
prostorsko relevantnost lahko podajo smernice za pripravo 
PR MONG tudi druga ministrstva in nosilci urejanja prostora 
na lokalni ravni.

Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi PR MONG,
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– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne pod-
lage razvoja in/ali varstva s svojega delovnega področja za 
pripravo PR MONG,

– pripravijo smernice in podajo mnenje k predlogu PR 
MONG v zakonsko predvidenem 30 dnevni roku, ki pa je 
lahko v skladu z resorsko zakonodajo tudi daljši.

4.3. Izdelovalec PR MONG
Izdelovalec PR MONG bo izbran na osnovi zakonodaje 

s področja javnega naročanja.
5. Strokovne podlage za PR MONG in način pridobi-

tve strokovnih rešitev
Strokovne podlage in potrebne strokovne rešitve izde-

lajo pripravljalec PR MONG, izdelovalec in drugi strokovnjaki 
za posamezna področja načrtovanja. V kolikor jih ne bo 
izdelal pripravljalec, se bodo pridobile na osnovi zakonodaje 
s področja javnega naročanja.

Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja pro-
stora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi PR 
MONG.

MONG je za potrebe izdelave prostorske strategije že 
izdelala strokovne podlage, ki analizirajo stanje v prostoru ter 
izvajanje veljavne prostorske zakonodaje, analizirajo proble-
me prostorskega razvoja, ugotavljajo nove razvojne potrebe 
ter analizirajo razvojne možnosti glede razvoja naselij ter 
drugih ureditev v krajini.

Izdelane so obsežne strokovne podlage za področje po-
selitve. Kot utemeljitev in preveritev izhodišč bodo uporablje-
ne tudi druge že izdelane strokovne podlage, ki so navedene 
v Prilogi 2 k temu programu priprave. Izdelale se bodo tudi 
druge analize prostora, za katere se v postopku ugotovi, da 
so pomembne pri odločitvah o prostorskem razvoju občine.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora zajemajo 
podatke, analize stanja, težnje prostorskega razvoja dejav-
nosti, predloge morebitnih razvojnih potreb in prostorskih 
ureditev s področja dejavnosti nosilca, vključno z njihovimi 
operativnimi programi ter druge pogoje in omejitve za razvoj 
posamezne dejavnosti v prostoru.

6. Geodetske podlage
Za pripravo PR MONG bodo uporabljeni digitalni ka-

tastrski načrti v merilu 1:5000, digitalni ortofoto posnetki v 
merilu 1:5000 ter digitalni topografski načrti (DTK) v merilu 
1:5000 ter njihove prirejene pomanjšave v merilu, primernem 
za PR MONG.

7. Celovita presoja vplivov na okolje
Mestna občina Nova Gorica je za potrebe izdelave pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbene-
ga plana občine Nova Gorica, sprejetega leta 2003 (Uradne 
objave, št. 18/2003), izdelala Študijo ranljivosti okolja za 
prostorski plan Mestne občine Nova Gorica (Urbanistični 
inštitut Republike Slovenije,2000).

Kljub temu je bila občina z odločbo zavezana k izdelavi 
celovite presoje vplivov na okolje za strategijo prostorskega 
razvoja občine, ki je v izdelavi.

Če bo pristojno ministrstvo odločilo, bo občina za posa-
mezne podrobnejše vsebine izdelala celovito presojo vplivov 
na okolje tudi za prostorski red občine.

8. Postopek priprave PR MONG
MONG bo v postopku priprave PR MONG izvedla spo-

daj navedene delovne korake in zagotovila sprejem v zakon-
sko predpisanem roku.

Izdelava analize stanja in strokovnih podlag
Pred začetkom del je pripravljalec ocenil stanje in zbral 

vsa že pripravljena strokovna gradiva, jih analiziral in ugo-
tovil, s katerimi strokovnimi podlagami že razpolaga, katere 
strokovne podlage je treba dopolniti in katere je treba izdelati 
na novo.

Prva prostorska konferenca
Pripravljalec bo izvedel prostorsko konferenco v skla-

du z 28. členom ZUReP-1 z namenom, da se pridobijo in 

uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne 
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizi-
rane javnosti.

Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev ure-
janja prostora

Pripravljalec bo pozval nosilce urejanja prostora, da 
posredujejo smernice in strokovne podlage s področja ra-
zvoja posameznih dejavnosti za izdelavo PR MONG. Hkrati 
s pozivom jim bo pripravljalec posredoval program pripra-
ve.

Pripravljalec bo strokovne podlage državnih organov 
in njihovih strokovnih služb, ki jih je potrebno upoštevati ob 
izdelavi prostorskega reda, zbral in ovrednotil. Pri tem bodo 
morali nosilci urejanja prostora – državni organi in njihove 
strokovne službe ter lokalne javne službe aktivno sodelovati 
ter zagotoviti dostopnost svojih projektov in že izdelanih 
strokovnih podlag.

Izdelava predloga PR MONG
Ob upoštevanju rezultatov opravljenih analiz in strokov-

nih podlag bo izdelovalec pripravil predlog PR MONG, ki bo 
vključeval temeljne cilje in usmeritve za urejanje prostora, 
zasnove prostorskih sistemov ter smernice in ukrepe za 
njeno izvajanje.

Izdelava okoljskega poročila
Če bo potrebno, bo vzporedno s pripravo predloga PR 

MONG tekla izdelava okoljskega poročila in njegove revizije. 
Izdelavi bo sledila zakonsko predvidena ugotovitev njune 
ustreznosti.

Druga prostorska konferenca
Pripravljalec bo najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo 

organiziral obravnavo predloga PR MONG na drugi prostor-
ski konferenci.

Javna razgrnitev in javne obravnave
Predlog PR MONG ter v primeru, ko bosta zahtevani, 

tudi okoljsko poročilo in njegova revizija, bodo javno razgr-
njeni za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo pripra-
vljalec organiziral eno ali več javnih obravnav. Pripravljalec 
bo zavzel stališča do pripomb in predlogov, podanih v času 
javne razgrnitve.

Priprava strokovnih stališč do pripomb ter izdelava do-
polnjenega predloga PR MONG

V skladu s stališči do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve bo izdelovalec pripravil dopolnjen predlog pro-
storskega reda.

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
Na dopolnjen predlog prostorskega reda podajo pristoj-

ni nosilci urejanja prostora svoja mnenja v največ 30 dneh.
Pridobitev sklepa o potrditvi
V primeru, ko bo potrebno izdelovati celovito presojo 

vplivov na okolje, bo pripravljalec poslal usklajen predlog PR 
MONG na pristojno ministrstvo v potrditev, da ta ne vplivala 
škodljivo na uresničevanje okoljskih ciljev. Pristojno ministr-
stvo odločitev sprejme s sklepom.

Sprejem predloga prostorskega reda
Pred objavo odloka bo pripravljalec sprejet PR MONG 

poslal ministru za prostor v potrditev skladnosti z zakonom 
in državnimi ter morebitnimi skupnimi prostorskimi akti. Mini-
ster za prostor mora izdati sklep o potrditvi oziroma zavrnitvi 
najkasneje v 60 dneh od prejema popolne vloge. Dopolnjen 
predlog PR MONG bo obravnaval Mestni svet in ga sprejel 
z odlokom.

Objava odloka
Pripravljalec bo potrjeni odlok skupaj z datumom in šte-

vilko sklepa o potrditvi ministra za prostor objavil v Uradnem 
listu RS.

9. Financiranje priprave PR MONG
Finančna sredstva za pripravo PR MONG bodo zagoto-

vljena v okviru proračuna MONG, za leti 2007 in 2008.
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10. Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne 

veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-03-3/2005
Nova Gorica, dne 11. decembra 2006

Župan
Občine Nova Gorica

Mirko Brulc l.r.

Priloga 1
k PROGRAMU PRIPRAVE

Nosilec na državni ravni Poda smernice za področje
MOP Urad za prostorski razvoj – poselitve

MOP ARSO Urad za upravljanje z vodami – oskrbe z vodo, čiščenje voda in odvajanje odpadnih voda
– upravljanja z vodami (rabe voda in priobalnih zemljišč)

MOP ARSO Urad za okolje – ohranjanja narave
– varstva okolja
– ravnanja z odpadki 

Ministrstvo za gospodarstvo – umeščanja gospodarskih in turističnih dejavnosti, objektov in 
naprav ter obveznih rezerv naftnih derivatov v prostor

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energetiko – energetske infrastrukture in za racionalno rabo energije in 
energetskih virov
– oskrbe s plinom in daljinsko oskrbo s toplotno energijo
– rabe in izkoriščanja mineralnih surovin

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – umeščanja objektov socialnega varstva (domovi za starejše, 
socialni zavodi, zavodi za usposabljanje…) v prostor

Ministrstvo za zdravje – umeščanja ustanov zdravstvene dejavnosti v prostor

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – visokega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja ter 
znanstvene in raziskovalne dejavnosti
– umeščanja študentskih domov in visokošolskih knjižnic v pro-
stor

Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo; 
Direktorat za informacijsko družbo

– razvoja informacijske družbe in umeščanje telekomunikacijske 
infrastrukture v prostor

Ministrstvo za kulturo – umeščanja prostorsko relevantnih dejavnosti kulture v prostor
razvoja dejavnosti in varstva kulturne dediščine

Ministrstvo za šolstvo in šport – umeščanja ustanov vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega 
šolstva v prostor in
– razvoja športa in umeščanja športnih objektov in naprav v 
prostor

Ministrstvo za javno upravo – umeščanja javnih ustanov v prostor

Ministrstvo za notranje zadeve – umeščanja prostorsko relevantnih varnostnih dejavnosti v pro-
stor

Ministrstvo za promet – umeščanja cestnega, železniškega in letalskega prometa dr-
žavnega pomena v prostor

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč in
– rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora

Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, 
Sektor za civilno obrambo

– urejanja območij in infrastrukture, namenjenih potrebam obram-
be ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

ZRSVN – ohranjanja narave

ZVKDS, OE Nova Gorica – razvoja dejavnosti in varstva kulturne dediščine

Zavod RS za gozdove, OE Nova Gorica – rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora lokalnega 
pomena

Stanovanjski sklad RS – socialne stanovanjske gradnje

Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 
5, Maribor

– umeščanja objektov železniške infrastrukture v prostor

Direkcija RS za ceste – umeščanja objektov cestne infrastrukture državnega pomena 
v prostor
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Oddelki mestne uprave MONG
in nosilci na lokalni ravni

Poda usmeritve lokalnega pomena za področje

Oddelek za gospodarstvo – umeščanja gospodarskih con
– rabe in ohranjanja potencialov kmetijskih zemljišč
– rabe in ohranjanja potencialov gozdnega prostora
– umeščanja gospodarskih in turističnih dejavnosti ter objektov 
in naprav v prostor

Oddelek za družbene dejavnosti – umeščanja ustanov javne zdravstvene službe na primarni 
ravni v prostor
– predšolske vzgoje, osnovnih šol in izobraževalnih ustanov
– razvoja športa in umeščanja lokalnih športnih objektov in 
naprav v prostor
– razvoja dejavnosti in varstva kulturne dediščine lokalnega 
pomena
– umeščanja prostorsko relevantnih dejavnosti kulture v pro-
stor

Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe – umeščanja cestnega prometa lokalnega pomena v prostor
– kolesarskega prometa
– mirujočega prometa
– potniških in tovornih vozlišč
– umeščanja sistema javnega potniškega prometa v prostor
– oskrbe z vodo, čiščenje voda in odvajanje odpadnih voda
– energetske infrastrukture (prenosa in distribucije električne 
energije, oskrbe s plinom in daljinsko oskrbo s toplotno ener-
gijo)
– ravnanja z odpadki

Kabinet župana – svetovalec za zaščito reševanje in 
civilno obrambo

– urejanja območij, namenjenih potrebam civilne obrambe ter 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Stanovanjski sklad MONG – socialne stanovanjske gradnje

Nosilec na lokalni ravni Poda smernice za področje

Vodovodi in kanalizacija – oskrbe z vodo, čiščenje voda in odvajanje odpadnih voda

Komunala – ravnanja z odpadki 

Avrigo – umeščanja sistema javnega potniškega prometa v prostor

Kenog – energetske infrastrukture

ELES Elektro – Slovenija d.o.o. – prenosa električne energije

Elektro Primorska d.d. – prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena

Geoplin d.o.o. – oskrbe s plinom in daljinsko oskrbo s toplotno energijo
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Priloga 2

SEZNAM STROKOVNIH PODLAG

ZA IZDELAVO PROSTORSKIH AKTOV OBČINE
– Prometna ureditev Nove Gorice, Solkana in Šempe-

tra,
Prometnotehniški inštitut, Ljubljana, december 1990
– Urbanistična zasnova mesta Nova Gorica – oblikova-

nje fizične strukture mesta, Studio Axa, marec 1993
– Zasnova skladno povezanega cestnega sistema Nove 

Gorica in Gorice – zasnova primarnega cestnega omrežja,
Studio Axa, april 1993
– Zasnova skladno povezanega cestnega sistema Nove 

Gorica in Gorice – sekundarno …
Studio Axa, oktober 1993
– Analiza izrabe površin mesta Nova Gorica,
Studio Axa, januar 1994
– Zasnova zelenih površin, Urbanistična zasnova mesta 

Nova Gorica
Urbanistični institut RS, 1994
– Urbanistična delavnica Magistrala,
Oddelek za okolje in prostor MONG & drugi, september 

/ december 1996
– Zasnova dolgoročnega razvoja dejavnosti na me-

stnem območju Nove Gorica – Lokacije nekaterih izbranih 
dejavnosti mestnega pomena;

Studio Axa, junij 1997
– Določitev lokacije univerzitetnega središča, Politeh-

nika Nova Gorica,
Projektna skupina Politehnika 2000, september 2000
– Urbanistična delavnica vzpostavitev trgovske ulice,
Mestna občina Nova Gorica, december 2000
– Analiza in projekcija demografskega razvoja na me-

stnem območju Nove Gorice do leta 2020,
Urbanistični inštitut RS, 2000
– Urbanistična delavnica lokacije večstanovanjske gra-

dnje v Novi Gorici,
Mestna občina Nova Gorica, jesen 2001,
– Štetje prometa,
PNZ Projekt nizke gradnje, 2005
– Urbani prostor ob podaljšku Magistrale,
Matjaž Bolčina, 2005
– Prometna študija mesta Nova Gorica,
PNZ Projekt nizke zgradbe, 2006
– Strokovne podlage za področje urejanja zalednih 

voda za območje mesta Nova Gorica,
Log d.o.o., 2006
– Strokovne podlage za področje odvajanja meteornih 

in odpadnih voda za mesto Nova Gorica,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, v izdelavi
– Analiza obstoječega stanja parkiranja in idejna rešitev 

parkirnih površin na Cankarjevi ulici v Novi Gorici,
Ur.a.d. d.o.o., 2006
– Idejna zasnova prometnega omrežja na območju po-

slovne cone Kromberk
Projekt d.d., v izdelavi
– Prenova območja Ulice Gradnikove brigade v Novi 

Gorici,
variantne strokovne podlage, v izdelavi
– Hidrobiološke raziskave za varovanje vodnih virov 

Vrba in Studenci,
Geologija Idrija d.o.o., 1998
– Strokovne podlage za določitev varstvenih območij 

vodnih virov v Mestni občini Nova Gorica,
Geoologija Idrija d.o.o., 1999
– Študija ranljivosti okolja za prostorski plan Mestne 

občine Nova Gorica,
Urbanistični inštitut RS, 2000
– Karta hrupa za mestno območje Nove Gorice,

Epispektrum d.o.o., 2000
– Analiza zazidanosti stavbnih zemljišč v ureditvenih 

območjih naselij v Mestni občini Nova Gorica,
Locus d.o.o., maj 2001
– Strategija razvoja turizma v Mestni občini Nova Go-

rica,
Turistica, 2001
– Dopolnitev k projektu določitev varstvenih območij 

vodnih virov v Mestni občini Nova Gorica,
Geologija Idrija d.o.o., 2002
– Študija upravičenosti in izvedljivosti regijskega siste-

ma ravnanja z odpadki,
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, 2003
– Strategija gospodarskega razvoja Mestne občine 

Nova Gorica,
RRA severne Primorske, 2003
– Strokovne podlage prostorskih aktov za področje po-

selitve, (vsebuje fizičnega stanja prostorskih struktur)
Struktura d.o.o., 2004
– Inventarizacija komunalnih objektov regijskega pome-

na na območje goriške statistične regije,
IEI d.o.o, Maribor, 2005
– Strokovne podlage za turizem za potrebe prostorske-

ga plana,
M. Magajne, D. Gantar, 2005
– Načrt trajnostne mobilnosti,
Ipsum d.o.o., 2005
– Program razvoja podeželja in kmetijstva v Mestni 

občini Nova Gorica za obdobje 2005-2009,
Mestna občina Nova Gorica, 2005
– Program varstva okolja, v izdelavi,
Erico Velenje d.o.o., 2006
– Analiza stanja in teženj v prostoru za območje MONG,
Locis d.o.o., 2006
– Analiza razvojnih možnosti in bilanca potreb in zalog 

zemljišč za gradnjo za MONG,
Koda d.o.o., 2006

NOVO MESTO

5811. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb 
in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega 
otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v 
mestnem jedru Novega mesta

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) 
ter na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list 
RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05), je župan Mestne občine Novo 
mesto dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in 

dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka 
med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem 

jedru Novega mesta

1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ure-

ditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Roz-
manovo ulico v mestnem jedru Novega mesta.

2. člen
Predlog odloka obravnava območje, določenega v ve-

ljavnem Odloku o ureditvenem načrtu stavbnega otoka med 
Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega 
mesta (Uradni list RS, št. 3/01).
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3. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen v času od 11. 1. 

2007 do 29. 1. 2007 v prostorih Mestne občine Novo mesto, 
Novi trg 6, III. nadstropje. V sklopu javne razgrnitve bo or-
ganizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 17. 1. 2007 
ob 16. uri, v vijolični dvorani Mestne občine Novo mesto, v 	
II. nadstropju, Novi trg 6.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v 

času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, 
mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo 
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, 
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji 
dan razgrnitve.

Št. 3505-8/2006-1901
Novo mesto, dne 19. decembra 2006

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojz Muhič l.r.

5812. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih 
taks v Mestni občini Novo mesto

Na podlagi Odloka o komunalnih taksah v občini Novo 
mesto (Uradni list RS, št. 44/02, 87/04), in 16. člena Statuta 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo), župan Mestne občine Novo mesto 
dne 15. 12. 2006 sprejel naslednji

S K L E P
o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v 

Mestni občini Novo mesto

1.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2007 

znaša 10.28 SIT.

2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 426-31/2006-1806
Novo mesto, dne 13. decembra 2006

Župan
Občine Novo mesto

Alojz Muhič l.r.

ODRANCI

5813. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci 
v letu 2007

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 
110/02) in 34. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, 
št. 20/01, 133/03) je župan Občine Odranci 19. 12. 2006 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Odranci  

v letu 2007

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 2007 

se financiranje funkcij Občine Odranci ter njihovih nalog in 
drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na 
podlagi proračuna Občine Odranci za leto 2006 in za iste 
programe kot v letu 2007.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2006.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se dovoljuje financi-

ranje investicij v teku.
Obdobje začasnega financiranja traja od 1. 1. 2007 

do sprejetja proračuna za leto 2007 oziroma najkasneje do 
31. 3. 2007.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 

plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2007.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

Št. Ž-524/2006
Odranci, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PIRAN

5814. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Piran za 
leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04 – UPB1) in na podlagi 13. člena Statuta 
Območne obrtne zbornice Piran, sprejetega na seji skup-
ščine Območne obrtne zbornice Piran dne 17. 12. 2004, je 
skupščina Območne obrtne zbornice Piran na 1. seji dne 
7. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Pi-

ran (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in 
pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki 
Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno 
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
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II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 2,9673% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5032,40 SIT mesečno 
oziroma 21,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plaču-
je članarino v višini 1,201% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 2036,80 SIT mesečno 
oziroma 8,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost doma-
če ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje 
članarino v višini 0,9891% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 1677,50 SIT mesečno 
oziroma 7,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine.

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in 
njihova združenja) v višini 5032,40 SIT mesečno oziroma 21,00 
eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 5032,40 SIT mesečno ozi-
roma 21,00 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Piran, člane s pisnim obve-

stilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 
2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v me-
secu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – transak-
cijski račun št. 19100-0010141210, odprt pri Deželni banki 
Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Piran.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke je Območna 
obrtna zbornica Piran dolžna pisno obvestiti Upravni odbor 
Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Piran, je pooblastila Obrtno 

zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil oziroma 
odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, povezana s 
pobiranjem članarine.

Št. 1/2006
Piran, dne 7. decembra 2006

Predsednik skupščine
OOZ Piran

Pavel Lovrečič l.r.

PODČETRTEK

5815. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, 
ceni za stavbna zemljišča in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč v letu 2007

Na podlagi 143., 144., 146. člena in v povezavi s 
179. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02) in 7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni metodo-
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in sta-
novanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter 
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06 
in 92/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni  

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč  

v letu 2007

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po SIST-ISO9836, zmanjšana 
za povprečne stroške urejanja stavbnega zemljišča in za 
vrednost zemljišča na dan 30. 11. 2006 za območje Občine 
Podčetrtek znaša 176.610,00 SIT.

2. člen
Povprečna cena za stavbno zemljišče se določi v od-

stotkih od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka 
in znaša 0,9% povprečne gradbene cene, to je: 1.589,47 
SIT za m2.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih ze-

mljišč na območju občine Podčetrtek za gostoto naseljenosti 
50 do 100 prebivalcev na hektar znašajo na dan 30. 11. 2006 
26.492,00 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

Od tega:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 

11.921,40 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 

14.570,60 SIT za m2 koristne stanovanjske površine.
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnega 

zemljišča na m2 gradbene parcele v občini Podčetrtek zna-
šajo na dan 30. 11. 2006 10.597,00 SIT.

4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno ze-

mljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč se letno valorizirajo v skladu z indeksi podražitev, 
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ki jih mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije 
– Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega ma-
teriala.

5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila 

komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi pre-
dložitve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v 
preteklih letih.

O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% odlo-
či župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pismene-
ga dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zadnjih 
štirih letih, ki ga izda svet KS. Upoštevajo se vlaganja v ceste, 
vodovode, kanalizacijo in plazove.

Župan lahko olajšavo poveča še za do 10% na osnovi 
utemeljenih argumentov.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o 

povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemlji-
šča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih 
zemljišč v letu 2006 (Uradni list RS, št. 110/05).

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

Št. 032-018/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

5816. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v 
Občini Podčetrtek

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turiz-
ma (Uradni list RS, št. 2/04) in 17. člena Statuta Občine Pod-
četrtek (Uradni list RS, št. 66/06 in 92/06) je Občinski svet 
Občine Podčetrtek na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

O D LO K
o spremembi Odloka o turistični taksi  

v Občini Podčetrtek

1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Podčetrtek (Uradni 

list RS, št. 55/05) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke 
določa in usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, 
na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Višina turi-
stične takse na območju Občine Podčetrtek znaša 10,8927 
točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži 
število točk z vrednostjo točke.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št.  032-005/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r

5817. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Podčetrtek za leto 2007

Na podlagi 29. člena ZLS UBP1 (Uradni list RS, 
št. 110/05) in 17. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 66/06 in 92/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek 
na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju občine Podčetrtek za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju občine Podčetrtek v letu 
2007 znaša 0,0567 centa.

II.
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. janu-

arja 2007 dalje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-019/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Podčetrtek:

Peter Misja l.r.

5818. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence 
v Občini Podčetrtek za leto 2007

Na podlagi 9. člena Odloka o denarni pomoči za no-
vorojence v občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 68/05) ter 
17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06 
in 92/06), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 2. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejeli

S K L E P
o višini denarne pomoči za novorojence  

v Občini Podčetrtek za leto 2007

I.
Višina denarne pomoči za novorojence v letu 2007 

znaša 200 EUR.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati naslednji dan po objavi in se uporablja od 
1. 1. 2007.

Št. 032-006/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.
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5819. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 66/06 in 92/06) je Občinski svet Občine Podčetrtek 
na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1206/1, 

pot v površini 723 m2 in parc. št. 1206/10, pot v površini 381 
m2, vpisani pri ZK vl. št. 337, k. o. Sopote.

2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti 

značaj zemljišča v splošni rabi in postaneta last Občine 
Podčetrtek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-017/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

5820. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije 
Občine Podčetrtek

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 22/06 ZLV – UPB2 in 70/06 – odločba 
US) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, 
št. 66/06 in 92/06), je Občinski svet Občine Podčetrtek na 	
2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Podčetrtek

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Podčetrtek se ime-

nujejo:
za predsednico Ana TOPLIŠEK, Župančičeva 7, 1230 

Domžale
za namestnico predsednice Gabrijela OMERZU, Imeno 

4, 3254 Podčetrtek
za člana Marija KRIŽAN GOVEDIČ, Sv. Ema 21 b, 3253 

Pristava pri Mestinju
za namestnika člana Jernej ZAKOŠEK, Virštanj 67, 

3254 Podčetrtek
za člana Marjanca NOVAK, Golobinjek ob Sotli 12, 3254 

Podčetrtek
za namestnika člana Zdenka LESKOVŠEK, Imeno 78, 

3254 Podčetrtek
za člana David IVAČIČ, Slake 6, 3254 Podčetrtek
za namestnika člana Rajko PEČNIK, Sedlarjevo 21, 

3255 Buče.

II.
Sedež komisije je v prostorih Občine Podčetrtek, Trška 

cesta 59, 3254 Podčetrtek.

III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 

4 leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-009/2006
Podčetrtek, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

PODLEHNIK

5821. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Podlehnik v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 
110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, 
št. 39/99 in naslednji) je župan Občine Podlehnik dne 19. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Podlehnik  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Podlehnik (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) 
in Odlokom o proračunu Občine Podlehnik za leto 2006 	
(Uradni list RS, št. 38/06; v nadaljevanju: odlok o prora-
čunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA 	
FINANCIRANJA

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

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



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	137 / 27. 12. 2006 / Stran 15511 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD-
KOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar–marec 

2007
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 337.968,33
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 126.104,58
70 DAVČNI PRIHODKI 113.287,31
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 60.880,57
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 14.362,28
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN 
STORITVE 38.044,45
71 NEDAVČNI PRIHODKI 12.817,27
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DO-
HODKI OD PREMOŽENJA 3.675,08
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 770,51
712 DENARNE KAZNI 504,29
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 7.867,40
72 KAPITALSKI PRIHODKI 25.793,10
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOV-
NIH SREDSTEV 25.793,10
74 TRANSFERNI PRIHODKI 186.070,65
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRU-
GIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 184.932,58
741 PREJETA SREDSTVA IZ EU 1.138,07
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 337.968,34
40 TEKOČI ODHODKI 128.203,39
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPO-
SLENIM 22.539,14
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 3.420,25
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 96.819,08
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.424,92
41 TEKOČI TRANSFERI 96.821,52
410 SUBVENCIJE 4.918,43
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 40.753,74
412 TRANSFERI NEPROFITNIM OR-
GANIZACIJAM IN USTANOVAM 8.103,86
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANS-
FERI 43.045,49
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 58.244,05
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 58.244,05
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 54.699,38
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.012,16
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 53.687,22
III. PRORAČUNKSI PRESEŽEK (.I – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 0,00
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar–marec 

2007
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 PO-
SOJIL 0,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELE-
ŽEV 0,00
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATI-
ZACIJE 0,00
V. DANA POSOJIL IN POVEČA-
NJE 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 DELE-
ŽEV IN 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 DELE-
ŽEV (IV. – V.) 0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Proračun 
januar–marec 

2007
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 92.847,60
50 ZADOLŽEVANJE 92.847,60
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 92.847,60
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 14.583,34
55 ODPLAČILA DOLGA 14.583,34
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 14.583,34
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + 
VII. – II. – V. – VIII.) 78.264,27
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 78.264,27
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. 
– VIII. – IX.) 0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31.12. PRETEKLEGALETA
9000 Splošni sklad

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

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih 
postavk – podkontov) in so priloga k temu sklepu ter se objavi-
jo na spletni strani občine (varianta: na oglasni deski občine).

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine 14.583,34 evrov, ki je potrebna za odplačilo 
glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem glasilu občine), 
uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Podlehnik, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

POLZELA

5822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Polzela za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01in 30/02) in 
16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) 
je Občinski svet Občine Polzela na 2. redni seji dne 19. 12. 
2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Polzela za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2006 

(Uradni list RS, št. 11/06) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:

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

v tisoč 
tolarjev

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2006
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 788.580
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 546.128
70 DAVČNI PRIHODKI 430.774
700 Davki na dohodek in dobiček 322.554
703 Davki na premoženje 62.818
704 Domači davki na blago in storitve 45.402
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 115.354
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 41.090
711 Takse in pristojbine 2.546
712 Denarne kazni 100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 200
714 Drugi nedavčni 71.418
72 KAPITALSKI PRIHODKI 58.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri-
alnega premoženja 58.600
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 183.852
740 Transferni prihodki iz drugih javno finanč-
nih institucij 183.852
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 850.394
40 TEKOČI ODHODKI 190.484
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 35.456
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 5.676
402 Izdatki za blago in storitve 138.432
403 Plačila domačih obresti 4.990
409 Rezerve 5.930
41 TEKOČI TRANSFERI 302.063
410 Subvencije 5.745
411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom 173.854
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 32.528
413 Drugi tekoči domači tarnsferi 89.936
414 Tekoči tarnsferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 262.690
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 262.690
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 95.156
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam 58.728
432 Investicijski transferi proračunskim upo-
rabnikom 36.428
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –61.814
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 300
75. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 300
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
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752 Kupnine iz naslova privatizacije 300
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova priva-
tizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v 
javnih skladih in drugih osebah javnega prava
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 300
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 50.000
50 ZADOLŽEVANJE 50.000
500 Domače zadolževanje 50.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 5.700
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga 5.700
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII) –17.214
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII) 44.300
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) 61.814
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. 2005 –17.214

«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01-035
Polzela, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar l.r.

PREBOLD

5823. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold 
v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, 
št. 81/06) je župan Občine Prebold dne 28. 11. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Prebold  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Prebold (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) 
in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 
2006 (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar marec

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 633.492
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 340.961
70 DAVČNI PRIHODKI 293.381
700 Davki na dohodek in dobiček 258.020
703 Davki na premoženje 15.711
704 Domači davki na blago in storitve 19.650
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI 47.580
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 38.817
711 Takse in pristojbine 1.427
712 Denarne kazni 860
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.339
714 Drugi nedavčni prihodki 5.137
72 KAPITALSKI PRIHODKI 56.072
720 Prihodki od prodaje osnovnih sred-
stev 2.032
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo-
predmetenih dolgoročnih sredstev 54.040
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 236.459
740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 236.459
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 732.904
40 TEKOČI ODHODKI 277.504
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 31.502
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 5.237
402 Izdatki za blago in storitve 237.235
403 Plačila domačih obresti 701
409 Rezerve 2.829
41 TEKOČI TRANSFERI 224.779
410 Subvencije 968
411 Transferi posameznikom in gospo-
dinjstvom 138.383
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412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 22.200
413 Drugi tekoči domači transferi 63.228
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 108.045
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 108.045
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 122.576
430 Investicijski transferi 122.576
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –99.412
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA 2.095
550 Odplačila domačega dolga 2.095
IX. POVEČANJE (ZMANJŠA-
NJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –101.507
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –2.095
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 99.412

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

4. člen
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 
2007 dalje.

Št. 410/21/2006-03
Prebold, dne 28. novembra 2006

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

5824. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana 
Občine Prebold

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izidov volitev za župana  

Občine Prebold

Volilna komisija je na 8. seji, dne 24. oktobra 2006 na 
podlagi zapisnikov o delo volilnih odborov pri ugotavljanju iz-
idov glasovanja za volitve župana občine na volitvah 22. ok-
tobra 2006 ugotovila:

I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glaso-

vati skupaj 3854 volivcev, od tega:
a) 3854 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 2585 volivcev, ali 67,07%. Od 

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 2575 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 10 volivcev glasovalo po pošti,
c) 0 volivcev glasovalo s potrdili.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2585 glasovnic. Od 

tega je bilo neveljavnih 19 glasovnic.
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Veljavnih glasovnic je bilo 2.566.
Kandidata za župana sta dobila naslednje število gla-

sov:

Kandidata Štev. glasov % glasov
1. Marjan GOLAVŠEK 540 21,04
2. Vinko DEBELAK 2026 78,96

Za župana je izvoljen Vinko DEBELAK, ki je dobil večino 
veljavnih glasov.

Št. 040/7-1/2006-03
Prebold, dne 24. oktobra 2006

Predsednik
Volilne komisije Občine Prebold

Jože Golič l.r.

Člani in namestniki:
Robert Brinar l.r.
Jože Jerman l.r.
Klaudija Kač l.r.
Zlatko Bezjak l.r.
Zvonko Breznikar l.r.

5825. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 
sveta v Občini Prebold

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta  

v Občini Prebold

Volilna komisija je na 8. seji dne 24. oktobra 2006 na 
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju iz-
ida glasovanja za volitve članov občinskega sveta na volitvah 
22. novembra 2006 ugotovila:

I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glaso-

vati skupaj 3854 volivcev, od tega:
a) 3854 volivcev, vpisanih v volilne imenike in
b) 0 volivcev, ki so glasovali s potrdilom.
2. Glasovalo je skupaj 2585 volivcev, ali 67,07%. Od 

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, je:
a) 2585 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku,
b) 10 volivcev glasovalo po pošti,
c) 0 volivcev glasovalo s potrdili.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2585 

glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne, oziroma ni bilo moč 
ugotoviti volje volivcev, ker sta bili obkroženi dve ali več list, 
je bilo 94 neveljavnih glasovnic.

Veljavnih glasovnic je bilo 2491.
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število 

glasov:

IME LISTE Število 
glasov

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 210
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPO-
KOJENCEV SLOVENIJE 298
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENI-
JE 962
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA 
STRANKA (NSi) 69

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
– SNS 190
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 210
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS 552

III.
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah je pripa-

dalo listam kandidatov skupaj 6 mandatov.
V volilni enoti 1: 3 mandati
IME LISTE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: LUKA LANCNER
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: IVAN RUKAV
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: DARKO OROŽIM

V volilni enoti 2: 1 mandat
IME LISTE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: FRANC ŠKRABE

V volilni enoti 3: 2 mandata
IME LISTE
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: MARJAN GOLAVŠEK
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: MOJCA JEZERNIK

Preostalih 9 mandatov se razdeli na ravni občine, na 
podlagi 16. člena zakona o lokalnih volitvah. Istoimenske 
liste, ki so vložene v dveh ali več volilnih enotah:

IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRAN-

KA (NSi)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

IV.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimen-

ske liste v vseh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 
20 (d Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 20 količnikov 
naslednje:

Z.Š. Količnik Ime liste
1. 962,00 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE
2. 552,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 

STRANKA – SDS
3. 481,00 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE
4. 320,67 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 

SLOVENIJE
5. 298,00 DeSUS – DEMOKRATIČNA 

STRANKA UPOKOJENCEV SLO-
VENIJE

6. 276,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

7. 240,50 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

8. 210,00 SOCIALNI DEMOKRATI – SD
9. 210,00 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA 

STRANKA
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10. 192,40 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

11. 190,00 SLOVENSKA NACIONALNA 
STRANKA – SNS

12. 184,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

13. 160,33 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

14. 149,00 DeSUS – DEMOKRATIČNA 
STRANKA UPOKOJENCEV SLO-
VENIJE

15. 138,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

16. 137,43 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

17. 120,25 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

18. 110,40 SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS

19. 106,89 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA 
SLOVENIJE

20. 105,00 SOCIALNI DEMOKRATI – SD

Na podlagi 15 količnikov pripada listam še naslednje 
število mandatov:

Ime liste Št. 
mandatov

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVE-
NIJE 2
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 
– SNS 1
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
– SDS 2

Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, 
kjer imajo največje število ostankov glasov v razmerju do 
količnika v volilni enoti.

V zakonitem roku so vložili liste kandidatov naslednji 

predlagatelji list, ki so bile vložene v vseh volilnih enotah in 
jim pripadajo mandati na podlagi 17. člena zakona o lokalnih 
volitvah:

IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Volilna komisija Občine Prebold je odločila, da se naj-

prej dodelijo tisti mandati, ki pripadajo listam v volilnih eno-
tah, kjer imajo istoimenske liste največje ostanke glasov v 
razmerju do količnika v volilni enoti skladno s 17. členom 
zakona o lokalnih volitvah.

V.
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o lokalnih volitvah se 

dodeli mandatov naslednji listam kandidatov:
V volilni enoti 1: 2 mandata
IME LISTE
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
Izvoljen je: HENRIKA GOMINŠEK
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: JOLANDA STOJNIĆ

V volilni enoti 2: 4 mandati
IME LISTE
DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJEN-

CEV SLOVENIJE
Izvoljen je: EMILIJA ČRNILA
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: BOŽA VERDEV
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
Izvoljen je: MARTIN VOŠNJAK
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
Izvoljen je: MATJAŽ DEBELAK

V volilni enoti 3: 3 mandati
IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Izvoljen je: KAROL LOBNIKAR
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je: MILAN KUPEC
LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Izvoljen je: TOMAŽ CINK

VI.
Člani občinskega sveta, izvoljeni na volitvah 22. oktobra 

2006, so:

IME IN PRIIMEK ROJEN NASLOV
1 LUKA LANCNER 17. 9. 1981 SOSESKA 4, PREBOLD
2 IVAN RUKAV 23. 1. 1963 NA ZELENICI 1, PREBOLD
3 DARKO OROŽIM 21. 10. 1958 NAD TOVARNO 23, PREBOLD
4 HENRIKA GOMINŠEK 15. 7. 1943 GRAŠČINSKA CESTA 22, PREBOLD
5 JOLANDA STOJNIĆ 5. 3. 1962 NA ZELENICI 18, PREBOLD
6 FRANC ŠKRABE 13. 12. 1958 LATKOVA VAS 244, PREBOLD
7 EMILIJA ČRNILA 25. 4. 1943 DOLENJA VAS 111, PREBOLD
8 BOŽA VERDEV 4. 5. 1952 KAPLA VAS 53, PREBOLD
9 MARTIN VOŠNJAK 8. 9. 1949 DOLENJA VAS 25, PREBOLD
10 MATJAŽ DEBELAK 30. 12. 1979 LATKOVA VAS 72, PREBOLD
11 MARJAN GOLAVŠEK 7. 3. 1963 MATKE 34/B, PREBOLD
12 MOJCA JEZERNIK 8. 1. 1973 SV. LOVRENC 60, PREBOLD
13 KAROL LOBNIKAR 16. 9. 1946 MARIJA REKA 14, PREBOLD
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14 MILAN KUPEC 18. 8. 1955 SV. LOVRENC 83, PREBOLD
15 TOMAŽ CINK 30. 12. 1953 ŠEŠČE 2, PREBOLD

Št. 040/7-2/2006-03
Prebold, dne 24. oktobra 2006

Predsednik
Volilne komisije Občine Prebold

Jože Golič l.r.

Člani in namestniki:
Robert Brinar l.r.
Jože Jerman l.r.
Klaudija Kač l.r.
Zlatko Bezjak l.r.
Zvonko Breznikar l.r.

PUCONCI

5826. Sklep o začasnem financiranju javne porabe 
Občine Puconci v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) ter 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list 
RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02, 16/05 in 103/05) je župan 
Občine Puconci dne 11. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine 

Puconci v obdobju januar-marec 2007

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Puconci za leto 2007 se 

financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, 
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Puconci za 
leto 2006 in iz istih proračunskih postavk kot v proračunu za 
leto 2006.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funk-

cij občine in njihovih nalog ter drugih s predpisi določenih 
namenov nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto do 
višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju 
v proračunu za preteklo leto, pomeni v času od 1. januarja 
do 31. marca 2006.

V okviru začasnega financiranja se dovoljuje financira-
nje investicij v teku.

4. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja 

največ tri mesece, to je od 1. januarja do 31. marca 2007.

5. člen
Sklep o začasnem financiranju Občine Puconci sprej-

me župan in o tem obvesti občinski svet in nadzorni odbor 
Občine Puconci.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

Št. 007/0018/2006-110
Puconci, dne 11. decembra 2006

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

RADLJE OB DRAVI

5827. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob 
Dravi za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 15. člena Statuta Ob-
močne obrtne zbornice Radlje ob Dravi, sprejetega na seji 
skupščine Območne obrtne zbornice Radlje ob Dravi dne 
24. 5. 1995, je skupščina Območne obrtne zbornice Radlje 
ob Dravi na svoji 5. seji dne 18. 12. 2006 sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi  
za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Ra-

dlje ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom 
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in 
umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega zdru-
ževanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 3,4618% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.871,00 SIT mesečno, 
oziroma 24,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 3,4618% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.871,00 SIT mesečno, 
oziroma 24,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članari-
no v višini 3,4618% od bruto najnižje pokojninske osnove 
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(169.595,00 SIT), kar znaša 5.871,00 SIT mesečno, ozi-
roma 24,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine.

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) v višini 5.871,00 SIT mesečno, oziro-
ma 24,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 5.871,00 SIT mesečno, ozi-
roma 24,50 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi 4. odstavka 11. člena Obrtne-

ga zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas 
prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Radlje ob Dravi, člane s 

pisnim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri čla-
narine za leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki 
Slovenije d.d..

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Radlje ob Dravi.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna 
obrtna zbornica Radlje ob Dravi dolžna pisno obvestiti Uprav-
ni odbor Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Radlje ob Dravi, je poobla-

stila Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil 
oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, 
povezana s pobiranjem članarine.

Št. 135/12-2006
Radlje ob Dravi, dne 18. decemra 2006

Predsednik skupščine
Miroslav Krautberger l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

5828. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Ravne na 
Koroškem za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list 
RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 15. člena Statuta Območ-
ne obrtne zbornice Ravne na Koroškem, sprejetega na seji 
skupščine Območne obrtne zbornice Ravne na Koroškem, 
dne 8. 12. 2006, je skupščina Območne obrtne zbornice Rav-
ne na Koroškem na svoji 5. seji dne 8. 12. 2006 sprejela 

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem  
za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice 

Ravne na Koroškem (v nadaljnem besedilu: zbornica) s 
statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali 
domačo in umetno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega 
združevanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa,skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plaču-
je članarino v višini 3,533% od bruto najnižje pokojninske 
osnove(169.595 SIT), kar znaša 5.991 SIT mesečno ozi-
roma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave.

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana,plačuje 
članarino v višini 3,533% od bruto najnižje pokojninske osno-
ve(169.595 SIT), kar znaša 5.991 SIT mesečno oziroma 25 
eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v 
višini 1,7665% od bruto najnižje pokojninske osnove (169.595 
SIT), kar znaša 2.995,50 SIT mesečno, oziroma 12,50 eurov 
mesečno, preračunano v eure po tečaju zamenjave.

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu,ne plačuje 
članarine.

– pravna oseba (gospodarska družba,obrtna zadruga 
in njihovega združevanja) v višini 5.991 SIT mesečno ozi-
roma 25 eurov mesečno, preračunano v eure po tečaju 
zamenjave.

– Prostovoljni član, v višini 5.991 SIT mesečno ozi-
roma 25 eurov mesečno preračunano v eure po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke sklepa,ki opravljajo 

tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornice obračuna 
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v skladu s sklenjenimi sporazumi s Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Obrtna zbornica Slovenije, člane s pisnim obvestilom, 

oziroma odločbo, seznani o odmeri članarine za leto 2007.
Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 

mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni-tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210, pri Deželni banki 
Slovenije d.d.

Fizične in pravne osebe,ki postanejo člani zbornice med 
letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno uporabo 
določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Ravne na Koroškem.

O določitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna 
obrtna zbornica Ravne na Koroškem dolžna pisno obvestiti 
Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Ravne na Koroškem, je po-

oblastila Obrtno zbornico Slovenije,da skupno izdajanje ob-
vestil oziroma odločb o odmeri članarine ter druga dejanja, 
povezana s pobiranjem članarine.

Št. 186/2006
Ravne na Koroškem, dne 11. decembra 2006

Predsednik
Skupščine OOZ Ravne na Koroškem

Boštjan Oprešnik l.r.

ROGAŠKA SLATINA

5829. Sklep o začasnem financiranju občine 
Rogaška Slatina v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 99. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Ura-
dni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Župan Občine Rogaška 
Slatina dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L EP
o začasnem financiranju Občine Rogaška 

Slatina v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
občine Rogaška Slatina (v nadaljevanju: občina) v obdobju 

od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljevanju: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine Ro-
gaška Slatina za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih pre-
jemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v 
skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02 – ZDT-B) in 
Odlokom o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2006 
(Uradni list RS, št. 110/05)

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHOD-
KOV

v EUR-ih

Skupina Podskupina Proračun 
januar–marec 

2007
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.220.098
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.077.783 70
DAVČNI PRIHODKI 1.745.673
700 Davki na dohodek in dobiček 1.354.152
703 Davki na premoženje 207.882
704 Domači davki na blago in storitve 183.639
71 NEDAVČNI PRIHODKI 332.110
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 74.946
711 Takse in pristojbine 2.131
712 Denarne kazni 2.571
714  Drugi nedavčni prihodki 252.462
72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.432
720 Prihodki od prodaje osnovnih 	
sredstev
722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. 
premoženja 10.432
73 PREJETE DONACIJE 553
730 Prejete donacije iz domačih virov 553
74 TRANSFERNI PRIHODKI 131.330
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 131.330
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43) 1.195.565
40 TEKOČI ODHODKI 268.660
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 104.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 15.000
402 Izdatki za blago in storitve 144.930
403 Plačila domačih obresti 730
409 Rezerve 4.000
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41 TEKOČI TRANSFERI 675.289
411 Transferi posameznikom in gospo-
dinjstvom 415.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 15.000
413  Drugi tekoči domači transferi 245.289
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 106.616
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 106.616
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 145.000
430 Investicijski transferi 145.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 1.024.533
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
VI. PREJETE MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE-
ŽEV (IV. – V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA 1.603
550 Odplačila domačega dolga 1.603
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.603
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –1.603
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 0

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

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

4. člen
(uporaba predpisov)

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

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine 1.603 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje, do uveljavitve proračuna občine Rogaška 
Slatina za leto 2007.

Šifra: 410-0072/2006
Rogaška Slatina, dne 19. decembra 2006

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ROGAŠOVCI

5830. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Rogašovci v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 
110/02-ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Rogašovci (Ura-
dni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je župan 
Občine Rogašovci dne 18. 12. 2006 sprejel

S K LE P
o začasnem financiranju Občine Rogašovci  

v obdobju januar–marec 2007

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

Občine Rogašovci v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2007.

Do sprejetja proračuna Občine Rogašovci za leto 2007 
se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s 
predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2006.
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2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v letu 2006 in za iste namene, povečajo se 
lahko le za prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. čle-
nom zakona o javnih financah oziroma odlokom o proračunu, 
če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
Obveznosti, plačane v obdobju začasnega financiranja, 

se vključijo v proračun Občine Rogašovci za leto 2007.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje.

Št. 410-0017/2006-01/02-2
Rogašovci, dne 18. decembra 2006

Župan 
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

ROGATEC

5831. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Rogatec v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 107. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list 
RS, št. 13/06 in 27/06) je župan Občine Rogatec dne 18. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Rogatec  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

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

Občine Rogatec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 

leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: 
ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2006 
(Uradni list RS, št. 13/06 in 98/06; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto

Proračun 
januar marec 

2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 388.116

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 369.705

70 DAVČNI PRIHODKI 345.601

700 Davki na dohodek in dobiček 334.163

703 Davki na premoženje 7.111

704 Domači davki na blago in storitve 4.327

706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 24.104

710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 21.432

711 Takse in pristojbine 1.155

712 Denarne kazni 192

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 237

714 Drugi nedavčni prihodki 1.088

72 KAPITALSKI PRIHODKI 663

720 Prihodki od prodaje osnovnih sred-
stev 663

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo-
predmetenih dolgoročnih sredstev 0

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 17.748

740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij 17.748

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 427.646

40 TEKOČI ODHODKI 135.382

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 36.221

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 6.464

402 Izdatki za blago in storitve 90.502

403 Plačila domačih obresti 2.195

409 Rezerve 0

41 TEKOČI TRANSFERI 174.366

410 Subvencije 3.047

411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom 96.467

412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 10.087

413 Drugi tekoči domači transferi 64.765

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 105.884

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 105.884

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 12.014

430 Investicijski transferi 12.014
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –39.530

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVE-
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 3.355

55 ODPLAČILA DOLGA 3.355

550 Odplačila domačega dolga 3.355

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SRED-
STEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –42.885

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –3.355

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 39.530

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo 393.891

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

4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 

ravni proračunskih postavk – podkontov 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 

začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja 

postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, za-
kon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in 
odlok o proračunu.

6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 

uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih prora-
čunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

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

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

4. KONČNA DOLOČBA

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje.

Št.  410-12/2006
Rogatec, dne 18. decembra 2006

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

SEŽANA

5832. Ugotovitev občinske volilne komisije o 
prehodu mandata člena Občinskega sveta 
Občine Sežana na naslednjega kandidata z 
liste

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana 
št. 032-8/2006-6 z dne 30. novembra 2006, da je članu ob-
činskega sveta Občine Sežana Davorinu Terčonu prenehal 
mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in odločba Ustavnega sodišča Uradni list 
RS, št. 21/06), je Občinska volilna komisija na seji dne 18. de-
cembra 2006 na podlagi tretjega odstavka 37.a člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno preči-
ščeno besedilo in Odločba Ustavnega sodišča Uradni list RS, 
št. 21/06) ter prvega odstavka 30. člena in 18. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06)

u g o t o v i l a,

da je mandat občinskega svetnika prešel na nasle-
dnjega kandidata (pod zap. št. 7) z liste LDS LIBERALNA 
DEMOKRACIJA SLOVENIJE, v Občini Sežana za volitve 
članov občinskega sveta Občine Sežana.

Ta kandidat je DUŠAN BAN, roj. 8. 2. 1951, iz Lokve 
št. 160, Lokev.

Kandidat je dne 15. decembra 2006 podal pisno izjavo, 
da sprejema mandat.

Št.  032-13/2006-6
Sežana, dne 18. decembra 2006

Predsednica
Občinske volilne komisije Sežana

Vesna Zobec l.r.
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SLOVENJ GRADEC

5833. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja 
članarine Območni obrtni zbornici Slovenj 
Gradec za leto 2007

Na podlagi 39. in 41. člena Obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 40/04-UPB1) in na podlagi 15. in 43. člena 
Statuta Območne obrtne zbornice Slovenj Gradec, spreje-
tega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Slovenj 
Gradec dne 7. 12. 2006, je skupščina Območne obrtne 
zbornice Slovenj Gradec na svoji 7. seji dne 7. 12. 2006 
sprejela

S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine 

območni obrtni zbornici Slovenj Gradec  
za leto 2007

I.
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Slo-

venj Gradec (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom 
fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti podobno ali domačo in 
umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega zdru-
ževanja.

Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za 
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno 
izkazane odločitve (prostovoljni člani).

II.
Člani iz prve točke tega sklepa, skladno z določenimi 

osnovami v drugem odstavku 39. člena obrtnega zakona, 
plačujejo mesečno članarino, kot sledi:

– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 3,2499% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.511,72 SIT mesečno, 
oziroma 23,00 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje 
članarino v višini 3,2499% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.511,72 SIT mesečno, 
oziroma 23,00 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost doma-
če ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje 
članarino v višini 3,2499% od bruto najnižje pokojninske 
osnove (169.595,00 SIT), kar znaša 5.511,72 SIT mesečno, 
oziroma 23,00 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače 
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev 
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje 
članarine.

– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga 
in njihova združenja) v višini 5.511,72 SIT mesečno, ozi-
roma 23,00 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave;

– prostovoljni član, v višini 5.511,72 SIT mesečno, ozi-
roma 23,00 evrov mesečno, preračunano v evre po tečaju 
zamenjave.

III.
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena 

Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, 
za čas prekinitve ne plača članarine.

IV.
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki 

opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici 
obračuna v skladu s sklenjenim sporazumom z Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije.

V.
V primeru, ko prične član zbornice z opravljanjem dejav-

nosti tekom meseca, nastane obveznost plačevanja članari-
ne zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko 
preneha z opravljanjem dejavnosti tekom meseca, preneha 
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je 
prenehal z opravljanjem dejavnosti.

VI.
Območna obrtna zbornica Slovenj Gradec člane s pi-

snim obvestilom, oziroma odločbo, seznani o odmeri člana-
rine za leto 2007.

Članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v 
mesecu za pretekli mesec in se plačuje na prehodni – tran-
sakcijski račun št. 19100-0010141210 odprt pri Deželni banki 
Slovenije d.d..

Fizične in pravne osebe, ki postanejo člani zbornice 
med letom, se seznani o odmeri članarine, s smiselno upo-
rabo določbe prvega odstavka te točke.

VII.
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam 

iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za 
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne 
obrtne zbornice Slovenj Gradec.

O odločitvi iz prvega odstavka te točke, je Območna 
obrtna zbornica Slovenj Gradec dolžna pisno obvestiti Uprav-
ni odbor Obrtne zbornice Slovenije.

VIII.
Območna obrtna zbornica Slovenj Gradec, je poobla-

stila Obrtno zbornico Slovenije, za skupno izdajanje obvestil 
oziroma odločb o odmeri članarine ter za druga dejanja, 
povezana s pobiranjem članarine.

Št. 285/12-2006
Slovenj Gradec, dne 7. decembra 2006

Predsednik skupščine
Matjaž Čerče l.r.

5834. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2007

Na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) ter na pod-
lagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 11/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 
19. seji dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Slovenj Gradec za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v mestni občini Slovenj Gradec za leto 
2007 znaša 0,005 EUR letno.
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II.
Mesečni obračun NUSZ se določi tako, da se izračuna-

na vrednost NUSZ deli s številom mesecev v letu.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 422-11/2006
Slovenj Gradec, december 2006

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

5835. Sklep o določitvi povprečnih stroškov 
komunalne opreme za leto 2007 na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 143. in 144. člena Zakona o urejanju prosto-
ra (Uradni list RS, št. 110/02), Pravilnika o merilih za odmero 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04), Odloka 
o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 5/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 19. seji dne19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne 

opreme za leto 2007 na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec

1. Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2006 na 
območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v znesku 
23,66 EUR/m2 stavbne parcele.

2. Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 stavb-
ne parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
Cestno omrežje 7.07 EUR/m2 29,88%
Kanalizacijsko omrežje 6,61 EUR/m2 27,94%
Vodovodno omrežje 5,45 EUR/m2 23,03%
Plinovodno omrežje in 3,92 EUR/m2 16,57%
Omrežje javne razsvetljave 0,61 EUR/m2 2,58%

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan 
plačati povprečne stroške za tisto komunalno opremo, s ka-
tero je opremljena stavbna parcela.

3. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko 
uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega pri-
spevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka 
ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, 
na katerem bodo gradili objekt.

4. Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva 
sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z inde-
ksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbe-
ništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.

5. Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 
1 m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se 
urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi 
predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja 
stavbnih zemljišč za posamezno območje.

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

Št. 351-178/2006
Slovenj Gradec, november 2006

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

5836. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Obči-
ne Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

– javno dobro
I.

S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi 
– javno dobro za nepremičnine:

– parc. št. 522/4, neplodno, v izmeri 127 m2 k.o. Sp. 
Ložnica,

– parc. št. 522/5, neplodno, v izmeri 80 m2 k.o. Sp. 
Ložnica,

– parc. št. 522/6, neplodno, v izmeri 321 m2 k.o. Sp. 
Ložnica,

– parc. št. 522/9, neplodno, v izmeri 176 m2 k.o. Sp. 
Ložnica,

– parc. št. 522/10, neplodno, v izmeri 314 m2 k.o. Sp. 
Ložnica,

– parc. št. 522/13, neplodno, v izmeri 39 m2 k.o. Sp. 
Ložnica.

Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica, 
s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-31/2006-2/13b
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

5837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Obči-
ne Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

– javno dobro
I.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi 
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 808/5, pot, v izmeri 
379 m2 k.o. Zgornja Ložnica.

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s 
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 032-31/2006-2/13c
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.
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5838. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Obči-
ne Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

– javno dobro
I.

S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi 
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 1410/2, cesta, v 
izmeri 48 m2 k.o. Sp. Polskava.

Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s 
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-31/2006-2/13d
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

SODRAŽICA

5839. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Sodražica za leto 2006

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) ter 89. člena Sta-
tuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 
12/06), je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejel 

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Sodražica za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 

2006 (Uradni list RS, št. 18/05) se 2. člen spremeni tako, 
da se glasi:

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

A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V tisoč 
tolarjev

I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74 ) 316.871
II. TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 164.873
70 DAVČNI PRIHODKI 145.881 

700 Davki na dohodek in dobiček 115.601 
703 Davki na premoženje  17.056
704 Davki na blago in storitve  13.224
706 Drugi davki  0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI  18.992
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 5.250

711 Takse in pristojbine  843
712 Denarne kazni 69
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  950 
714 Drugi neobdavčeni prihodki  11.880 

72 KAPITALSKI PRIHODKI  21.531
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  8.714
721 Prihodki od prodaje zalog  0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
 neopredmetenih dolgoročnih sredstev  12.817

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 130.467 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofi-
nančnih institucij

	
130.467

76 PRENOS PRIH IZ PRETEKL. LETA 5.575
III. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 371.296

40 TEKOČI ODHODKI  88.413
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  21.990
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  3.592
402 Izdatki za blago in storitve  59.766
403 Plačila domačih obresti  1.566
409 Rezerve  1.500

41 TEKOČI TRANSFERI 108.604
410 Subvencije  2.328
411 Transferi posameznikom in gospodinj-
stvom  76.834
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam  9.553
413 Drugi tekoči domači transferi  19.889
414 Tekoči transferi v tujino  0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 165.481
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 165.481

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  8.797
430 Investicijski transferi  8.797

IV. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 	
NALOŽB

V. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) 0

75 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

VI. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV (440+441+442)  0
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPI-
TALSKIH DELEŽEV  0
440 Dana posojila  0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije  0

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (520) 48.850
50 ZADOLŽEVANJE  48.850

500 Domače zadolževanje  48.850
IX. ODPLAČILA DOLGA (500)  0
55 Odplačilo dolga  0

550 Odplačilo domačega dolga  0
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU
(I.+IV.+VII.+II.+V.+VIII.) 0

XI. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.+VIII.+IX  0
XII. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)  0

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 
po klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in poseb-
ni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih 
prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt 
razvojnih programov, so priloge k temu odloku.«

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

dnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.

Št. 00201-01/2006
Sodražica, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Sodražica
Blaž	Milavec l. r.

5840. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2007

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97) skladno z določbami VI. poglavja Zako-
na o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 
33/89), v povezavi z 218. členom Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 110/02), Odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 18/05 in 74/05) ter 
15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 
80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni 
seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2007

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo 

stavnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2007 znaša 
0,15 centa.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 
dalje.

Št. 422-37/06
Sodražica, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

5841. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v 
Občini Sodražica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni 
list RS, št. 44/99, 80/00, 12/06) je Občinski svet Občine So-
dražica na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini 

Sodražica

1. člen
Ta sklep ureja enkratni prispevek za novorojence v Ob-

čini Sodražica, določa upravičence, višino prispevka, pogoje 
za pridobitev in postopek uveljavljanja prispevka.

2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju pri-

spevek) je knjižno darilo in/ali denarni znesek, namenjen v 
pomoč staršem in v spodbudo starševstvu.

3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od 

staršev novorojenca, pod pogojem, da sta oba z novorojen-
cem državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivali-
šče v občini Sodražica od dneva rojstva otroka dalje, oziroma 
starši najmanj od dneva rojstva otroka dalje.

4. člen
Pravica do knjižnega darila in denarnega prispevka v 

višini 150 EUR pripada prvemu novorojencu v družini.
Pravica do denarnega prispevka pripada vsakemu na-

slednjemu novorojencu v družini.
Višina prispevka znaša 210 EUR za drugorojenega 

otroka v družini ter dodatnih 45 EUR za vsakega naslednje-
ga novorojenca v družini, kar pomeni 255 EUR za tretjega, 
300 EUR za četrtega novorojenca in tako naprej.

5. člen
Upravičenec pridobi pravico do enkratnega prispevka 

ob rojstvu novorojenca, potem ko je na Občini Sodražica 
vložil popolno vlogo za uveljavljanje enkratnega prispevka. 
Upravičenec dobi obrazec za vlogo za uveljavljanje enkra-
tnega prispevka na sedežu Občine Sodražica ali na spletni 
strani Občine Sodražica.

Za uveljavljanje prispevka za prvorojenega je vlogi po-
trebno priložiti fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige za 
novorojenca, za uveljavljanje prispevka za naslednje novoro-
jene otroke pa je vlogi potrebno priložiti še fotokopije izpiskov 
iz rojstne matične knjige za starejše otroke iz iste družine, ki 
imajo stalno prebivališče prijavljeno skupaj z vlagateljem. Po-
trdila o stalnem prebivališču upravičencev pridobi zaposleni 
v občinski upravi po uradni dolžnosti.
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Vlogo lahko upravičenec vloži v roku 6 mesecev od 
otrokovega rojstva.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica 
(Uradni list RS, št. 20/02).

7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS in se uporablja za vse novorojence rojene 
vključno od 1. januarja 2007.

Št. 121-18/06
Sodražica, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

5842. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu 
Sodražica

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni 
list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06), 31. člena zakona o vrtcih 
– uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2) (Uradni list RS, 
št. 100/05) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. redni seji 
dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica

1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih pro-

gramov v VIZ OŠ dr. Ivan Prijatelj, enota Vrtec pri osnovni 
šoli, znaša mesečno po starostnih skupinah:

1.	 I. starostna skupina 396,86 EUR

2. II. starostna skupina 324,51 EUR

Cena prehrane znaša dnevno 1,71 EUR.

2. člen
Če se odsotnost javi tekoči dan do 8. ure zjutraj za na-

slednji dan, se odsotnost obračuna in odšteje od plačila.

3. člen
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2007.

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

in na oglasni deski Vrtca pri OŠ dr. Ivan Prijatelj.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 602-65/06
Sodražica, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l. r.

5843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe s pitno 
vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju 
javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini 
Sodražica

Na podlagi 8. in 26. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21., 28. in 33. člena Odlo-
ka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica (Ura-
dni list RS, št. 91/03) in 15. člena Statuta Občine Sodražica 
(Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet Občine 
Sodražica na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

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

pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz 
vodovodnih sistemov v upravljanju javnega 
podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena Tarifnega pravilni-

ka tako, da se glasi:
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode 

v EUR/m3,
– tarifna postavka za obračun števnine v EUR/vodomer
– tarifna postavka za obračun priključne takse v EUR.

2. člen
V 8. členu se črta prvi odstavek.

3. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se glasi:
Števnina, ki jo porabnik plača ob ceni vode, se določi 

v višini:

– za vodomere, dimenzije 1/2« 
in 3/4« 

1,0918 EUR/mesec,

– za vodomere, dimenzije 1« in več 5,4588 EUR/mesec.

4. člen
Obrazložitev izraza C v drugem odstavku 14. člena se 

spremeni tako, da se glasi:
C – cena za l/s, določena v EUR.

5. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člen tako, da se glasi:

Tip porabnika cena za l/s 
v EUR

1. Individualne stanovanjske hiše, enota 
dvojčka, enota vrstne hiše, stanovanjske eno-
te v bloku, počitniške hiše, zidanice, samosto-
ječe garaže, drvarnice, čebelnjaki in podobno 1.310,11
2. Šole, vrtci, dijaški domovi in podobno 1.572,13
3. Športni objekti, kino dvorane, zdravstvo, 
mrliške vežice, kioski, lovski domovi, gasilski 
domovi, objekti za opravljanje dejavnosti 
trgovine, gostinstva, turizma ter obrti ali obrti 
podobne dejavnosti (storitvene in proizvodne 
dejavnosti), kmetijstvo, gospodarska poslo-
pja, kmečki turizem, cvetličarstvo, vrtnarstvo, 
pisarne, biroji in podobno 3.144,26
4. Industrija, ki rabi vodo iz javnega vodovo-
da za tehnološke namene, mlekarne, živilsko 
predelovalna industrija in podobno 5.240,43
5. Požarna varnost za vsako predvideno l/s 109,18



Stran 15528 / Št. 137 / 27. 12. 2006	 Uradni list Republike Slovenije

6. člen
Spremeni se zadnji stavek prvega odstavka 17. člena 

tako, da se glasi:
Konstanta K1 znaša 0,5240 EUR.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu RS. Vsi zneski, ki so določeni v EUR, se do 31. 12. 2006 
preračunajo v SIT po tečaju zamenjave.

Št. 00201-3/04
Sodražica, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

5844. Sklep o določitvi cen programov za 
predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri 
Jelšah

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS št 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena in 
drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za 
programe v vrtcih (Uradni list RS 44/96, 1/98, 84/98, 44/00 
in 102/00, 11/00, 92/02 in 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva-
jajo javno službo (Uradni list RS št 97/03, 77/05), in 18. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 
91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 2. seji 
dne 14. decembra 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo 

v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah

1. člen
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok 

v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah znašajo mesečno na 
otroka:

1. dnevni program za otroke 1. starostnega obdobja 
(1–3 let) 402,44 EUR,

2. dnevni program za otroke 2. starostnega obdobja 
(3–6 let) 309,21 EUR.

2. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah pro-

gramov, znašajo 34,16 EUR mesečno oziroma 1,71 EUR na 
dan. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil. Staršem, ki do 
osme ure obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena 
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. 
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in 
občine k ceni programa.

3. člen
Prispevki staršev so določeni na osnovi Pravilnika o pla-

čilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge 
za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.

4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Šmarje pri Jelšah po 

veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v 

obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko 
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en 
mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati rezervacijo 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz 
vrtca.

Za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otro-
ka starši prispevajo k ceni programa delež, ki znaša 30% do-
ločenega plačila po Pravilniku o plačilih staršev za programe 
v vrtcih. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z 
otrokom stalno prebivališče v občini Šmarje pri Jelšah. Starši 
otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo le na podlagi 
sklepa občine, na območju katere imajo starši in otrok stalno 
bivališče.

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezerva-
cijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 
programa, pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom 
rezervacije in ceno programa.

Otroški vrtec mora v primeru uveljavljanja rezervacije 
odbiti od cene programa celotni strošek prehrane za ves čas 
odsotnosti otroka iz vrtca.

5. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratoval-

nega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec 
staršem zaračuna 3,76 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to 
določilo uporabi le v primeru večkratnega neodgovorne-
ga odnosa staršev in neupoštevanja obratovalnega časa 
vrtca.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 03212-0079/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 14. decembra 2006

Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

5845. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 2. seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 1284 

pot 809 m2, vpisani v vl. št. 461 k.o. Lemberg okolica.

2.
Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina 

Šmarje pri Jelšah.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 03212-0084/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.
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5846. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni 
rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine 
Šmarje pri Jelšah na 2. seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P

1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. 

št. 890/5 pot 241 m2, vpisani v vl. št. 412 k.o. Koretno.

2.
Na navedeni parceli pridobi lastninsko pravico Občina 

Šmarje pri Jelšah.

3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS.

Št. 03212-0083/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

5847. Program priprave medobčinskega 
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri 
Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347

Na podlagi prvega odstavka 16. člena in 79. člena 	
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejmeta župan Občine Šmartno 
pri Litiji in župan Občine Litija v soglasju z ministrom za pro-
met ter v soglasju z ministrom za okolje in prostor

P R O G R A M   P R I P R A V E
medobčinskega lokacijskega načrta za 

prostorsko ureditev skupnega pomena za 
obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, 

odsek 1346 in 1347

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 
medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev 
skupnega pomena

Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 
1346 in 1347 skladno z Uredbo o vrstah prostorskih uredi-
tev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05) 
predstavlja prostorsko ureditev državnega pomena.

Sedanja cestna povezava Litija–Šmartno–Bič je ka-
tegorizirana kot regionalna cesta R2-416 in predstavlja 
pomembno povezavo doline reke Save z Dolenjsko regi-
jo. V naselju Šmartno se od nje odcepi regionalna cesta 
R2-417, ki to območje povezuje z jugovzhodom (proti 
Trebnjemu) in regionalna cesta R3-645, ki predstavlja do-
datno povezavo z Ljubljano. Priključevanje regionalne ce-
ste R2-416 na glavno cesto G2-108 je izvedeno pod ostrim 
kotom, kar onemogoča normalno zavijanje proti Ljubljani. 
Motorni promet skozi Šmartno je dokaj gost, vozišče ima 
neustrezne tehnične elemente.

Zaradi vseh navedenih razlogov je gradnja obvoznice 
Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 sku-
pnega pomena za državo in lokalno skupnost.

Minister za promet je z dopisom 
št. 2645-56/2001/44-0031072 z dne 18. 1. 2005 podal 
pobudo za pričetek postopka priprave lokacijskega načrta 
za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 
1346 in 1347 (v nadaljnjem besedilu: pobuda), v kateri je 
predlagal, da se pripravi in sprejme državni lokacijski na-
črt. Pobuda je obrazložena in dokumentirana s pregledno 
situacijo regionalne ceste v merilu 1: 5000.

Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za promet, 
Pripravljavec in Občina Litija so dne 22. 3. 2006 skleni-
li Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave 
medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev 
skupnega pomena ter strokovnih podlag za obvoznico 
Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347.

Priprava medobčinskega lokacijskega načrta za pro-
storsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno 
pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 v nadaljnjem 
besedilu: medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ure-
ditev skupnega pomena) je utemeljena v:

– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(Uradni list RS, št. 76/04);

– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega po-
mena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05);

– Dolgoročni in družbeni plan občine Litija za ob-
dobje 1986-90-2000 (Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87 in 
Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 
126/04);

– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev 
za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 
Uradni list RS, št. 29/91, 89/02, 7/04, 44/04, 44/05);

II. Predmet in programska izhodišča medobčinskega 
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega po-
mena ter okvirno ureditveno območje

Predmet izdelave medobčinskega lokacijskega na-
črta za prostorsko ureditev skupnega pomena je gradnja 
obvoznice Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 
in 1347.

Načrtovana ureditev poteka po območju Občine 
Šmartno pri Litiji in Občine Litija.

Dne 29. 6. 2006 je Pripravljavec v skladu z 28. čle-
nom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon o urejanju prostora) sklicala prvo prostorsko konfe-
renco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, 
usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodar-
stva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede 
priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske 
ureditve.

Na prvi prostorski konferenci ni bilo udeležencev, zato 
tudi ni bilo podanih morebitnih priporočil.

III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju 
priprave medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko 
ureditev skupnega pomena

Pripravljavec medobčinskega lokacijskega načrta za 
prostorsko ureditev skupnega pomena je Občina Šmartno 
pri Litiji (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi 
sredstva za izdelavo revizije okoljskega poročila, recenzije 
medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev 
skupnega pomena in recenzije drugih morebiti potrebnih 
dokumentov.

Naročnik strokovnih podlag ter državnega lokacijske-
ga načrta je Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste, 
Tržaška 19, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki 
zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih in geodetskih 
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podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave, 
okoljskega poročila, ter vseh faz medobčinskega lokacij-
skega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Repu-
blika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje 
nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem glavnih in regio-
nalnih cest zastopa Ministrstvo za promet Direkcija RS za 
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Izdelovalec medobčinskega lokacijskega načrta za 
prostorsko ureditev skupnega pomena (v nadaljnjem be-
sedilu: izdelovalec), ki ga izbere naročnik po predpisih o 
oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določe-
ne v Zakonu o urejanju prostora.

IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma 

organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v 
konkretnem postopku priprave medobčinskega lokacijske-
ga načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v skla-
du z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo 
o zadevah urejanja prostora.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi 
drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter 
nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku pripra-
ve konkretnega medobčinskega lokacijskega načrta za 
prostorsko ureditev skupnega pomena izkaže, da rešitve 
posegajo v njihovo delovno področje.

IV.1  Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave 
konkretnega medobčinskega lokacijskega načrta za pro-
storsko ureditev skupnega pomena sodelujejo s posredo-
vanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja 
prostora ter mnenj k predlogu medobčinskega lokacijskega 
načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, so:

1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna 
policijska uprava,

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slo-
venije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
Urad glavnega inšpektorja, Izpostava Ljubljana,

3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne 
zadeve, Sektor za civilno obrambo,

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in re-
ševanje,

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za kmetijstvo,

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike 
Slovenije za okolje – Urad za varstvo okolja,

7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike 
Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami,

8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike 
Slovenije za okolje – Urad za meteorologijo,

9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za ener-
gijo,

10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
12. Zavod za ribištvo Slovenije,
13. Zavod za gozdove Republike Slovenije,
14. ELES d.o.o., Ljubljana,
15. Elektro Ljubljana, d.o.o, Ljubljana
16. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana.
Ministrstvu, pristojnemu za kulturo pripravljavec 

posreduje vloge za pridobitev smernic za načrtovanje, 
strokovnih podlag urejanja prostora, ter mnenj k dopol-
njenemu predlogu medobčinskega lokacijskega načrta za 
prostorsko ureditev skupnega pomena v vednost z vsemi 
prilogami.

IV.2  Organizaciji oziroma nosilec javnih pooblastil, 
ki mora v postopku priprave konkretnega medobčinskega 
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega po-

mena sodelovati le s posredovanjem podatkov o lastnem 
omrežju sta:

1. Telekom Slovenije d. d., Cigaletova ulica 15, Lju-
bljana,

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za oko-
lje, Sektor za vode.

IV.3  Nosilec urejanja prostora, ki v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje da stališče k predlagani načrto-
vani ureditvi in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor 
za celovito presojo vplivov na okolje, in sicer na podlagi 
stališč in mnenj:

1. Ministrstva za zdravje,
2. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
3. Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za oko-

lje, Sektorja za vode,
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstva za kulturo, Direktorat za kulturno de-

diščino.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje se v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev 
urejanja prostora mora podati stališče k predlagani načrto-
vani ureditvi in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Ker se z medobčinskim lokacijskim načrtom za pro-

storsko ureditev skupnega pomena načrtuje preložitev 
obstoječe regionalne ceste na novo traso, ki ima podlago 
v medobčinskih prostorskih aktih Občin Šmartno pri Litiji 
in Občine Litija, se strokovna rešitev prostorske ureditve 
ne določi s primerjavo več variantnih rešitev. Načrtovalec 
na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in njihove 
analize, na podlagi analiz stanja, teženj in razvojnih mo-
žnosti v prostoru ter študije ranljivosti, potrdi in utemelji 
predlagano prostorsko ureditev. Načrtovalec lahko predla-
ga optimizacijo predlagane prostorske ureditve.

Pripravljavec, ministrstvo, pristojno za prostor, mini-
strstvo, pristojno za promet in naročnik potrdijo predlog 
načrtovalca, za katerega izdelovalec strokovnih podlag v 
primerni natančnosti izdela celovito urbanistično, krajinsko 
in arhitekturno in gradbeno tehnično strokovno rešitev.

VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih pod-
lag in način njihove pridobitve

Pri izdelavi strokovnih podlag in medobčinskega loka-
cijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena 
je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne pod-
lage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.

VI.1 V postopku izdelave predloga medobčinskega 
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega po-
mena se izdelajo naslednje strokovne podlage:

– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih 
lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izha-
jajo iz dosedanjega prostorskega razvoja;

– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev 
novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obrav-
navanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja 
prostorske ureditve;

– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vpli-
vov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, 
vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;

– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o 
geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);

– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, 
izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbani-
stične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in 
ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
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– idejna zasnova posameznih elementov prostorske 
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse 
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in oko-
ljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in 
utemeljitvami;

– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v od-
nosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, 
poti, ipd.);

– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, ko-
munalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;

– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve ob-
stoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih 
priključkov in ureditev;

– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev 
negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajno-
stno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske 
in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno 
zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;

– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih 
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;

– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izha-
jale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi 
strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.

VII. Postopek in roki za pripravo medobčinskega loka-
cijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena

VII.1 Postopek priprave medobčinskega lokacijskega 
načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena se vodi v 
skladu z Zakonom o urejanju prostora. Strokovne in geo-
detske podlage iz točke VI.1 in točke VI.2 tega programa 
priprave in medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ure-
ditev skupnega pomena se v vseh fazah izdelajo v skladu 
z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem 
redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom 
o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih 
lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag 
(Uradni list RS, št. 86/04).

VII.2 Faza utemeljitve strokovne rešitve in celovite 
presoje vplivov na okolje

1. Pridobitev smernic za načrtovanje
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic 

(lega prostorske ureditve s tehničnim poročilom).
– Pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje in 

strokovne podlage s strani nosilcev urejanja prostora iz 
točke IV. tega programa priprave, ki dajejo smernice in 
mnenja.

– Nosilci urejanja prostora podajo smernice in stro-
kovne podlage v 30 dneh po prejemu vloge. V skladu z za-
konom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, 
da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v roku 30 
dni ni možna, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, 
o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca.

– Načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.
2. V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZmetD) je Ministrstvo za okolje in prostor z odloč-
bo št. 35409-130/2006MK, z dne 9. 6. 2006 ugotovilo, da 
je za medobčinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev 
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti 
R2-416, odsek 1346 in 1347 potrebno izvesti celovito pre-
sojo vplivov na okolje.

V fazi optimizacije predlagane načrtovane ureditve se 
opravi celovita presoja vplivov izvedbe na okolje v skladu 
z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja. Za-
gotovi se okoljsko poročilo in revizija okoljskega poročila, 
ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo po-
drobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila.

3. Javna seznanitev in druga prostorska konferenca:
– Župan Občine Šmartno pri Litiji po pridobljenem 

mnenju o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom od-
redi javno seznanitev s predlagano načrtovano ureditvijo, 
okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu Občine 
Šmartno pri Litiji;

– Župan Občine Litija po pridobljenem mnenju o 
ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno 
seznanitev s predlagano načrtovano ureditvijo, okoljskim 
poročilom in njegovo revizijo na sedežu Občine Litija;

– Občina Šmartno pri Litiji v času javne seznanitve 
organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane 
prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na 
sedežu Občine Šmartno pri Litiji, da se v zvezi s predlaga-
no načrtovano ureditvijo pridobijo in uskladijo priporočila, 
usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih 
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter orga-
nizirane javnosti;

– Občina Litija v času javne seznanitve organizira jav-
no obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske 
ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu Obči-
ne Litija, da se v zvezi s predlagano načrtovano ureditvijo 
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni 
interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva 
in interesnih združenj ter organizirane javnosti;

– javna seznanitev traja najmanj 30 dni.
4. Optimizacija predlagane načrtovane ureditve
– Naročnik zagotovi optimizacijo predlagane načrto-

vane ureditve tako, da pri tem (smiselno) upošteva stališča 
nosilcev urejanja prostora iz točke IV.3 tega programa 
priprave, priporočila druge prostorske konference in kar 
najbolj mnenja in pripombe javnosti ter nosilcev urejanja 
prostora iz točke IV.4 tega programa priprave, pri čemer 
mora naročnik obrazložiti način upoštevanja in razloge za 
neupoštevanje;

– Pripravljavec pošlje ministrstvu, pristojnemu za var-
stvo okolja, optimizirano predlagano načrtovano ureditev, 
da v 30 dneh izda sklep o potrditvi predlagane načrtovane 
ureditve oziroma izdajo potrdila zavrne.

VII.4 Faza predloga medobčinskega lokacijskega na-
črta za prostorsko ureditev skupnega pomena

1. Izdelava predloga medobčinskega lokacijskega na-
črta za prostorsko ureditev skupnega pomena

– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo 
strokovnih podlag iz VI.1 točke tega programa priprave.

– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag, 
ter v skladu s priporočili druge prostorske konference 
izdela predlog medobčinskega lokacijskega načrta za pro-
storsko ureditev skupnega pomena.

– Pripravljavec zagotovi recenzijo predloga medob-
činskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev sku-
pnega pomena.

– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta 
s strani pripravljavca ter pripomb ministrstva pristojnega 
za prostor in ministrstva, pristojnega za promet dopolni 
predlog medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko 
ureditev skupnega pomena.

– Pripravljavec posreduje gradivo za javno razgrnitev 
in obravnavo medobčinskega lokacijskega načrta za pro-
storsko ureditev skupnega pomena v pregled in potrditev 
ministrstvu, pristojnemu za promet in ministrstvu, pristoj-
nemu za prostor.

2. Javna razgrnitev in javne obravnave (potekata v 
obeh občinah)

– Župan Občine Šmartno pri Litiji s sklepom odredi 
javno razgrnitev predloga medobčinskega lokacijskega 
načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena v Občini 
Šmartno pri Litiji.
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– Župan Občine Litija s sklepom odredi javno raz-
grnitev predloga medobčinskega lokacijskega načrta za 
prostorsko ureditev skupnega pomena v Občini Litija.

– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Pripravljavec in Občina Litija obvestita javnost o dej-

stvu, o ureditvenem območju medobčinskega lokacijskega 
načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, o organu, 
ki bo posredoval zahtevane podatke o načrtovanih uredi-
tvah, ter o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave, 
kjer je omogočen vpogled v predlog medobčinskega loka-
cijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena, 
ter o načinu dajanja mnenj in pripomb z objavo v Uradnem 
listu Republike Slovenije, v enem od dnevnih časopisov, 
ki pokriva celotno območje države, v svetovnem spletu ter 
na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred 
začetkom javne razgrnitve;

– Pripravljavec na svojem območju, pisno ali z javnim 
naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na vplivnem ob-
močju medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko 
ureditev skupnega pomena o javni razgrnitvi in obravnavi 
prostorskega akta.

– Občina Litija na svojem območju, pisno ali z javnim 
naznanilom obvesti lastnike nepremičnin na vplivnem ob-
močju medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko 
ureditev skupnega pomena o javni razgrnitvi in obravnavi 
prostorskega akta.

– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira jav-
no obravnavo v Občini Šmartno pri Litiji.

– Občina Litija v času javne razgrnitve organizira javno 
obravnavo v Občini Litija.

– Pripravljavec v času javne razgrnitve in javne obrav-
nave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge 
organov, organizacij in posameznikov, ki bodo dane na 
območju občine Šmartno pri Litiji.

– Občina Litija v času javne razgrnitve in javne obrav-
nave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge 
organov, organizacij in posameznikov, ki bodo dane na 
območju občine Litija.

– Pripravljavec v sodelovanju z ministrstvom, pristoj-
nim za prostor, naročnikom, ministrstvom, pristojnim za 
promet in načrtovalcem prouči pripombe in predloge.

– Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega 
upoštevanja.

– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom 
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na kate-
rih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko 
nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.

– Pripravljavec po predhodnem mnenju ministrstva pri-
stojnega za prostor ter ministrstva, pristojnega za promet 
odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.

– Pripravljavec na svojem območju pisno seznani 
lastnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta za 
prostorsko ureditev skupnega pomena s stališči do njihovih 
pripomb in predlogov.

– Občina Litija na svojem območju pisno seznani la-
stnike nepremičnin na območju lokacijskega načrta za pro-
storsko ureditev skupnega pomena s stališči do njihovih 
pripomb in predlogov.

3. Izdelava dopolnjenega predloga medobčinskega 
lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega po-
mena:

– Pripravljavec zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev 
strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upošte-
vanju pripomb in predlogov.

– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog medobčinske-
ga lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih 
podlag.

– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo 
smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu medobčin-

skega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena in h gradivu za pridobitev mnenj.

– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
4. Pridobitev mnenj
– Pripravljavec pridobi mnenja k dopolnjenemu predlo-

gu medobčinskega lokacijskega načrta za prostorsko ure-
ditev skupnega pomena s strani nosilcev urejanja prostora 
iz točke IV.1 tega programa priprave, ki dajejo smernice in 
mnenja.

– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh 
po prejemu vloge.

– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj zagotovi 
recenzijo dopolnjenega predloga medobčinskega lokacij-
skega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.

– Pripravljavec načrtovalcu posreduje mnenja nosilcev 
urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec 
izdela usklajen dopolnjen predlog medobčinskega lokacij-
skega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena.

5. Sprejem medobčinskega lokacijskega načrta za pro-
storsko ureditev skupnega pomena:

– Dopolnjen predlog medobčinskega lokacijskega na-
črta za prostorsko ureditev skupnega pomena potrdita mini-
ster, pristojen za prostor in minister, pristojen za promet; se-
stavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc 
ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve;

– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem medob-
činskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev sku-
pnega pomena, katerega sestavni del so priporočila obeh 
prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov 
z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastni-
kov nepremičnin na območju medobčinskega lokacijskega 
načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena morajo 
biti Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji posebej 
obrazložena in utemeljena.

– Občina Litija pripravi gradivo za sprejem medobčin-
skega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega 
pomena, katerega sestavni del so priporočila obeh pro-
storskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z 
javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov 
nepremičnin na območju lokacijskega načrta za prostorsko 
ureditev skupnega pomena morajo biti Občinskemu svetu 
občine Litija posebej obrazložena in utemeljena.

– Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme med-
občinski lokacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega 
pomena z odlokom.

– Občinski svet Občine Litija sprejme medobčinski lo-
kacijski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena z 
odlokom.

– Pripravljavec objavi odlok v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Repu-

blike Slovenije.

Šifra: 350-04/2003
Šmartno pri Litiji, dne 1. decembra 2006

 Župan Župan
 Občine Šmartno pri Litiji Občine Litija
	 Milan Izlakar l.r. Franci Rokavec l.r.

Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister za okolje in prostor
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5848. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, 
delih plač in sejninah funkcionarjev Občine 
Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov 
nadzornega odbora

Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) 
in 17. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmar-
tno pri Litiji na svoji 2. redni seji z dne 13. 12. 2006 sprejel 

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač in 
sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, 

članov delovnih teles občinskega sveta  
in župana ter članov nadzornega odbora

1. člen
V Pravilniku o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev 

Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega 
sveta in župana ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, 
št. 17/03) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Člani občinskega sveta so upravičeni do sejnine za 
udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega 
telesa občinskega sveta.

Za udeležbo na redni seji je član občinskega sveta 
upravičen do sejnine v višini 10% plače župana.V primeru, 
da ima seja dve zasedanji, pripada svetniku za prvo zase-
danje sejnina v višini 7% plače župana, za drugo zasedanje 
(nadaljevanje) pa 3% plače župana.

Za udeležbo na izredni seji ima član občinskega sveta 
pravico do sejnine v višini 7% plače župana.

Za udeležbo na korespondenčni seji ima član občinske-
ga sveta pravico do sejnine v višini 2,5% plače župana.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 143-4/2002
Šmartno pri Litiji, dne 13. decembra 2006

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

TABOR

5849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1) (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 110/02 in 56/02) in 6. ter 15. člena Statuta Občine 
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine 
Tabor na 2. redni seji dne 18. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Tabor za leti 2005  

in 2006

1. člen
Spremeni se 1. člena Odloka o spremembah in dopol-

nitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006 
(Uradni list RS, št. 67/06) in se glasi: 

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se, 
za leto 2006, določa v naslednjih zneskih:

tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2006
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 319.927
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 89.358
70 DAVČNI PRIHODKI 77.263
700 Davki na dohodek in dobiček 57.187
703 Davki na premoženje 8.444
704 Domači davki na blago in storitve 11.632
706 Drugi davki 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 12.095
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 2.981
711 Takse in pristojbine 352
712 Denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.300
714 Drugi nedavčni prihodki 6.462
72 KAPITALSKI PRIHODKI 22.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja 22.000
73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI 208.569
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 208.569
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 315.647
40 TEKOČI ODHODKI 85.042
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 20.974
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 3.390
402 Izdatki za blago in storitve 58.535
403 Plačila domačih obresti 1.360
409 Rezerve 783
41 TEKOČI TRANSFERI 73.737
410 Subvencije 200
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 50.348
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 9.600
413 Drugi tekoči domači transferi 13.589
414 Tekoči transferi v tujino –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 152.643
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 152.643
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.225
430 Investicijski transferi 4.225
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 4.280
B. PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB –
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) –
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVERČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE (500) 42.500
500 Domače zadolževanje 42.500
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 42.500
55 ODPLAČILA DOLGA 46.780
550 Odplačila domačega dolga 46.780
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –4.280
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) –4.280

«.

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

dnem listu RS.

Št.  062-02/2006-2/2
Tabor, dne 18. decembra 2006

Župan
ObčinE Tabor

Vilko Jazbinšek l.r.

TIŠINA

5850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Tišina za leto 2006 
– rebalans II

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01), Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 80/94, 56/98, 90/05), Zakona o lokalni samoupravi 
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in 
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 
47/01, 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 2. seji dne 
19. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Tišina za leto 2006 – 
rebalans II

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2006 (Ura-

dni list RS, št. 35/06,84/06) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:

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

Skupina/Podskupina kontov Znesek v SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 578.808 SIT
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 274.805 SIT
70 DAVČNI PRIHODKI 229.121 SIT
700 Davek na dohodek in dobiček 180.705 SIT
703 Davki na premoženje 24.162 SIT
704 Domači davki na blago in storitve 24.254 SIT
706 Drugi davki 0 SIT
71 NEDAVČNI PRIHODKI 45.684 SIT
710 Udeležba na dobičku in odhodki od 
premoženja 7.553 SIT
711 Takse in pristojbine 1.467 SIT
712 Denarne kazni 16 SIT
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 25.624 SIT
714 Drugi nedavčni prihodki 11.024 SIT
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.615 SIT
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 10 SIT
721 Prihodki od prodaje zalog 0 SIT
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja. 1.605 SIT
73 PREJETE DONACIJE 300 SIT
730 Prejete donacije iz domačih virov 300 SIT
731 Prejete donacije iz tujih virov 0 SIT
74 TRANSFERNI PRIHODKI 302.088 SIT
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 295.073 SIT
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 7.015 SIT
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 677.525 SIT
40 TEKOČI ODHODKI 152.881 SIT
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 45.824 SIT
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 8.255 SIT
402 Izdatki za blago in storitve 92.309 SIT
403 Plačila domačih obresti 1.693 SIT
409 Rezerve 4.800 SIT
41 TEKOČI TRANSFERI 188.110 SIT
410 Subvencije 6.208 SIT
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 115.639 SIT
412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 21.865 SIT
413 Drugi tekoči domači transferi 44.399 SIT
414 Tekoči transferi v tujino 0 SIT
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 308.421 SIT
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 308.421 SIT
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.112 SIT
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 4.649 SIT
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 23.463 SIT
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) –98.717 SIT
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.669 SIT
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.669 SIT
750 Prejeta vračila danih posojil 1.669 SIT
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 SIT
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0 SIT
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0 SIT
440 Dana posojila 0 SIT
411 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 0 SIT
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 1.669 SIT
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 140.000 SIT
50 Zadolževanje 140.000 SIT
500 Domače zadolževanje 140.000 SIT
VIII. ODPLAČILA DOLGA 7.876 SIT
55 ODPLAČILA DOLGA 7.876 SIT
550 Odplačila domačega dolga 7.876 SIT
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 35.076 SIT
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 132.124 SIT
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII-VIII-IX= -III) 98.717 SIT
X. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
31. 12. PRETEKLEGA LETA –35.076 SIT
9009 Splošni sklad za drugo –35.076 SIT

«.

2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina iz proračuna za leto 2006 ne bo izločila 

dodatnih sredstev v proračunsko rezervo. Izdatki za odpra-
vo posledic naravnih nesreč se bodo v letu 2006 financirali 
iz sredstev neporabljene rezerve, ki so bila v proračunsko 
rezervo izločena v preteklih letih.

O uporabi sredstev rezerv, odloča župan v višini do 
1,000.000 SIT (brez DDV), nad to višino pa občinski svet 
s posebnim odlokom. Župan poroča občinskemu svetu o 
porabi sredstev rezerv s pisnim poročilom.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-46/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

5851. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje 
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v 
vodovarstvenih pasovih, za leto 2007

Na podlagi 18. člena Pravilnika o gospodarjenju na 
kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstve-
nem območju Občine Tišina (Uradni list RS, št. 105/99) in 

16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 
47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 2. redni seji 
dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o višini nadomestila za izpad proizvodnje  
in dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo  
v vodovarstvenih pasovih, za leto 2007

I.
Višina nadomestila za izpad proizvodnje in dohodka na 

zemljiščih, ki se nahajajo v vodovarstvenih pasovih, za leto 
2007 znaša:

– za njive 170,49 EUR/ha (40.857,04 SIT),
– za travnike 284,16 EUR/ha (68.095,42 SIT).

II.
Obveznosti za izplačilo nadomestila, se pri občanih, ki 

izkazujejo neplačane obveznosti do občine, pobotajo.

III.
Ta sklep velja z dnem sprejetja, uporablja pa se od 1. 1. 

2007 dalje.

Št.  032-49/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

5852. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2007

Na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavnega zemljišča (Uradni list RS, št. 113/00, 1/05, 84/05) 
in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 
47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 2. redni seji 
dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Tišina za leto 2007 
znaša 0,45 SIT/točko preračunano v EUR.

Vrednost točke v SIT se preračuna v EUR po tečaju 
1 EUR = 239,64 SIT, pri tem se upošteva zaokrožitev na 
največje možno število decimalk, v skladu z zmožnostmi 
računalniškega programa na DURS.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 032-48/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.
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5853. Sklep o vrednosti točke za odmero 
komunalnih taks za leto 2007

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) in 3. člena Odloka o komunal-
nih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01, 13/03, 
59/03 in 122/04) je Občinski svet Občine Tišina na 2. seji dne 
19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero komunalnih taks  

za leto 2007
1. člen

Vrednost točke za odmero komunalnih taks za leto 2007 
v Občini Tišina znaša 0,0476 EUR (11,42 SIT).

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 
2007 dalje.

Št. 032-47/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan 
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

5854. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in 
okolice z mrliško vežo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina 
na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice  

z mrliško vežo
I.

Cena vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo 
znaša od 1. 1. 2007 (brez DDV) dalje:

– za enojni grob (širine od 61 cm do 120 cm) 14,3680 
EUR/leto (3.443,15 SIT/leto),

– za dvojni grob (širine od 121 cm do 240 cm) 25,0004 
EUR/leto (5.991,09 SIT/leto),

– za otroški grob, žarni grob (širine do 60 cm) 10,0576 
EUR/leto (2.410,21 SIT/leto),

– grobnica, trojni grob (širine nad 241 cm) 33,0464 
EUR/leto (7.919,25 SIT/leto).

II.
Na osnovno ceno se prišteje davek na dodano vre-

dnost.

III.
Računi za vzdrževanje pokopališča se izdajo v enkra-

tnem znesku za tekoče leto.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 032-43/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan 
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

5855. Sklep o ceni vode

Na podlagi 24. člena Odloka o oskrbi z vodo v Občini 
Tišina (Uradni list RS, št. 67/99) in 16. člena Statuta Občine 
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine 
Tišina na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ceni vode

I.
Cena za m3 vode na območju Občine Tišina znaša od 

1. 1. 2007 dalje 0,3338 EUR (80 SIT).

II.
K osnovni ceni vode se prišteje davek na dodano vre-

dnost, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi od-
vajanja odpadne vode in prispevek za vodna povračila.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 032-44/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

5856. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list 
RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet Občine Tišina 
na 2. redni seji dne 19. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1

I.
Cena ogrevanja v PSO, Tišina 1 znaša od 1. 1. 2007 

dalje 0,8338 EUR/mesec/m2 (199,82 SIT/mesec/m2).

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.

Št. 032-45/06
Tišina, dne 20. decembra 2006

Župan 
Občine Tišina

Jožef Poredoš l.r.

TREBNJE

5857. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, 
Občine Mokronog - Trebelno in Občine 
Šentrupert v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi petega odstavka 57. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odločba US, 
45/94 – Odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba US, 
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – Odločba US, 44/96 – Od-
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ločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odločba US, 74/98, 
59/99 – Odločba US, 70/00, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 
– Odločba US in 72/05) in drugega odstavka 148. člena 
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 
66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) ter na podlagi določil Zakona 
o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06), 32. 
in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT) 
ter 41. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 
50/95, 80/98, 119/05 in 80/06), Statutarnega sklepa Občine 
Mokronog – Trebelno (Uradni list RS, št. 121/06 in 123/06 
– popr.) in Statutarnega sklepa Občine Šentrupert (Uradni list 
RS, št. 121/06) so župani Občine Trebnje, Občine Mokronog 
- Trebelno in Občine Šentrupert sprejeli

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine 

Mokronog / Trebelno in Občine Šentrupert  
v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Trebnje, Občine Mokronog - Trebelno in Občine Šen-
trupert (v nadaljevanju: občine) v obdobju od 1. januarja do 
31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega 
financiranja).

Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ 
tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh 
mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje 
občinskega proračuna lahko podaljša na predlog županov 
s sklepi občinskih svetov, če je to potrebno za financiranje 
funkcij občin.

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2006 se financiranje 
funkcij občin ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih 
namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno 
nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za 
leto 2006 (Uradni list RS, št. 21/05, 18/06, 62/06 in 99/06; v 
nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste 
programe kot v letu 2006.

Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občin je določen v skladu z Zakonom o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) 
in odlokom o proračunu Občine Trebnje.

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2006.

V obdobju začasnega financiranja občine ne smejo 
povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 
2006.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV

v tisoč EUR
Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto

Proračun januar 
marec 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 2.522,29
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.422,70
70 DAVČNI PRIHODKI 1.166,33
700 Davki na dohodek in dobiček 1.087,26
703 Davki na premoženje 67,57
704 Domači davki na blago in storitve 11,50
71 NEDAVČNI PRIHODKI 256,37
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 111,80
711 Takse in pristojbine 5,39
712 Denarne kazni 3,12
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 11,56
714 Drugi nedavčni prihodki 124,50
72 KAPITALSKI PRIHODKI 22,59
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1,90
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopr. dolg. sredstev 20,69
73 PREJETE DONACIJE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.077,00
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.077,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.997,38
40 TEKOČI ODHODKI 796,44
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 138,42
401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 23,88
402 Izdatki za blago in storitve 624,35
403 Plačila domačih obresti 3,61
409 Rezerve 6,18
41 TEKOČI TRANSFERI 1.033,12
410 Subvencije 4,29
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 657,48
412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 47,31
413 Drugi tekoči domači transferi 324,04
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 974,74
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 974,74
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 193,08
430 Investicijski transferi 0
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 95,68
432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 97,40
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –475,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752)
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75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 10,33
55 ODPLAČILA DOLGA 10,33
550 Odplačila domačega dolga 10,33
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –485,42
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –10,33
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 475,09
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 485,42

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

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračune občin tekočega 
leta.

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 Trebnje.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(izvrševanje proračuna)

S tem sklepom se določi prioriteta financiranja glede na 
obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po 
naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:

– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakon-

sko predpisanih nalog,

– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.

6. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja po-
stopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu Občine Trebnje.

7. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, Občine 
Mokronog - Trebelno in Občine Šentrupert se vroči Občin-
skim svetom in nadzornemu odboru Občine Trebnje ter se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Posebni del proračuna Občine Trebnje, Občine Mo-
kronog - Trebelno in Občine Šentrupert se objavi na spletni 
strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje.

Št. 410-152/2006
Trebnje, dne 14. decembra 2006

Župan 
Občine Trebnje

Alojzij Kastelic l.r.

Župan 
Občine Mokronog - Trebelno

Anton Maver l.r.

Župan 
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

VITANJE

5858. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke 
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2007

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Ura-
dni list RS, št. 110/02), na podlagi 12. člena Odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje (Uradni 
list RS, št. 36/00) in po 25. členu Statuta Občine Vitanje (Ura-
dni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet Občine 
Vitanje na 1. redni seji dne 15. 12. 2006 sprejel
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S K L E P
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
za leto 2007

1. člen
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vitanje v letu 2007 
znaša 0,00103 EUR.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Šifra: 900-08/2006-03
Vitanje, dne 15. decembra 2006

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.

5859. Sklep o vrednosti elementov za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš, 
stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi 
odstotka od povprečne gradbene cene, s 
katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 12. in 20. člena Pravilnika o enotni meto-
dologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 
218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
110/02), Odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opre-
mljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Vitanje 
(Uradni list RS, št. 83/97) in Statuta Občine Vitanje (Uradni 
list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski svet Občine 
Vitanje na 1. seji dne 15. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti elementov za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in 

drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od 
povprečne gradbene cene, s katerim se določi 

korist za stavbno zemljišče

1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na 

območju Občine Vitanje (brez stroškov komunalnega ure-
janja in brez cene zemljišča) znaša na dan 31. 12. 2006 
633,00 EUR za m2.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega ze-

mljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene, in sicer:

– 50% za individualno komunalno rabo
– 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne 

stanovanjske površine.

3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v od-

stotku od povprečne gradbene cene in znaša 0,9%.

4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno 

zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavb-
nega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom 
za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Republiki Slo-
veniji, katerega vsak mesec izračunava Splošno združenje 
gradbeništva in IGM Slovenije.

Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu 
upravnih organov za leto 2007.

5. člen
Ta sklep začne veljati na dan 1. 1. 2007.

Šifra: 900-08/2006-04
Vitanje, dne, 15. decembra 2006

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.

VRANSKO

5860. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji 
občinskih javnih cest v Občini Vransko

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 
33/06) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list 
RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 
seji dne 4. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest v Občini Vransko

1. člen
S tem Odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kate-

gorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko (v nadalje-
vanju odlok), objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, 	
št. 92/99 z dne 12. 11. 1999.

2. člen
Spremeni se celotni 4. člen odloka, ki po novem glasi:
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji 

v občini in sosednjih občinah so:

Zap. 
št. 

Št. ceste 
ali odse-

ka

Zač. 
ceste ali 
odseka

Potek ceste
Konec 

ceste ali 
odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka v 

občini
(m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste 

ali odseka 
v sosednji 

občini
(m)

1 490111 490252 VRANSKO – PREPREČE 992501 1740 V 0

2 490112 992501 PRAPREČE – LIPA PRELAZ 3757 V 0

3 490123 282031 ČRETA – ROPASIJA 992401 3361 V 700

4 490124 992401 ROPASIJA – VRANSKO 490111 4598 V 0
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Zap. 
št. 

Št. ceste 
ali odse-

ka

Zač. 
ceste ali 
odseka

Potek ceste
Konec 

ceste ali 
odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka v 

občini
(m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste 

ali odseka 
v sosednji 

občini
(m)

5 490191 447 ČEPLJE – PONDOR 732 1200 V 1370

6 490202 992361 LOČICA – ČRNI VRH – ZAHOMCE – LOČICA 
PRI VRANSKEM 447 3550 V 6409

7 490211 447 LOČICA PRI VRANSKEM – ZAPLANINA 
– LIMOVCE 982871 6240 V 0

8 490251 447 BRODE – VRANSKO (CERKEV) 992631 1227 V 0

9 490252 992631 VRANSKO (CERKEV) – 447 447 968 V 0

10 490253 447 PRIKLJUČEK PETROL 490251 69 V 0

11 490254 447 PRIKLJUČEK AP VRANSKO AP 261 V 0

12 490261 447 PREKOPA – PODVRH 990291 1825 V 921

DOLŽINA SKUPAJ: 28,796 km 9,400 km

3. člen
Spremeni se celotni 5. člen odloka, ki se po novem glasi:

Javne poti v naseljih in med naselji so:

Zap. 
št. 

Št. ceste 
ali odse-

ka

Zač. 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka v 

občini
(m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste 

ali odseka 
v sosednji 

občini
(m)

1 916001 447 BISTRICA 447 240 V 0

2 916011 490261 PREKOPA – RIBARIČ Hš 47 562 V 0

3 916021 447 FABRIKA – ČEPLJE Hš 11 383 V 0

4 916031 992781 VIDEM – JOšT Hš 165 117 V 0

5 916041 992551 ČEPLJE Hš 1A 404 V 0

6 916051 447 OSREDEK Hš 24 2200 V 0

7 916061 992551 ZORE Hš 24A 194 V 0

8 916071 992651 ZAJEC Hš 8 260 V 0

9 916081 490124 PRILOPE Hš 15 865 V 0

10 916091 490123 ČRETA – REMIC Hš 3 977 V 0

11 916101 490123 ROPASIJA Hš 16 706 V 0

12 916111 992491 šKRABAR Hš 21B 509 V 0

13 916112 992421 ODCEP KRIŽIšNIK Hš 27 503 V 0

14 916121 490211 ZAPLANINA – PIDER Hš 10 806 V 0

15 916131 992671 MALE ZAHOMCE Hš 1 1184 V 0

16 916141 447 KONJšEK GC 232 V 0

17 916151 490211 ODCEP – KAMNIK GC 391 V 0

18 916161 490112 ODCEP KALE Hš 29 438 V 0

19 916171 447 ODCEP KOSEM Hš 12 576 V 0

20 916172 992821 ODCEP ZORE KARL Hš 8 288 V 0

21 916181 992711 ODCEP LOKAN Hš 9 364 V 0

22 916191 490211 ODCEP BRVAR – DEŽMAN Hš 21 522 V 0

23 916201 490124 ODCEP PESTOTNIK Hš 10 490 V 0

24 916211 490125 ODCEP STROŽNIK Hš 19 549 V 0

25 916221 992631 ODCEP VIDEM – ZALOKAR Hš 199 117 V 0

26 916231 992551 OBRTNA CONA ČEPLJE OBRTNA CONA 127 V 0
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Zap. 
št. 

Št. ceste 
ali odse-

ka

Zač. 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka v 

občini
(m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste 

ali odseka 
v sosednji 

občini
(m)

27 916241 992551 ODCEP VRšNIK Hš 37 324 V 0

28 916251 992601 CESTA NA ČISTILNO NAPRAVO ČISTILNA 
NAPRAVA 172 V 0

29 916261 992651 ODCEP MIHEVC Hš 11 595 V 0

30 916271 992901 ODCEP JUHART Hš 12 198 V 0

31 916281 992531 JAGODIČ – STOPNIK 992561 930 V 0

32 916291 992551 ODCEP BANOVIČ – ZORE Hš 14 290 V 0

33 916301 992521 STANOVANJSKA CONA BRODE 490251 264 V 0

34 916311 992351 OSREDEK – LOKE 414 916 V 0

35 916321 490254 AP – BLOKI 89, 84 490252 162 V 0

36 916331 992631 INDE – PRISTOLIČ HŠ 127 67 V 0

37 916341 490252 RANČIGAJ – JOŠT 916031 84 V 0

38 916351 992691 BOKAL – LOČICA HŠ 2 151 V 0

39 916361 490124 GRABNAR – TEŠOVA HŠ 3 160 V 0

40 916371 992511 KLAKOČOVEC – BERGANT HŠ 6 221 V 0

41 916381 992511 KLAKOČOVEC – IZLAKAR HŠ 59 186 V 0

42 916391 992511 ODCEP PEČOVNIK HŠ 2 67 V 0

43 916401 992511 ODCEP SV. JERONIM CERKEV 378 V 0

44 916411 490124 TEŠOVA – PEČOVNIK HŠ 6 52 V 0

45 916421 992641 BOLTE – PODRIGL HŠ 4 95 V 0

46 992411 447 VINDIJA Hš 46 679 V 0

47 992481 490124 PODGRAD – KRIŽNIK Hš 7 444 V 0

48 992491 490111 KOVK 490111 1028 V 0

49 992501 490111 PRAPREČE – MERINCA GC 2521 V 0

50 992502 992501 MERINCA – KOCIJAN Hš 25 199 V 0

51 992503 992501 MERINCA – VAS Hš 49 481 V 0

52 992504 992503 ODCEP KOS Hš 42 521 V 0

53 992505 992504 ODCEP CENCELJ Hš 41 348 V 0

54 992506 992501 ODCEP DOLINŠEK – MERINCA – DO OVINKA HŠ 39 273 V 0

55 992511 490124 KLOKOČOVEC – KLANCE Hš 25 3571 V 0

56 992521 490251 BRODE – SELO Hš 3 1279 V 0

57 992531 992551 PREKOPA – JEVšE GC 1901 V 0

58 992541 992551 PREKOPA – ČEPLJE 447 672 V 0

59 992551 490261 PREKOPA – STOPNIK – ČEPLJE 447 2135 V 0

60 992561 992551 STOPNIK Hš 38 615 V 0

61 992571 992551 ČEPLJE – ZABORšT – STARI GRAD GRAD 1933 V 0

62 992572 992571 ODCEP FELICIJAN – STOPNIK Hš 15 176 V 0

63 992581 992521 SELšKI GRABEN GC 1089 V 0

64 992591 992621 SOSESKA INDE – PODGOZD Hš 148 87 V 0

65 992601 490251 BRODE – TEšOVA 490124 1416 V 0

66 992611 490124 TEŠOVA – KRIŽNIK – OCVIRK HŠ 155 272 V 0

67 992621 992631 TRG – GORICA – BRIŠE – KOČAR 992601 1304 V 0

68 992631 490251 VRANSKO (CERKEV – BLOKI – VIDEM) 490111 939 V 0

69 992632 992631 ODCEP VIDEM – ZUPANC Hš 202 58 V 0

70 992633 992631 ODCEP BOGATAJ Hš 110 57 V 0

71 992641 490252 VRANSKO – PODRIGL 447 490 V 0

72 992651 490251 BRODE – TRŽCA Hš 9 951 V 0
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Zap. 
št. 

Št. ceste 
ali odse-

ka

Zač. 
ceste ali 
odseka

Potek ceste Konec ceste 
ali odseka

Dolžina 
ceste ali 
odseka v 

občini
(m)

Namen 
uporabe

Preostala 
dolžina ceste 

ali odseka 
v sosednji 

občini
(m)

73 992661 992601 BRODE – GRIČ Hš 30 310 V 0

74 992671 490202 LOČICA – ZAHOMCE – DOL – TABOR 732 4641 V 3834

75 992681 992721 LOČICA – PESTOTNIK – GRABNAR GC 803 V 0

76 992691 447 BRCE Hš 11 3371 V 0

77 992692 992691 ODCEP VERDULJAN Hš 14 314 V 0

78 992701 982871 LIMOVCE – POLANJšEK Hš 15 1236 V 450

79 992711 992701 ZGORNJE LIMOVCE Hš 1 1338 V 0

80 992721 447 LOČICA – PAPEŽ 447 768 V 0

81 992731 490252 GORIČAN – 447 447 263 V 0

82 992741 490252 TRG – BLOKI 992631 128 V 0

83 992751 490252 CENCELJ – MAČEK 992631 141 V 0

84 992761 992631 BLOKI – TRČAK – LC 490124 457 V 0

85 992771 490111 VRANSKO – PODGORICA HŠ 97 423 V 0

86 992781 490252 TRG – SOSESKA (MIMO OCVIRK) 992631 227 V 0

87 992791 490251 CESTA PETROL 447 81 V 0

88 992801 490261 PREKOPA – BLATE – PODLOG GC 629 V 1025

89 992811 447 ČEPLJE – ROJšEK 447 442 V 0

DOLŽINA SKUPAJ: 60,327 km 5,309 km

4. člen
Spremeni se celotni 6. člen odloka, ki po novem glasi:
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridoblje-
no pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, 
šifra: 37162-3/2006.

5. člen
Spremeni se celotni 7. člen odloka, ki po novem glasi:
Ostale določbe Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 

cest v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 92/99) ostanejo 
nespremenjene.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/010-99
Vransko, dne 4. decembra 2006

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

ZREČE

5861. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega 
območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo 
obstoječega programa centra Zreč in 
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zako-
na o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/0, 8/03 in 58/03) 
je Občinski svet Občine Zreče na podlagi 16. člena Statuta 

Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 
in 85/04 in 76/06) na 2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta turistično-rekreacijskega območja  

s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo 
obstoječega programa centra Zreč in 

spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
Nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga sprememb)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spre-
membah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986 
do leta 2000 – dopolnjen 1993 in družbenega plana razvoja 
območje Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 
1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Ura-
dni list RS, št. 64/99) sprejmejo spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s par-
kovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra 
Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova 
Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč (v nadaljnjem 
besedilu: spremembe ZN Centra Zreč – C5).

(2) Spremembe ZN Centra Zreč – C5 je izdelalo podje-
tje Area – LINE d.o.o., pod št. proj. U 12/2006 in je sestavni 
del tega odloka.

2. člen
(vsebina načrta sprememb)

Spremembe ZN Centra ZREČ – C5 določa mejo uredi-
tvenega območja sprememb, funkcijo območja, lego, potek 
in zmogljivost ter velikosti objektov in naprav, pogoje za ur-
banistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in 
naprav, vodnogospodarske ureditve, pogoje za komunalno 
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urejanje, okoljevarstvene in druge pogoje, etapnost izvedbe, 
obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad 
izvajanjem tega odloka.

3. člen
(sestava načrta sprememb)

Spremembe ZN Centra Zreč – C5 iz 1. člena odloka 
vsebujejo tekstualni in grafični del.

Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
A TEKSTUALNI DEL:
1. Odlok o spremembah ZN Centra Zreč – C5
2. Smernice in mnenja
3. Obrazložitev lokacijskega načrta
4. Tehnični elementi za zakoličenje
B GRAFIČNI DEL
1. Izsek iz planskega akta občine
2. Katastrski načrt
3. Geodetski načrt za pripravo lokacijskega načrta
4. Prikaz območja sprememb
5. Namenska raba
6.1 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor -raz-

poreditev dejavnosti in lege objektov
6.2 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – za-

zidalna situacija
6.3 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor –po-

goji za projektiranje in omejitve
6.4 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor – teh-

nični pogoji – varstvo pred požarom
7. Prometna ureditev
8. Zbirna karta komunalnih vodov
9. Zakoličbeni načrt in parcelacija
10. Idejna zasnova hortikulturne ureditve.

II. UREDITVENO OBMOČJE

4. člen
(obseg območja sprememb)

(1) Območje obravnave Sprememb ZN Centra Zreč 
– C5 vključuje naslednje parcele:

– območje v planski celoti C5:
104/1, 104/4, 104/10, 104/27, 104/28, 106/2, 106/3, 

108/2, 108/4, 108/5, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110, 111/1, 
111/2, 111/3, 11/4, 111/5, 111/6, 111/8, 111/14, 111/15, 111/16, 
111/17, 112/9, 112/10, 112/21, 118/2, 121/7, 1373/2 in 1392/2 
vse k.o. Zreče,

– območje v planski celoti C7:
112/1, 112/2, 112/11, 112/12- del, 112/13-del, 112/14, 

112/15, 112/16, 112/18, 112/19, 112/20, 112/22 vse k.o. Zreče;
Območje Sprememb ZN Center Zreče – C5 je prikaza-

no v grafičnih prilogah.
(2) Opis meje topografsko:
Izhodiščna točka opisa meje je severno-zahodni vogal 

obravnavanega območja
(x =136 299.41, y =530 053.15).

Smer neba Opis
na severu Meja poteka od izhodiščne točke severozaho-

dnega vogala veljavnega zazidalnega načrta 
na robu cestišča naselja bungalovov.
Od tu severna meja poteka proti vzhodu do 
funkcionalnega zemljišča doma ostarelih ob-
čanov. Ta del meje je identičen meji veljav-
nega zazidalnega načrta. Od tu zavije meja 
proti jugu tako, da na vzhodni strani mejo 
Sprememb ZN določa zahodno in južno mejo 
gradbene parcele doma ostarelih občanov, se 
nadaljuje po zahodni meji obstoječega dovoza 
do doma, od tu pa zavije v smeri proti regi-
onalni cesti, in sicer po robu dovozne ceste 
obstoječih parkirišč stanovanjskih blokov do 
vzhodnega roba cestišča Ceste na Roglo.

na vzhodu Meja sprememb ZN poteka po vzhodnem robu 
Ceste na Roglo, oziroma regionalne ceste, do 
severnega roba uvoza na avtobusno postajo.

na jugu Meja poteka po severni parcelni meji gradbe-
nih parcel avtobusne postaje (119/4), objekta 
občine (119/3), blagovnice (104/25 in 104/22), 
vrtca (104/9, 104/6 in 104/13) in zahodnem 
robu gradbene parcele vrtca (104/13) vse k.o. 
Zreče.
Nato na jugu in zahodu zaokroži zunanji ba-
zenski kompleks Term Zreče. Meja obravnave 
se nadaljuje po severni parcelni meji gozda 
104/1 k.o. Zreče.

na zahodu Na zahodu poteka meja po vzhodnem robu 
dovozne ceste za naselje turističnih bungalo-
vov, parc. št. 112/7 k.o. Zreče.

(3) Velikost območja
Površina obravnavanega območja meri ca. 	

64.780,00 m².
(4) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja 

glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.
(5) Zemljišča, ki so vključena v izvedbo Sprememb ZN 

Center Zreče – C5 zunaj meje območja urejanja obsegajo 
parcele opredeljene zaradi:

– izgradnja novega cestnega priključka na regionalno 
cesto R III-701/1430 in preureditev zemljišč obstoječega pri-
ključka: parcele št. 1392/2, 114/1 in 114/4 vse k.o. Zreče,

– izgradnja podhoda pod regionalno cesto in navezavo 
na vzhodni del centra Zreč parcele št. 121/12, 872/1, 872/3 
in 1391/2 vse k.o. Zreče,

– preureditev dovoza na parkirišče stanovanjske sose-
ske: parcele št. 108/6 k.o. Zreče,

– preureditev zemljišč obstoječega dovoza do doma 
starejših občanov:

parcele št. 114/20 k.o. Zreče,
– rekonstrukcija in navezava obstoječe dovozne ceste 

stanovanjske soseske na severozahodno napajalno cesto v 
območju sprememb

parcelna št. 112/1 in 113//1 vse k.o. Zreče;
(6) Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ure-

ditvenega območja Sprememb ZN Center Zreče – C5 možno 
vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor se v postopku 
priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infra-
strukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže 
za to potrebno.

(7) Predvidene rušitve in odstranitve:
– rušitev obstoječega dela parkirišča ob dovozu iz regi-

onalne ceste in ureditev ob hotelu parcelna št. 108/1, 108/5, 
109/5 in 111/2 vse k.o. Zreče.

5. člen
(izbrana rešitev)

Strokovna rešitev prostorske ureditve so pridobljena z 
izborom variantne rešitve.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

6. člen
(1) V planskih dokumentih z urbanistično zasnovo je 

predlagano območje ureditve namenjeno centralnim dejav-
nostim ter zdraviliško turistični gradnji.

(2) Območje je namenjeno izgradnji mesto-tvornih 
objektov in objektov zdraviliško-turistične dejavnosti z vsemi 
potrebnimi spremljajočimi ureditvami prometne in gospodar-
ske infrastrukture.

(3) Znotraj območja se novi objekti razporejajo skladno 
s prostorskimi danostmi, z omejitvami prostora in zasno-
vo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva dosedanje 
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ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora. Izhodišče 
novih gradenj in ureditev je ob razvoju mesta in turističnem 
programu, predvsem coniranje dejavnosti z navezavo na 
skupne odprte površine z izboljšanjem orientacije central-
nega dela Zreč.

Obravnavane spremembe delijo območje v tri sklope:
– javen prostor z novo formiranim mestnim trgom,
– območje zdraviliško turističnega programa,
– območje zelenih površin;

Tabela 1: Pregled območij opredeljene namenske rabe 

OZNAKA 
OBMOČJA

PREVLADUJOČA NAMENSKA 
RABA

Obstoječi objekti Predvideni objekti

C- 5 Centralne dejavnosti:
MESTO-TVOREN PROGRAM

Parkirišče
Parkovne ureditve

MESTNI TRG
A – Javna ploščad z dvonivojsko kletno 
garažo 
B – Poslovna stavba, 
C – Parkirišče

C- 5, C- 7 Zdraviliško turistične dejavnosti: Hotel s prizidkom, 
Zdrav. terapevtski obj. 
Kopališki kompleks Trg, 
parkirišče, parkovne ureditve

D – Hotel s kletnimi garažami, 
E – Krak z bazenom, 
F – Parkirišče: I. in II. faza

C- 7 Zdraviliško turistične dejavnosti 
Zelene površine

Proste zelene površine Ohranjanje gozdnega območja, 
z možno prezentacijo gomilnih grobišč;

(4) Znotraj območja se lahko umeščajo dejavnosti, 
predvidene s temi spremembami. Dopustne so tiste dopol-
nilne dejavnosti, ki so okoljevarstveno sprejemljive skladno z 
veljavnimi predpisi in so kompatibilne z osnovnim programom 
območja ter ne poslabšujejo bivalnih pogojev sosednjih sta-
novanjskih sosesk, oziroma pogojev otroškega varstva.

(5) Vsak investitor vodi za svojo dejavnost samostojen 
postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja skladno z ve-
ljavno prostorsko in okoljsko zakonodajo.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO 	
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen
(pogoji za urbanistično arhitektonsko ureditev objektov)

(1) Osnovna izhodišča umeščanja grajenih struktur so:
– prostorske omejitve (varstveni pasovi javne gospodar-

ske infrastrukture ceste, gozdni rob),
– območje vizur na naselja Zreče,
– obstoječe gradbene linije in geometrija širšega pro-

stora,
– varstveni režim arheološkega območja,
– dostopnost do objektov in urejenost s prometno in 

drugo infrastrukturo.
(2) Prostor je razdeljen v več območij s podrobneje 

opredeljeno namensko rabo. Vsako območje opredeljuje eno 
ali več gradbenih parcel. Meja gradbene parcele je prikazana 
na grafičnih prilogah. Znotraj vsakega območja so opredeljeni 
pogoji za posege v prostor. Na območju obstoječih dejavnosti 
se praviloma povzemajo obstoječe rabe.

(3) Na območju novih gradbenih parcel pa so s pomočjo 
regulacijskih linij posebej opredeljene površine za gradnjo 
objektov (območja maksimalnih gabaritov objektov) ter drugi 
posebni ali dodatni pogoji.

(4) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje 
objektov so:

– določen je odmik gradbene linije od prometnic;
– višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov;
– urejeni so dovozi in dostopi za invalide in starejše 

ljudi;
– parkirna mesta za občane in obiskovalce bodo ureje-

na skladno s funkcijami parkirišč;
– lokacija objektov v območju osrednjega centra zahte-

va primerno arhitektonsko oblikovanje objektov s poudarkom 
prepoznavnosti objektov po dejavnosti in prilagoditvijo tehno-
loškim zahtevam;

– strešna konstrukcija objektov bo usklajena s funkcijo 
objektov in obstoječimi objekti;

– fasade naj bodo oblikovane sodobno z uporabo eno-
stavnih pravokotnih rastrov, vendar krajinsko pogojene arhi-
tekture in urbanizma. Materiali; omet, beton, opeka, steklo 
in sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov, 
dovolijo se fasade v barvni lestvici naravnih barv;

– obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prome-
tnicah oziroma v ločitvenih linijah parkirišč;

– obvezna je maksimalna ohranitev območja gozda z 
arheološkimi najdbami;

– ureditev osrednje zelene površine pred zdraviliško-tu-
rističnim objektom in novim hotelskim objektom ima repre-
zentativni značaj;

– ostale zelene proste površine se parkovno uredijo z 
neformalnimi skupinami dreves ter pokrovnega grmičevja;

– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geoteh-
nične pogoje za gradnjo.

(5) Usklajenost projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja z določili teh sprememb potrdi občin-
ska služba za okolje in prostor.

Tabela 2: Pogoji za oblikovanje in gabariti predvidenih 
objektov
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OZNAKA 
OBMOČJA

Gabariti in pogoji oblikovanje

A JAVNA PLOŠČAD S KLETNO GARAŽO
Tlorisni gabariti:
– zasnova objekta je pravokotna in 
postavljena tako, da na nivoju terena tvori 
trg,
– lega je prilagojena prometnemu dostopu,
– predlagan izhodiščni gabarit: 52.00 X 
36.00 m,
– stavbni volumen ne sme presegati dane 
maksimalne višine in zahtevanih odmikov;
– upoštevati je potrebno dostope obstoječih 
in novih objektov in intervencijske dovoze,
– dopolnitev program ploščadi je otroško 
igrišče, drsališče ali osrednji vodni element 
trga,
– na trgu se lahko postavljajo začasni 
sezonski objekti, ki ne ovirajo dostopov in 
intervencije, kakor tudi ulična oprema,
– začasne postavitve, ki služijo kot 
dopolnitev dejavnosti, morajo biti 
arhitekturno usklajene z ostalimi objekti na 
robu trga;
Etažnost:
– objekt garaž je kletne izvedbe je na nivoju 
terena na južni strani;
– maksimalni višinski gabarit 2K s povozno 
streho,
– niveleta je prilagojena dovozu ob 
priključku na regionalno cesto in dostopom 
v poslovni objekt na južni strani,
– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 
402.60 m n.m.,
– iz kletnih etaž se zagotovijo normalni 
dovozi in dostopi,
– za javne dostope se izvedejo nadkrita 
stopnišča, ki se lahko podaljšajo v nakritje 
frekventiranih poti,
Strehe:
– ravna streha kot pohodna in povozna 
ploščad,
– naklon je prilagojen odvodnjavanju 
meteorne vode s ploščadi,
– v strešnem delu garaž je možno izvesti 
steklene ali zračne preboje za osvetlitve in 
zračenje,
– kritina je dekorativen tlak mestnega trga,
Materiali in barve:
– izbor materialov je prilagojen funkciji 
in tehnološki izvedbi objekta in funkciji 
mestnega trga;
Pomožni objekti:
– drugi pomožni objekti in provizioriji niso 
dopustni;
Pozidanost gradbene parcele:
– max. do 80%

B POSLOVNA STAVBA
Tlorisni gabariti:
– lega objekta zapira mestni trg in sledi 
objektu občine;
– predlagani izhodiščni gabariti: 52.0 m X 
12.0 m,
– zasnova in postavitev je prikazana v 
grafičnih prilogah,
– stavbni volumen ne sme presegati dane 
maksimalne višine in zahtevanih odmikov,
– načeloma je objekt enoten volumen
– upoštevati je potrebno predpise o 
minimalnem zahtevanem osončenju 
sosednjih stavb in parcel;
– dozidave objekta niso dovoljene;
Etažnost:
– objekt se navezuje na kletne garaže na 
severni strani objekta,
– pritličje je na severni strani na nivoju 
mestnega trga,
– maksimalni višinski gabarit 2K+ P +2N + 
IN,
– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 
402.75 m n.m.,
– vse naprave na objektu / prezračevanje 
ipd. morajo biti znotraj maksimalnega 
gabarita, oziroma so pri višinsko členjenem 
objektu naprave v delu + IN, ki je tlorisno 
bistveno manjši od osnovnega tlorisa;
Strehe:
– obvezna je ravna streha z notranjim 
naklonom in notranjimi odtoki ali nizka 
dvo ali večkapnica oblikovana skupaj s 
fasadnim vencem,
– energetske sprejemnike (kolektorje in 
sončne celice) je možno namestiti na dele 
+IN etaže;
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma 
avtohtoni trajni materiali in okolju 
prilagojene barve;
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
Pozidanost gradbene parcele:
max. do 80%
ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj 
posamezne gradbene parcele (odmiki od 
parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja, 
parkiranje, manipulativne površine idr.);
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C PARKIRIŠČE – MESTNI TRG
Tlorisni gabariti:
– oblika prilagojena razpoložljivemu 
prostoru in obstoječim ureditvam,
– prevladujejo pravokotni parkirni nizi;
– predlagani skupni okvirni gabariti:
127.00 X 33.00 m,
– lega in tlorisna zasnova je prikazana v 
grafičnih prilogah,
– na ureditvah se občasno lahko postavijo 
začasni objekti za potrebe prireditev,
– obvezno je urediti in vzdrževati 
predvidene zelene ureditve;
Etažnost:
– izvedena ureditev je na nivoju terena,
– izhodiščna kota ploščadi je 402.65 do 
404.90 m n.m.,
Materiali in barve:
– izbor je pogojen s tehničnimi izvedbami in 
trajnosti materialov;
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
Pozidanost gradbene parcele:
max. do 80%;

D HOTEL S KLETNIMI GARAŽAMI
– lega objekta je nadaljevanje kompleksa 
hotelsko zdraviliškega programa z 
navezavo na osrednje peš promenade;
– predlagani izhodiščni gabariti: 80.0 m X 
20.0 m + 35.0 X 13.0 m (vhodna avla)
– zasnova in postavitev je prikazana v 
grafičnih prilogah,
– stavbni volumen ne sme presegati dane 
maksimalne višine in zahtevanih odmikov,
– načeloma je objekt enoten volumen,
– upoštevati je potrebno predpise o 
minimalnem zahtevanem osončenju 
sosednjih stavb in parcel;
– dozidave objekta so izjemoma dovoljene, 
v kolikor se ohranja varovanje arheološkega 
območja in primerno velikih zelenih 
parkovnih površin;
Etažnost:
– objekt ima v osnovnem tlorisnem gabaritu 
dva nivoja kletnih etaž za gospodarski del 
hotela in garaž,
– pritličje je na severni strani na nivoju nove 
krožne ceste in se prilagodi peš prehodu 
na nivoju terena (preboj skozi objekt)v osi 
promenade, ki povezuje turistično zdraviliški 
program z naseljem bungalovov,
– maksimalni višinski gabarit 2K+ P +3N + 
M,
– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 
405.25 m n.m.,
– vse naprave na objektu / prezračevanje 
ipd. morajo biti znotraj maksimalnega 
gabarita, oziroma so pri višinsko členjenem 
objektu naprave v delu + M, ki je tlorisno 
bistveno manjši od osnovnega tlorisa;
Strehe:
– streha je lahko sestavljena iz klasične 
dvokapnice do ravnih delov strehe z 
notranjim naklonom in notranjimi odtoki ali 
nizka dvo ali večkapnica oblikovana skupaj 
s fasadnim vencem,
– energetske sprejemnike (kolektorje in 
sončne celice) je možno namestiti na 
mansardne dele;
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma 
avtohtoni trajni materiali in okolju 
prilagojene barve;
Pomožni objekti:
– so pogojno dopustni, samo za potrebe 
infrastrukture;
Pozidanost gradbene parcele:
max. do 80%
ob upoštevanju vseh ostalih omejitev znotraj 
posamezne gradbene parcele (odmiki od 
parcelnih mej, obvezna ozelenitev območja, 
parkiranje, manipulativne površine idr.);
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E KRAK Z BAZENOM
– lega objekta zapira zunanji bazenski 
kompleks in je pravokoten zaključek hotela 
s kletnimi garažami;
– predlagani izhodiščni gabariti: 48.0 m X 
24.0 m,
– zasnova in postavitev je prikazana v 
grafičnih prilogah,
– stavbni volumen ne sme presegati dane 
maksimalne višine in zahtevanih odmikov,
– načeloma je objekt enoten volumen,
– upoštevati je potrebno predpise o 
minimalnem zahtevanem osončenju 
sosednjih stavb in parcel;
– dozidave objekta so pogojno dovoljene na 
stiku obeh krakov, vendar ne v maksimalno 
dovoljeni višini;
Etažnost:
– objekt se navezuje na kletne garaže 
hotelskega objekta,
– pritličje je prilagojeno dostopu na zunanji 
bazenski kompleks in stičnega objekta 
hotela s kletnimi garažami,,
– maksimalni višinski gabarit 2K+ P +2N + 
M,
– izhodiščna kota ploščadi (strehe garaž) je 
403.60 m n.m.,
– vse naprave na objektu / prezračevanje 
ipd. morajo biti znotraj maksimalnega 
gabarita, oziroma so v mansardi;
Strehe:
– načeloma je streha klasična dvokapnica 
ali enokapnica tako, da se južna strešina 
prilagodi oblikovanju obstoječega 
zdraviliškega objekta ali pa je na celotnem 
delu objekta ravna streha z notranjim 
naklonom in notranjimi odtoki ali nizka 
dvo ali večkapnica oblikovana skupaj s 
fasadnim vencem,
– energetske sprejemnike (kolektorje in 
sončne celice) je možno namestiti na 
strešne dele ali mansardo;
Materiali in barve:
– prednost naj imajo naravni oziroma 
avtohtoni trajni materiali in okolju 
prilagojene barve;
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
Pozidanost gradbene parcele:
max. do 80%
ob upoštevanju vseh ostalih omejitev 
znotraj posamezne gradbene parcele 
(odmiki od parcelnih mej, obvezna 
ozelenitev območja, peš promenade, 
ploščadi, idr.);

F PARKIRIŠČE I. in II. faza
Tlorisni gabariti:
– oblika je prilagojena razpoložljivemu 
prostoru in potrebam,
– prevladujejo pravokotni parkirni nizi;
– predlagani skupni okvirni gabariti:
I. faza: 71.00 X 51.00 m,
II. faza 65.00 X 29.00 m,
– lega in tlorisna zasnova je prikazana v 
grafičnih prilogah,
– na ureditvah se občasno lahko postavijo 
začasni objekti za potrebe prireditev,
– obvezno je urediti in vzdrževati 
predvidene zelene ureditve;
Etažnost:
– izvedena ureditev je na nivoju terena,
– izhodiščni koti ploščadi:
I. faza 405.30 do 406.90 m n.m.,
II. faza 405.20 do 406.50 m n.m.
Materiali in barve:
– izbor je pogojen s tehničnimi izvedbami in 
trajnosti materialov;
Pomožni objekti:
– niso dopustni;
Pozidanost gradbene parcele:
max. do 80%;

8. člen
(gradbene parcele, parcelacija)

(1) Gradbene parcele je možno združevati (več gradbe-
nih parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo) ali deliti, in sicer 
tako, da se upošteva vse ostale omejitve in da zaradi neu-
strezne členitve ne ostanejo neuporabne površine Ohranjajo 
se predvidena mesta uvozov. Možno je opuščanje oziroma 
zmanjševanje števila uvozov.

(2) Ograjevanje parcel praviloma ni dovoljeno. Koli-
kor se postavljajo Graje ob javnih peš prehodih so enotno 
oblikovane. Posamezne delitve med internimi, površinami z 
omejeno skupno rabo in javnimi površinami pa se izvedejo 
samo z zasaditvijo. Zasaditev na cestnih priključkih in na 
mestih izvozov iz posameznih parkirnih nizov ne sme ovirati 
preglednosti za vključevanje na prometnico.

(3) Raščen teren je v pretežnem delu rahlo padajoč. 
Kolikor se zunanja ureditev izvaja s podpornimi zidovi izve-
denimi terasasto, so le ti lahko visoki do 1.00 m z vmesnimi 
zasaditvami, ali zaradi tehničnih zahtev tudi višji z obvezno 
varovalno ograjo.

(4) Načrt parcelacije je sestavni del Sprememb ZN Cen-
ter Zreče – C5.

9. člen
(zelene površine)

(1) Urejanje odprtih (utrjenih in zelenih) površin mora 
upoštevati značilnosti širšega prostora in funkcijo ožjega 
jedra Zreč.
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(2) Zelene površine morajo biti urejene skladno z vse-
binsko zasnovo posameznih območij. Temu se prilagaja 
struktura in način saditve ter vrstni izbor. Zasaditev se po-
drobneje obdela v izvedbenih načrtih.

(3) Glede na značilnosti krajinske zasnove območja in 
zasajevanja je območje razdeljeno v več območij:

– varovane gozdne površine,
– parkovne površine javnega in skupnega odprtega 

prostora;
– zelene bariere,
– varstveni pasovi ob cestah.
(4) Varovane gozdne površine
Na delu obravnavanega območja, ki leži znotraj arheo-

loškega spomenika in za katerega velja arheološki varstveni 
režim, se v večji meri ohranja obstoječi gozd, delno pa se 
prostor uredi v neformalni povezovalni park med zdravili-
škim-hotelskim kompleksom in vilami. Kot zelena bariera 
med programskima sklopoma v prostoru se ohranja skle-
njena gozdna površina ob zahodni meji obravnavanega ob-
močja. Gozdne površine na območju imajo varovalno in 
socialno (rekreacijsko – turistično) funkcijo, potrebno je redno 
vzdrževanje.

(5) Javne parkovne površine
Park pred zdraviliško-turističnim objektom in novim ho-

telom
Prosta osrednja zelena površina se uredi kot repre-

zentančni park, ki nadgrajuje prepoznavnost zdraviliškega 
jedra in objektov. Park naj bo zasnovan tako, da upošteva 
prehodnost območja (povezave s parkirišči, hoteli, zdravi-
liškim kompleksom, sosesko itd.). Promenada med zdravi-
liškim objektom in parkom je zasajena z manjšimi drevesi 
(obstoječe). Zasaditev v parku ima reprezentativni značaj. 
Ob promenadi in osrednji dostopni osi se zasadi večje grede 
barvno in teksturno usklajenih trajnic, pokrovnic itd. V parku 
se ohrani obstoječa večja vitalna drevesa, lahko se zasadi 
nekaj večjih okrasnih dreves. Ob severnem robu parka se 
vzpostavi zeleno bariero med cesto in parkom – zasadi se 
drevored, grmovnice ali modulira teren.

Park ob mestnem trgu
Obstoječi park se funkcionalno poveže z mestnim tr-

gom. Na območju trga se predlaga ureditev otroškega igri-
šča, ta ima zato izrazito urbani značaj (izbor igral). Trg je 
utrjena prosta površina, katere del je namenjen tudi začasni 
postavitvi zimskega drsališča. V namen členitve prostora se 
na ploščadi zasadi linije manjših okrasnih dreves (listavcev). 
Park ob njem ima neformalni značaj.

Park zahodno od novega hotela
Ureditev parka predlaga vključitev arheološkega znača-

ja območja v del turističnih zanimivosti Zreč. V primeru bo-
dočih arheoloških raziskav (in najdb) je v tem delu območja 
možna prezentacija gomilnih grobišč. Park ima neformalni 
značaj, osrednja pot je os promenade, ki povezuje zdraviliško 
središče z nizom vil. Povezovalna pot, ki poteka od jugozaho-
dne do severne meje območja, ima rekreativni značaj.

(6) Zelene bariere
Zelene bariere so zasaditve med različnimi program-

skimi območji.
Med mestnim trgom in parkom ob obstoječem hotelu se, 

kot rob parka, ohrani zasaditev (strižene grmovnice). Zasadi-
tev enakega tipa se predvidi ob uvozu v garažo (zmanjšanje 
vizualne izpostavljenosti).

Med zdraviliškim objektom in novim hotelom se uredi 
zelenica, v tem vmesnem prostoru je možna zasaditev manj-
ših dreves in grmovja, lahko tudi pokrovnih rastlin.

Kot vizualna bariera med vrtcem in športno-rekrea-
cijskim vodnim parkom se na njegovi južni meji (ob ograji) 
zasadi visoko živo mejo (avtohtone vrste).

Območje novega hotela ob dovozu v garažo in servi-
snem vhodu je potrebno vizualno in funkcionalno ločiti od 
»arheološkega« parka. V ta namen se po celotni dolžini 
opornega zidu zasadi grmovnice, ob glavni promenadni osi 

pa se ohranja posamezna drevesa – ob prehodu od stavbe 
proti gozdu. Med bazenskim delom novega hotela in parkom 
se lahko uredi zunanja terasa – njen prostor zaključuje linija 
manjših okrasnih dreves, ki omogočajo vizualen stik s par-
kom, od javne poti pa se ločuje z zasaditvijo pokrovnic ali 
nižjih grmovnic.

(7) Varstveni pasovi ob cestah
V varstvenem pasu ob regionalni cesti in kot rob me-

stnega trga se oblikuje vegetacijski pas – drevored, za zasa-
ditev se uporabi vrsta listavca s srednje-veliko krošnjo.

V območju turističnega središča se ob cestah in loči-
tvenih linijah parkirišč zasadijo drevoredi (uporabi se vrsta 
avtohtonih listavcev s srednjeveliko ali manjšo krošnjo), ne-
kateri služijo tudi kot vizualna ločnica med stanovanjskim in 
turističnim območjem.

V. POGOJI IN USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO 
UREJANJE

10. člen
(vodnogospodarske ureditve)

(1) Na območju Spremembe ZN Centra ZREČ – C5 ni 
površinskih voda, zato niso predvideni posegi vodnogospo-
darskih ureditev.

(2) Odvajanje padavinskih vod je opredeljeno v poglavju 
kanalizacija.

(3) Na obravnavanem območju ni dovoljena dejavnost, 
pri kateri bi lahko prišlo do onesnaženja voda. V kolikor se 
v zdraviliški ali gostinski dejavnosti pojavijo tehnološke od-
plake ali drugače obremenjene odplake, je nujno v projektu 
PGD pripraviti predhodno čiščenje pred priključkom na javni 
kanalizacijski sistem.

VI. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, 
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA 

UREJANJA

11. člen
(splošno)

(1) Območje obstoječih objektov in ureditev je komu-
nalno opremljeno.

Za vso novo in rekonstrukcijo obstoječe gospodarske 
javne infrastrukturo je potrebno izdelati projekte PGD, PZI, 
ter pri tem upoštevati zahteve upravljavcev posameznih vo-
dov, komunalne koridorje ter predpisane odmike in zaščitne 
ukrepe.

(2) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se mora-
jo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in 
ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

(3) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske 
javne infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in iz-
vedeno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno 
s potekom prometnic in dovozi k stavbam. Pod asfaltiranimi 
površinami je vse električne in telekomunikacijske vode ob-
vezno položiti v kabelsko kanalizacijo.

(4) Načrtovana gospodarska javna infrastruktura grad-
benih parcel obsega: javni dostop, dovoz, javni vodovod za 
sanitarno in požarno vodo, komunalno in meteorno kana-
lizacijo, elektriko, javno razsvetljavo, telefon in plinovodno 
omrežje.

(5) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na vso 
javno gospodarsko infrastrukturo.

12. člen
(cestno omrežje)

(1) Obstoječi skupni dovoz (parc. št. 108/6 k.o. Zreče) 
v območje za stanovanjsko sosesko, javno parkirišče in 
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turistični kompleks se ukine. Tudi napajanje doma starejših 
občanov preko parcele 111/8 k.o. Zreče se ukine. Za napaja-
nje stanovanjske soseske S 15 se koristi obstoječ priključek 
na parc. št. 878/ 21 k.o. Zreče.

(2) Nov dovoz oziroma nov priključek na regionalno 
cesto RIII – 701/ 1430 Pesek – Zreče se izvede cca 36 m 
jugovzhodno od obstoječega. Nov dovoz ohranja pomen 
osrednjega priključka za napajanje osrednjega mestnega 
trga z garažnim objektom, javnim parkiriščem in dovoz do 
zdraviliškega kompleksa v celoti.

(3) Nov cestni priključek na regionalni cesti je opremljen 
z levim zavijalnim pasom dolžine cca 30.0 m. Za izvedbo 
zavijalnega pasu se izvede rekonstrukcija regionalne ceste 
skupaj s hodnikom za pešče.

(4) Znotraj kompleksa mestnega trga, javnih parkirišč 
in dovozov do objektov zdraviliško turističnega programa je 
predvidena omejitev hitrosti odvijanja prometa na 30 km/h.

(5) Na severnem robu obstoječe pozidave se izvede 
nova povezovalna cesta del po obstoječi napajalni cesti 
parc. št. 111/8, ki se nadaljuje po parc. št. 112/21, oziroma v 
javno pot parc. št. 112/20 vse k.o. Zreče. Odcep povezovalne 
ceste je nova krožna cesta, ki gre po parc. št. 112/2, 112/9 in 
112/1 in se priključi na dovozno cesto za bungalove parc. št. 
112/17 vsek.o. Zreče. Prečni del krožne ceste na parceli št. 
112/ 2 poveže javno parkirišče na parc. št. 108/ 4 k.o. Zreče 
z obstoječo napajalno cesto na parc. št. 112/12 in 112/16 
vse k.o. Zreče.

(6) Vse napajalne in dovozne ceste (ulice) so predvide-
ne širine 5.50 m, krožna cesta je enosmerna širine 3.75 m.

(7) Glede na nov prometni skelet in spremembo prome-
tnega režima se obstoječe parkirne površine funkcionalno 
ločijo. Ob novem priključku na regionalno cesto se z rekon-
strukcijo uredijo javne parkirne površine na nivoju terena. 
Južno od uvoza se uredi na nivoju terena mestni trg, kot 
osrednjo ploščad, pod katero se zgradi kletna garaža v dveh 
etažah. Ob objektu hotela so parkirna mesta namenjena 
zaposlenim in parkiranju avtobusov turističnega kompleksa. 
Parkirišče za domom ostarelih občanov se rekonstruira in 
poveča za potrebe novega hotela. Novo večje parkirišče 
je namenjeno osebnim avtomobilom, kakor tudi avtobusom 
gostom hotela.

(8) Z rekonstrukcijo in novogradnjo se uredi potrebo 
število parkirnih mest. Pregled po sklopih uporabe:

Območje ureditve – po funkcijah Predvideno število 
parkirnih mest

Javno parkirišče – mestni trg 52 PM
Kletna garaža – mestni trg 152 PM
Parkirišče za obstoječi turistični pro-
gram:
obiskovalci
zaposleni

58 PM
16 PM + 4 PM-bus

Parkirišče za nov turistični program:
Rekonstrukcija
Novogradnja I. faza
Novogradnja II. faza

56 PM
67 PM + 6 PM-bus
23 Pm + 5 PM-bus

(9) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in 
na meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki.

(10) Za predvidene novogradnje in rekonstrukcije ce-
stnega omrežja in novega priključka na regionalno cesto 
je potrebno izdelati PGD, PZI projekte skladno s projekti 
zunanjih ureditev posameznih objektov. Pri projektiranju in 
izvedbi prometne infrastrukture je potrebno upoštevati ve-
ljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje 
upravljavca.

(11) Poleg voznih površin so predvidene v območju 
sprememb ZN center Zreče – C5 ureditve peš poti. Obliko-
vanje mestnega trga je v celoti namenjen peš povezavam in 

dostopom do objektov. Iz ploščadi mestnega parka so preko 
stopnišč in ramp urejeni dostopi do kletnih garaž. Predvidena 
je izgradnja peš podhoda pod regionalno cesto RIII 701 ob 
novem cestnem priključku.

Ostale peš povezave so poti v parkovno urejenih ze-
lenicah.

(12) Vse prometne površine služijo tudi potrebam za do-
stope in prevoze intervencijskim vozilom. Zagotovljen mora 
biti tudi intervencijski dovoz na mestni trg – ploščad nad kle-
tnimi garažami. Za potrebe intervencije se nove prometnice 
izvedejo krožno z navezavo na obstoječe prometno omrežje. 
Ohranijo se tudi možni prevozi do prometnega skeleta za 
napajanje stanovanjske soseske na severni strani obravna-
vanega območja.

13. člen
(vodovod)

(1) Na obravnavanem območju potekajo magistralni ko-
munalni vodi vodovodnega sistema.

(2) Za izvedbo novogradenj in ureditev v okviru te spre-
memb je predvidena prilagoditev in posodobitev javnega 
vodovodnega omrežja za kvalitetno oskrbo z zadostnimi 
količinami pitne in požarne vode.

(3) Za predvideno vodovodno omrežje je potrebno iz-
delati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja 
in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati ve-
ljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje 
upravljavca.

14. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju potekajo magistralni ko-
munalni vodi kanalizacijskega sistema. Za potrebe izvedbe 
novogradenj in ureditev bo potrebno prilagoditi (prestaviti, 
posodobiti in ojačati) zadostno zmogljiv in kvaliteten kana-
lizacijski sistem za odvod komunalnih ter odpadnih vod s 
predvidenih objektov in površin.

(2) Ob novogradnji, preureditvah, posodobitvah se na-
črtuje ločen sistem odvajanja za padavinske in komunalne 
odpadne vode. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja pada-
vinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s 
Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).

(3) Odvajanaje čistih padavinskih voda iz utrjenih po-
vršin in strešin je potrebno urediti v skladu z 92. členom za-
kona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02). Za zmanjšan odtok 
padavinskih vod z urbanih površin je potrebno predvideti 
zadrževanje le-teh pred iztokom v kanalizacijo.

(4) Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo one-
snaževale z vodi škodljivimi snovmi naj se speljejo direktno 
v kanalizacijo, ke se lahko zaključi s ponikanjem, kolikor to 
dopuščajo geološke značilnosti tal. Odvajanje padavinskih 
vod iz parkirnih in manipulacijskih površin je potrebno urediti 
preko peskolovcev in lovilcev olj.

Mreža meteorne kanalizacije je zasnovana tako, kot 
kažejo grafične priloge.

(5) Komunalne odpadne vode se posodobijo in naveže-
jo na obstoječ sistem fekalne kanalizacije. Le ta je zasnovana 
tako, kot kažejo grafične priloge. Navezuje se na primarni 
kolektor, ki poteka v območju regionalne ceste RIII- 701/1430 
Pesek – Zreče.

(6) Za predvideno dopolnilno in prestavitve obstoječega 
kanalizacijskega omrežja je potrebno izdelati PGD, PZI pro-
jekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi omrežja je 
potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde 
ter pogoje in soglasje upravljavca.
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15. člen
(električno omrežje)

(1) Napajanje območja z električno energijo se vrši z 
odvzema iz javnega omrežja z navezavo na obstoječi trafo 
postaji.

(2) Območje Sprememb ZN Center Zreče – C5 križa ali 
se približuje naslednjim elektroenergetskim vodnikom:

– srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 5 – TP 
Nova Dobrava (k-293),

– srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 3 – TP 
Zreče 11 (k-344),

– srednjenapetostni 20 kV kablovod TP Zreče 5 – DV 
Skomarje (k-048),

– nizkonapetostni 0,4 kV kabelski priključek za avtobu-
sno postajo napajano iz TP Zreče 5 (t-231),

– nizkonapetostni 0,4 kV kabelski priključek za hotej 
napajan iz TP Zreče 5 (t-282),

– nizkonapetostni 0,4 kV kabelski priključek za napaja-
nje bungalovov iz TP Nova Dobrava (t-231);

(3) Za priključitev novo predvidenih objektov na elek-
trično omrežje se zgradi ustrezno nizkonapetostno kabelsko 
omrežje. Nizkonapetostni razvod bo izveden pretežno v ob-
močju komunikacijskih koridorjov oziroma v cestah. Ustrezni 
zemeljski kabli bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo, izve-
deno s tipskimi kabelskimi jaški in zaščitnimi cevmi.

Za napajanje posameznega objekta z električno ener-
gijo se v postopku izdelave projekta za gradbeno dovoljene 
v pogojih opredeli eventualna potreba po grandji dodatne 
transformatorske postaje.

(4) Območje ima zgrajeno javno razsvetljavo. Predvi-
dena je razširitev omrežja javne razsvetljave. Postavitev 
nove in posodobitev obstoječe javne razsvetljave se rešuje 
celostno.

(5) Pred začetkom gradnje garažne hiše in poslovnega 
objekta bo potrebno prestaviti obstoječ srednjenapetostni 20 
kV kablovod TP Zreče 5 – TP Nova dobrava (k-293).

(6) Pred pričetkom gradnje je potrebno pri Elektro Ma-
ribor, OE Slovenka Bistrica naročiti zakoličbo obstoječih 
kablovodov. Obstoječe kablovode bo potrebno na mestih, 
kjer bodo le ti ostali pod povoznimi površinami ustrezno 
mehansko zaščititi. Med gradnjo objektov mora investitor 
oziroma izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov 
in gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene kable. Tre-
ba je preprečiti trajno odlaganje ali posnetje materiala nad 
obstoječimi kabli.

(7) Vsa dela, prestavitve in križanja je potrebno izvesti 
v soglasju z upravljavcem ob upoštevanju vseh veljavnih 
predpisov ter standardov in varnostnih ukrepov. Potrebno je 
izdelati PGD, PZI projekte ter upoštevati pogoje in soglasja 
upravljalca.

16. člen
(TK omrežje)

(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati 
trase obstoječega TK omrežja in pridobiti soglasje k projek-
tnim rešitvam. Obstoječe TK omrežje je potrebno na podlagi 
projektne rešitve ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti. 
Celoten TK razvod bo izveden v kabelski kanalizaciji.

(2) Projekt TK priključka do posameznih objektov se 
izdela v fazi izdelave PGD, ko bodo znane potrebe po TK 
priključkih.

17. člen
(CaTV omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je že izveden primar-
ni razvod kabelsko razdelilnega komunikacijskega sistema, 
zato je nujno pred posegi obstoječe vode ustrezno začititi 
oziroma prestaviti.

(2) Na območju Sprememb ZN Center Zreče – C5 se 
predvidi nov vod KRS, zato se položi zaščitne cevi ter vgradi 

potrebne kabelske jaške za potrebe nadaljne gradnje in raz-
širitve razdelilnega komunikacijskega sistema.

(3) Za predvidene objekte je potrebno izdelati PGD, 
PZI projekte CaTV priključkov. Pri izdelavi projektne doku-
mentacije in izvedbi vseh del za realizacijo CaTV omrežja je 
potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde 
ter pogoje in soglasje upravljavca.

18. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Ob območju Sprememb ZN Center Zreče – C5 se 
nahaja obstoječe distribucijsko plinovodno omrežje.

Pred projektiranjem objektov je potrebno z upravljavcem 
distribucijskega omrežja uskladiti odmike posameznih objek-
tov oziroma zasaditev parkovnih elementov od plinovodnega 
omrežja. Pri posegih nad plinovodno cevmi se zahteva stalen 
nadzor s strani upravljavca (Mestni plinovodi d.o.o. Koper).

(2) Napajanje predvidenih objektov bo izvedeno z in-
ternimi priključki.

(3) Za toplovodno omrežje je potrebno izdelati PGD, 
PZI projekte ter pridobiti pogoje in soglasje upravljavca. Pred 
začetkom gradnje se izvede zakoličba obstoječega plinovo-
dnega omrežja s strani upravljavca.

19. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Investitor je dolžan za posamezne objekte zagotoviti 
na svojem zemljišču, v neposredni bližini prometnice prostor 
ustrezne velikosti, kjer bodo nameščene posode za odlaga-
nje ločenih odpadkov, skladno z določili odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki Občine Zreče.

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih in 
odvažati na komunalno deponijo. Posode za zbiranje odpad-
kov bodo tipske.

(2) Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati 
pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladišči-
ti zunaj objektov. Urejeno mora biti na način, kot ga določajo 
veljavni predpisi.

(3) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu s 
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št 84/98, 
45/00, 20/01, 13/03).

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO 
POSEGOV V PROSTOR

20. člen
(varovanje objektov in območij naravnih vrednot in kulturne 

dediščine)
(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih objektov 

in območij naravnih vrednot. Na osnovi 105. člena Zakona 
o ohranjanju narave (ZON – Uradni list RS, št. 96/04) v po-
stopkih pridobitev gradbenih dovoljenj za objekte in ureditve 
na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev in na-
ravovarstvenih soglasij ni potrebna.

(2) Del obravnavanega območja sprememb ZN Cen-
ter Zreče – C5 leži znotraj arheološkega spomenika Zreče 
– Rimsko grobišče Nova Dobrava, zavarovanega z odlokom 
o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini 
Zreče (Uradni list RS, št. 86/98), za katerega velja najstrožji 
arheološki varstveni režim, ki zahteva ohranitev obstoječega 
stanja v vzdrževanjem gozda.

(3) Južni del zavarovanega območja na parceli št. 111/1 
k.o. Zreče se ohranja gozdno območje s stalnim arheološkim 
nadzorom.

(4) Območje predvidene gradnje hotela s kletnimi ga-
ražami (D), parc. št. 112/22 in II. faze parkirišč (F), parc. št. 
112/1 vse k.o. Zreče so nujne predhodne arheološke razi-
skave, ki bodo omogočile, da se območje sprosti za gradnjo. 
Na nezazidanem delu območja raziskav se kot dopolnitev 
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turističnega programa uredi prezentacija posameznih gomil-
nih grobišč.

(5) Na severozahodni meji obravnavanega območja je 
območje gozda na parc. št. 886/1-del in 112/18-del vse k.o. 
Zreče je nujno ohraniti gomilnega grobišča in situ.

21. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je obravnavano ob-
močje javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, 
storitvene ali gostinske dejavnosti razvrščeno v III. stopnjo 
varstva pred hrupom.

(2) Ravni hrupa v severnem območju urejanja na stiku 
z obstoječo stanovanjsko pozidavo ne smejo presegati mej-
nih dnevnih in nočnih ravni hrupa, ki veljajo za II. območje 
– mešano območje, to je mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA 
in nočne ravni hrupa 45 dBA.

22. člen
(varstvo zraka)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati 
mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, 
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku 
(Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je 
kot energetski vir predviden plin.

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati nasle-
dnje ukrepe za varstvo zraka:

– predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije 
in transportnih sredstev;

– preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.

23. člen
(varstvo voda)

(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljalca za odvod 
fekalnih in meteornih voda.

(2) Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki 
jo bo možno priključiti na čistilno napravo.

(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko pe-
skolovov v ponikovalnice.

(4) Meteorne odplake s prometnih površin bodo spelja-
ne v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih 
lovilcev olj.

(5) Na območju ne bo dovoljena poslovna dejavnost, 
pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na 
tem področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. 
Zagotoviti je treba izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v 
uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda 
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

24. člen
(odpadki)

Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se od-
važali na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v občini.

25. člen
(varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-
tov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in 
omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev 
nasipov ter zelenic.

Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v 
kupih visokih do 1,20m tako, da se ohrani njena plodnost in 

količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do 
onesnaževanja in erozije.

(2) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi ze-
mljišč in gradnji objektov naj se predajo izvajalcu javne služ-
be odlaganja odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov 
Podhom.

(3) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva 
in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za 
katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. 
S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti 
emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod v 
podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo 
določila opredeljena v poglavju komunalne in energetske 
infrastrukture.

26. člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Lokacije načrtovanih gradenj in ureditev na obrav-
navanem območju zagotavljajo ustrezne odmike, oskrbo s 
požarno vodo ter intervencijske dovoze evakuacijske povr-
šine. Sprememba ZN Center Zreče – C5 upošteva določila 
22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni 
list RS, št. 71/93 in 87/01).

(2) Odmiki med posameznimi objekti presegajo 12 m 
in preprečujejo širjenje požara. Varen umik pred požarom je 
možen na zunanje, nepozidane površine, površine dovozov 
in najbližje skupne površine.

(3) Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja ter 
vodnih zadrževalnikov zagotavlja, da preskrba s požarno 
vodo ne bo okrnjena. Obstoječe hidrantno omrežje se z 
izgradnjo novih objektov dopolni. Pri izdelavi projektne do-
kumentacije je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih nor-
mativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list 
RS, št. 30/91).

(4) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi 
za interventne vozila po obstoječem omrežju cest. Delovne 
površine za intervencijska vozila so zagotovljene na obsto-
ječih in predvidenih platojih.

(5) Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vo-
zil. Izpolnjeni so pogoji za varen umik.

Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projek-
tiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne 
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem 
požara.

VIII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

27. člen
Zemljišča, ki ne bodo urejena v prvi fazi, se lahko upora-

bljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo 
tega odloka.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA

28. člen
(1) Ureditve, zasnovane v območju Sprememb ZN Cen-

ter Zreč – C5 se lahko izvajajo v več etapah. Etapna gradnja 
je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi inve-
stitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno 
zaključene celote in jih je možno združevati.

(2) Območje z mestnim programom se lahko deli na 
posamezne faze, in sicer:

– izgradnja kletne garaže in kletnega dela poslovnega 
objekta,

– izgradnja novega cestnega priključka na regionalno 
cesto in izgradnjo podhoda,

– preuredite obstoječih parkirišč na parc. št. 108/3, 
108/4, 109/1 in 109/4 vse k.o. Zreče.
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(3) Območje z zdraviliško turističnim programom se deli 
na naslednje faze:

– izgradnja nove cestne navezave na novo prečno ozi-
roma krožno cesto,

– predhodne arheološke raziskave območja gradnje 
hotela z garažami in kraka z bazenom,

– izgradnja hotela s kletnimi garažami in ureditvijo par-
kirišč I. faze,

– izgradnja kraka z bazenom,
– izgradnja parkirišč II. faze;
(4) Izvedba se izvaja ločeno po območjih z različnimi 

programi. Posamezne faze je možno združevati ali jih termin-
sko zamenjati. Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z 
vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo poslab-
šale ekološkega stanja. Komunalna, energetska in prometna 
ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, 
mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.

X. TOLERANCE

29. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji Sprememb ZN Center Zreče – C5 so 
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s temI 
spremembami, če se v nadaljnjem podrobnejšem prouče-
vanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in 
drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in 
oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racio-
nalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehnič-
nega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo 
poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Dopustne so tolerance:
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju 

prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumen-
tacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, 
ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če presta-
vitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta centralnega dela 
naselja,

– pri novgradnjah predvidenih objektov so možna od-
stopanja od predpisanih tlorisnih gabaritov do ± 20%, med 
tem ko so višinski gabariti določeni z maksimalnim številom 
etaž predvidene rabe.

(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv 
objektov in naprav na sosednje parcele, ki niso v nasprotju 
z javno koristjo in predvideno namensko rabo območja ter 
načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati 
bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

30. člen
Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investi-

torji in izvajalci:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav-

ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta za-
gotovljeni varnost in normalna raba bližnjih objektov in ze-
mljišč,

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje,

 zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– zagotoviti dostope do zalednih gozdnih zemljišč,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 

ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta preki-
njene ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov 
in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne 
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno one-
snaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skla-
diščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi 
oziroma v primeru nezgode,

– Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami k Spremembam ZN Center Zreče – C5 za načrtovanje 
pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega 
dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje,

– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geoteh-
nične pogoje za gradnjo;

XII. ZAČASNI UKREPI

31. člen
(1) Na podlagi določil 81. člena Zakona o urejanju pro-

stora se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje prostora 
celotnega območja Sprememb ZN Center Zreče – C5 zaradi 
načrtovanja prostorskih ureditev do realizacije gradnje pred-
videne s tem odlokom za celotni prostor, vendar ne več kot 
pet let. Za to območje Občina Zreče skladno s 85. členom 
ZUreP-1 uveljavlja predkupno pravico.

(2) Na vseh obstoječih objektih znotraj območja se 
lahko opravijo vzdrževalna in prenovitvena dela v okviru 
obstoječih gabaritov in v rabi, ki je kompatibilna z pretežno 
podrobno rabo območja določena s tem odlokom.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV 
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN

32. člen
Po realizaciji s temi Spremembami ZN Center Zreče 

– C5 načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri dolo-
čanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usme-
ritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega 
urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.

XIV. KONČNE DOLOČBE

33. člen
(1) S sprejetjem th Sprememb ZN Center Zreče – C5 

prenehajo veljati odloki, ki so vezani na območje, ki ga obrav-
navajo te spremembe, in sicer:

– Odlok o zazidalnem načrtu turistično-rekreacijskega 
območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega 
programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalne-
ga načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta Centra Zreč 
(Uradni list SRS, št. 3/87),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN turistično re-
kreativnega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo ob-
stoječega programa centra Zreč (Uradni list RS, št. 54/93),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Nova Dobra-
va in ZN Center Zreč (Uradni list RS, št. 52/93),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega na-
črta turistično-rekreativnega območja s parkovno ureditvijo 
in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spre-
membe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrava in 
zazidalnega načrta centra Zreč (Uradni list RS, št. 46/97),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega na-
črta nova Dobrava in zazidalnega načrta centra Zreč (Uradni 
list RS, št. 109/04);

(2) Spremembe ZN Center Zreče – C5 je stalno na 
vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam 
na sedežu Občine Zreče ter pri Upravni enoti Slovenske 
Konjice.
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34. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35053-0001/2006
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Zreče

Na podlagi prvega in drugega odstavka 30. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 
14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 72/05, 21/06 
– Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, 
št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet 
Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Zreče

1. člen
V Odloku o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sve-

ta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99, 123/00, 
117/02) se spremenita 3. in 4. točka 2. člena tako, da se 
sedaj glasita:

»3. Komisijo za negospodarske zadeve in civilno druž-
bo,

4. Komisijo za urejanje prostora in stanovanjske zade-
ve,«.

V 2. členu se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. Komisijo za gospodarsko javno infrastrukturo.«.

2. člen
V 17. členu se naziv komisije spremeni tako, da se 

sedaj glasi:
»Komisija za negospodarske zadeve in civilno druž-

bo:«.
Drugi odstavek 17. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet čla-

nov.«.

3. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni in se glasi:
»Komisija za urejanje prostora in stanovanjske zade-

ve:
– obravnava prostorske plane občine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spre-

mlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanja načrtovanja s področja posegov 

v prostor,
– obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospo-

darstva,
– obravnava vprašanja urejanja in gospodarjenja s 

stavbnimi zemljišči,
– obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in 

kulturne dediščine,

– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delov-
nega področja.«.

4. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena, ki se sedaj glasi:
»Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet čla-

nov.«.

5. člen
Doda se novi 21. člen, ki se glasi:
»Komisija za gospodarsko javno infrastrukturo:
– obravnava vprašanja in daje mnenja s področja go-

spodarske javne infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacija, 
odlagališče odpadkov, javne razsvetljave, energetika, teleko-
munikacije, pokopališka in pogrebna dejavnost,…),

– obravnava vprašanja s področja obveznih in izbirnih 
gospodarskih javnih služb,

– obravnava druge zadeve z delovnega področja.
Komisija ima predsednika, podpredsednika in pet čla-

nov.«.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-04-01/95/98-6
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5863. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od 
premoženja v Občini Zreče v letu 2007

Na podlagi 16. člena Zakon o davkih občanov (Uradni 
list SRS, št. 36/88, 8/89, SFRJ, št. 83/89, SRS, št. 5/90, 
RS, št. 48/90, 8/91, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 14/92, 7/93, 
13/93, 66/93, 12/94, 1/95, 77/95, 18/96 – ZDavP, 77/96, 
80/97, 86/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 7/99, 28/99, 110/99, 
116/00, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD), Odločbe Ustav-
nega sodišča o razveljavitvi 3. odstavka 22. člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 61/99) in 16. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 
100/03, 85/04, 76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji 
dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun davka od 
premoženja v Občini Zreče v letu 2007

1.
Vrednost točke za izračun davka od premoženja iz 1. 

in 2. točke 14. člena Zakona o davkih občanov v letu 2007 
znaša 1,581 euro.

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

dnem listu Republike Slovenije in se uporablja za izračun 
davka od premoženja v letu 2007.
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3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 

Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v 
Občini Zreče v letu 2006 (Uradni list RS, št. 119/05).

Št. 42200-0002/2006 7
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5864. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2007

Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04 
in 76/06), je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za upora-

bo stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2007 znaša 
0,087 SIT/m2, oziroma v 0,000365 EUR/m2.

II.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se pla-

čuje polletno.

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

dnem listu Republike Slovenije.

IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča za leto 2006 (Uradni list RS, št. 
119/05).

Št. 42200-0003/2006-15
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5865. Sklep o višini povprečne gradbene cene 
koristne stanovanjske površine v Občini Zreče

Na podlagi 42. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Ura-
dni list RS, št. 44/97), 4. člena Odloka o povprečni gradbeni 
ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000 
(Uradni list RS, št. 67/00) in 16. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04 in 
76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o višini povprečne gradbene cene koristne 

stanovanjske površine v Občini Zreče

1.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanj-

ske površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in 
vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 1. 1. 2007 za 
območje Občine Zreče 164.136,00 SIT/m2 oziroma 684, 
93 EUR/m2.

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

listu RS in se uporablja za izračun povprečne gradbene cene 
koristne stanovanjske površine v letu 2007.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 

Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2006 (Uradni 
list RS, št. 119/05).

Šifra: 42200-0004/2006-15
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5866. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za 
komunalno takso v Občini Zreče za leto 2007

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o komu-
nalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 37/97 in 
54/99, 125/04) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list 
RS, št. 28/99,11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) je Občinski 
svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso 

v Občini Zreče za leto 2007

1.
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena 

Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2007 
znaša 0,076 EUR.

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

listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2007.

3.
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v ob-
čini Zreče za leto 2004 (Uradni list RS, št. 139/04).

Št. 42600-0002/06
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.
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5867. Sklep o financiranju političnih strank iz 
sredstev proračuna Občine Zreče

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 100/05 К UPB1) in 16. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 
76/06) je Občinski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev 

proračuna Občine Zreče

I.
Politični stranki, ki je kandidirala kandidatke oziroma 

kandidate na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Zreče, 
se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Zreče sorazmerno 
številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

II.
Stranka je upravičena pridobiti sredstva iz proračuna 

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

III.
Višina sredstev namenjenih za financiranje političnih 

strank se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko 
leto in ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina 
opredeljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in 
s katerim lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih 
nalog.

IV.
Višina sredstev znaša 50 SIT oziroma 0,209 eurov 

mesečno za dobljen glas na volitvah za člana Občinskega 
sveta Občine Zreče.

O spremembi višine sredstev odloča občinski svet s 
sklepom.

V.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno v 

dvanajstinah na njihove transakcijske račune.

VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007.

Št. 41001-0001/2006
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5868. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Zreče

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 49/06 – Odl. US), 
5. člena Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sve-
ta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 92/98, 63/99 in 123/00) 
in drugega odstavka 10. člena Statuta Občine Zreče (Uradni 
list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02) je Občinski svet Občine Zreče 
na seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P

I.
Imenuje se Občinska volilna Komisija Občine Zreče v 

sestavi:
1. Zdenka KOŠIR, Cesta talcev 4, Zreče – predsedni-

ca,
2. Marjeta HEDL-ŠKRINJAR, Ob gozdu 3, Zreče – na-

mestnica predsednice,
3. Vera ŽUPANC-BEŠKOVNIK, Ulica 12. oktobra 15, 

Zreče – članica,
4. Marija JEVŠENAK, Cesta na Roglo 27, Zreče – na-

mestnica članice,
5. Tatjana ORLAČNIK, Skomarje 22, Zreče – članica,
6. Jožef KOŽELNIK, Cesta na Roglo 11/e, Zreče – na-

mestnik članice,
7. Majda OPLOTNIK, Ulica Jurija Vodovnika 27, Zreče 

– članica,
8. Sergeja REPIČ, Vodnikova ulica 18, Zreče – name-

stnica članice.

II.
Naloge komisije so določene v Zakonu o lokalnih vo-

litvah.

III.
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

takoj.

Št. 01100-0007/2006 7
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5869. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 
Občine Zreče

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 21/06 – odl. 
US) ter prvega odstavka 38. člena Statuta Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04, 76/06) 
je Občinski svet Občine Zreče na predlog Komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja na seji dne 14. 12. 
2006 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Imenuje se Nadzorni odbor Občine Zreče v sestavi:
1. Janja Umnik, Vodnikova ulica 2, Zreče, za predse-

dnico,
2. Marjana Rebernak, Ulica 12. oktobra 21, Zreče, za 

članico,
3. Aleksander Bukovšek, Spodnje Stranice 11, Stranice, 

za člana,
4. Evelina Bračič, Cesta na Roglo 19, Zreče, za članico,
5. Slavica Kvac, Gorenje pri Zrečah 26, Zreče, za čla-

nico,
6. Janja Pukl, ulica Pohorskega Bataljona 11, Zreče, 

za članico,
7. Drago Rošer, Polajna 5, Zreče, za člana.
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II.
Naloge nadzornega odbora določa Statut Občine Zreče 

in Poslovnik nadzornega odbora.

III.
Mandatna doba nadzornega odbora poteče z dnem 

poteka mandatne dobe članov občinskega sveta.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

takoj.

Št. 01100-0004/2006 7
Zreče, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

5870. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Zreče za leto 2006

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 110/02), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo 
(ZLS-UPB)100/05, 21/06 – odl. US), 91. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 39/99, 
11/01 in 100/03) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni 
list RS, št. 28/99, 1/01, 81/02, 100/03 in 85/04, 76/06) je Ob-
činski svet Občine Zreče na seji dne 14. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče 

za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2006 (Ura-

dni list RS, št. 119/2005, 76/2006) se spremeni prvi odstavek 
2. člena odloka tako, da se glasi:

»
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Prihodki 1.247.873
II. Odhodki 1.410.567
III. Proračunski presežek (proračunski pri-
manjkljaj) (I.–II.) –162.694
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremem-
be kapitalskih deležev (IV.–V.) –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje 142.000
VIII. Odplačila dolga 16.700
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na raču-
nih (I.+IV.+VII.- II. -V.-VIII.) –13.394
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –125.300
XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.) 162.694
Stanje sredstev na računih dne 31.12. prete-
klega leta 13.394

«.

Doda se tretji odstavek 2. člena, ki se glasi:
»Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-

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

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

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

dnem listu RS.

Št. 405-02-15/2004
Zreče, 14. decembra 2006

Župan
Občine Zreče

mag. Boris Podvršnik l.r.

ŽELEZNIKI

5871. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Železniki v obdobju januar–marec 2007

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) in 84. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list 
RS, št. 132/04) je Župan Občine Železniki dne 1. 12. 2006 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Železniki  

v obdobju januar–marec 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Železniki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
nuarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za 
leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhod-
kov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) 
in Odlokom o proračunu Občine Železniki za leto 2006 (Ura-
dni list RS, št. 7/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

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

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod-
konto 

Proračun 
januar marec 

2007
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) TEKOČI 
PRIHODKI (70+71)

1.051.762,64

70 DAVČNI PRIHODKI  513.039,39
700 Davki na dohodek in dobiček  402.694,40
703 Davki na premoženje  74.944,39
704 Domači davki na blago in 
storitve

 35.400,60

706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI  107.880,71
710 Udeležba na dobičku in do-
hodki od premoženja

 44.156,80

711 Takse in pristojbine  1.940,82
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev

 26.073,07

714 Drugi nedavčni prihodki  35.710,02
72 KAPITALSKI PRIHODKI  10.639,66
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev

10.639,66

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih 
virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI  419.502,88
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 419.502,88

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

 779.660,68

40 TEKOČI ODHODKI  250.597,88
400 Plače in drugi izdatki zapo-
slenim

 34.796,00

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost

 5.980,90

402 Izdatki za blago in storitve 202.783,29
403 Plačila domačih obresti 2.087,06
409 Rezerve 4.950,63
41 TEKOČI TRANSFERI 303.336,19
410 Subvencije 712,55
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom

222.604,78

412 Transferi neprofitnim organi-
zacijam in ustanovam

4.675,66

413 Drugi tekoči domači transferi 75.343,20
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 211.138,21
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev

211.138,21

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 14.588,40
432 Investicijski transferi 14.588,40

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRI-
MANJKLJAJ)

271.401,96

B.	 RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

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

701,54

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil 701,54
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privati-
zacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DA NA POSOJILA IN POVEČA-
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih dele-
žev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega pre-
moženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSO-
JILA IN SPREMEMBE KAPITAL-
SKIH DELEŽEV (IV.-V.)

701,54

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

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 14.368,71
55	  ODPLAČILA DOLGA 14.368,71

550 Odplačila domačega dolga 14.368,71
IX. POVEČANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
257.734,79

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) 14.368,71

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

271.401,96

STANJE SREDSTEV NA RAČU-
NIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA 
LETA
9009 Splošni sklad za drugo  472.492,07

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

4. člen
(posebni del proračuna)

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

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

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

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

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

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

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

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina za-
dolži do višine 0 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu-
arja 2007 dalje.

Št. 015-00002/06-002
Železniki, dne 1. decembra 2006

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 
19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) 
je Občinski svet Občine Železniki na 2. redni seji dne 14. 12. 
2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Zemljišče parc. št. 1633/7 – pot v izmeri 34 m2, vpisana 

v z.k. vl. št. 1065, k.o. Studeno, kot javno dobro, preneha biti 
javno dobro v splošni rabi.

II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 1633/7 – pot v 

izmeri 34 m2 odpiše iz z.k. vl. št. 1065, k.o. Studeno. Vpiše se 
v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica 
za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična 
št. 5883148.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem 	

listu RS.

Št. 015-0002/06-005
Železniki, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5873. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks v Občini Železniki za leto 
2007

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 1. člena Odloka o 
komunalnih taksah v Občini Železniki (UVG, št. 34/96, 52/96, 
33/97, 9/98, 21/99) in 19. člena Statuta Občine Železniki 
(Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki 
na 2. redni seji, ki je bila dne 14. 12. 2006, sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun komunalnih taks za leto 2007 

znaša 11,25 SIT.

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

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Št. 015-00002/06-004
Železniki, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5874. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v 
Občini Železniki za leto 2007

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 12. člena Odloka o na-
domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Železniki 
(UVG, št. 35/99 in Uradni list RS, št. 14/04) in 19. člena Sta-
tuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski 
svet Občine Železniki na 2. redni seji, ki je bila dne 14. 12. 
2006, sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  
v Občini Železniki za leto 2007

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnih zemljišč za leto 2007 znaša 0,9756 SIT.
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II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.

Št. 015-00002/06-003
Železniki, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

5875. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki 
v Občini Železniki

Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/98 in 30/98), 30. člena Odloka 
o ravnanju z odpadki v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 
36/00 in 93/05) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Ura-

dni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine Železniki na 
2. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel

S K L E P
o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki  

v Občini Železniki

1. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z 

ostankom odpadkov uporabljajo naslednje cene:
– v SIT/mesec za storitve ravnanja in odlaganja komu-

nalnih in komunalnim podobnih odpadkov ob uporabi opreme 
volumna 120–1100 litrov,

– v SIT/mesec za najem opreme za zbiranje odpadkov 
in

– v SIT/kom. za storitve odvoza in odlaganja komu-
nalnih in komunalnim podobnih odpadkov v kontejnerjih, za 
nakup opreme za zbiranje odpadkov in za nakup vreč za 
občasno povečane količine odpadkov:

Volumen posode, 
kontejnerja ali vreče za 
odpadke
in število praznj.

Zbiranje 
odpadkov
in odvoz

Odlaganje 
odpadkov 

Skupaj stolpca
1 + 2

Najem 
opreme
(1 kom./
mesec)

Nakup opre-
me ali vreče
(1 kom.)

Odpadne surovine 
iz dejavn. (papir, 

steklo in plastika), 
odvoz 

13x-letno
0 1 2 3 4 5 6

120 litrov 52x 1.756,52 1.820,60 3.577,12 99,54 5.940,00 442,96
120 litrov 26x 912,93 910,30 1.823,23 99,54 5.940,00 221,48
120 litrov 13x 488,96 455,15 944,11 99,54 5.940,00 110,74
240 litrov 52x 2.741,71 3.641,20 6.382,91 127,19 8.070,00 885,92
240 litrov 26x 1.479,19 1.820,60 3.299,79 127,19 8.070,00 442,96
240 litrov 13x 795,93 910,30 1.706,23 127,19 8.070,00 221,48
1100 litrov 52x 11.638,09 16.688,90 28.326,99 1.061,75 64.200,00 4.060,47
1100 litrov 26x 6.382,38 8.344,45 14.726,83 1.061,75 64.200,00 2.030,23
1100 litrov 13x 3.310,35 4.172,22 7.482,57 1.061,75 64.200,00 1.015,12
5 m³, reden odvoz 52 
do 26x (1 odv.)

35.878,00 * 35.878,00
+*

4.379,72 186.000,00

5 m³, reden odvoz 13x 
(1 odv.)

36.376,00 * 36.376,00
+*

4.379,72 186.000,00

5 m³, po naročilu 
(1 odv.)

37.874,00 * 37.874,00
+ *

4.379,72 186.000,00

7 m³, reden odvoz 52 
do 26x (1 odv.)

35.878,00 * 35.878,00
+ *

5.231,34 222.000,00

7 m³, reden odvoz 13x 
(1 odv.)

36.376,00 * 36.376,00
+*

5.231,34 222.000,00

7 m³ po naročilu 
(1 odv.)

37.874,00 * 37.874,00
+ *

5.231,34 222.000,00

Vreča 80 litrov
(1 kom.)

281,23 280,09 561,32

* Za odlaganje ostanka odpadkov se uporablja cena iz 
5. člena tega Sklepa v SIT/tono na odlagališče pripeljanih in 
odloženih odpadkov.

1. Gospodinjstvo v individualnem stanovanjskem objek-
tu z 1 ali 2 članoma prejme minimalno 20 vreč volumna 80 
litrov/leto, oziroma minimalno 1.600 litrov skupnega volumna 
vreč/leto.

2. Pri uporabi vreč za zbiranje ostanka odpadkov na-
mesto posode, se za obračun uporablja cena 120-litrske 
posode (praznjenje 26x-letno), z upoštevanjem dejanskega 
skupnega volumna vreč na leto.

3. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod, 
vreč, zabojnikov in kontejnerjev, se za obračun upošteva 
cena najbližjega volumna iz gornje tabele dejanskemu in 
dejanski volumen opreme. Količina je v tem primeru količnik 
med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.

4. Pri cenah v tem členu tega sklepa je upoštevan 
prevoz in odlaganje odpadkov na lokacijo odlagališča nene-
varnih odpadkov Ostri Vrh v Logatcu.

2. člen
Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih 

objektih plača za ravnanje z odpadnimi surovinami (odvoz 
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papirja in papirne, steklene in plastične embalaže 13x letno) 
221,48 SIT/mesec, za 1x letno zbiranje in uničenje nevarnih 
odpadkov 65,50 SIT/mesec, za 1x letno zbiranje, odvoz in 
oddajo kosovnih odpadkov 47,36 SIT/mesec, za pokrivanje 
stroška odvoza ostanka kosovnih odpadkov iz zbirnega cen-
tra 68,07 SIT/mesec in za pokrivanje stroška obratovanja 
zbirnega centra 23,27 SIT/mesec.

Pri dejavnosti se ob ceni za ravnanje z ostankom odpad-
kov in njihovo odlaganje zaračuna tudi ravnanje z odpadnimi 
surovinami po ceni iz tabele iz 1. člena. Če dejavnost zaradi 
nastajanja večjih količin posameznih vrst odpadnih surovin, 
za njihovo zbiranje uporablja svoje posode, zabojnike ali 
kontejnerje, se ravnanje z odpadnimi surovinami zaračuna po 
4. členu tega sklepa – v tem primeru se za odpadne surovine 
po 1. stavku tega odstavka tega člena ne zaračuna.

3. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja z 

biološkimi odpadki uporabljajo naslednje cene v SIT/mesec/1 
posodo:

Volumen posode 
In frekvenca 
praznjenja

Zbiranje, odvoz in 
kompostiranje

Najem posode Nakup 
posode

120 litrov 52x 1.638,00 99,54 5.940,00
240 litrov 52x 2.686,67 127,19 8.070,00

4. člen
Na območju Občine Železniki se za storitve ravnanja s 

papirjem in papirno, stekleno in plastično embalažo v dejav-
nosti uporabljajo naslednje cene v SIT/mesec/1 posodo:

Volumen posode 
in frekvenca 
praznjenja

Zbiranje, odvoz in 
oddaja surovin

Najem posode Nakup 
posode

240 litrov 13x 1.167,00 127,19 8.070,00
1100 litrov 13x 2.101,00 1.061,75 64.200,00

Za eventualno uporabo vmesnih volumnov posod in za-
bojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna 
iz gornje tabele dejanskemu in dejanski volumen opreme. 
Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom 
opreme in volumnom iz cenika.

5. člen
Za obračun cene odlaganja ostanka odpadkov po tem 

Sklepu je privzeta osnova 30.691,40 SIT/tono vhodnih količin 
odpadkov na odlagališče.

6. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV in druge dajatve 

niso zajete.

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

tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v Občini Železniki, št. 
080-09-3360 z dne 26. april 2006, ki je bil 16. 5. 2006 obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 50/06.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po 
pridobitvi soglasja pristojnega ministrstva.

Št. 015-00002/06-006
Železniki, dne 14. decembra 2006

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

IVANČNA GORICA

5876. Odlok o dopolnitvi Odloka o varstvu virov 
pitne vode na območju Občine Ivančna Gorica

Na podlagi določil 16. in 19. člena Zakona o varstvu 
okolja (uradno prečiščeno besedilo) (ZVO-1-UPB1) (Uradni 
list RS, št. 39/06), 60. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 41/04) ter 17. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura-
dni list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 2. seji dne 21. 12. 2006 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o varstvu virov pitne vode 

na območju Občine Ivančna Gorica

1. člen
V Odloku o varstvu virov pitne vode (Uradni vestnik 

Občine Ivančna Gorica, številka 5/97) se v 11. členu dopolni 
točka 2 z novo alinejo z naslednjim besedilom: 

»Kampirati vključno s postavljanjem šotorišč ali drugih 
zasilnih objektov z namenom začasnega prebivanja«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-0001/1997
Ivančna Gorica, dne 21. decembra 2006

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l.r.
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MINISTRSTVA
5877. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero 

dohodnine za leto 2006

Na podlagi 324. člena Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 
58/06 – popr.) in 420. člena Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine  

za leto 2006

1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način 

dajanja podatkov za odmero dohodnine za leto 2006.
(2) Zavezanci za dajanje podatkov, ki so:
1. pravne osebe, združenje oseb, ki je brez pravne 

osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so hkrati 
plačniki davka,

2. druge pravne osebe, združenje oseb, ki so brez prav-
ne osebnosti, in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso 
plačniki davka,

3. upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokoj-
ninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih 
načrtov,
morajo dostaviti podatke za odmero dohodnine pristojnemu 
davčnemu organu in davčnim zavezancem za dohodnino.

2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov dostavijo podatke po 

vrstah, v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni 
del tega pravilnika.

3. člen
(1) Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu 

uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, na ob-
močju katerega ima zavezanec za dajanje podatkov sedež.

(2) Zavezanci za dajanje podatkov o pokojninah (ozna-
ka 1106), nadomestilih (oznaki 1107 in 1108) in drugih do-
hodkih (oznaki 6300 in 6400), izplačanih iz proračunskih 
sredstev in sredstev zavodov, ki pri izplačilu teh dohodkov 
fizičnim osebam ne nastopajo kot njihovi delodajalci:

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,

– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije,

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

morajo podatke v predpisani obliki poslati neposredno na 
naslov: RRC Računalniške storitve d. d., 1000 Ljubljana, 
Jadranska 21, s pripisom: za Generalni davčni urad Davčne 
uprave Republike Slovenije.

4. člen
(1) Če nastopijo pri zavezancu za dajanje podatkov 

statusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži 
podatke za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.

(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podat-
kov, kjer ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero 
dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.

(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podat-
kov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična 
oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska 
dokumentacija, in to v enem mesecu po prenehanju.

(4) Zavezanci za dajanje podatkov iz prvega člena tega 
pravilnika, ki v letu 2006 niso izplačevali v prilogi določenih 
dohodkov, morajo o tem davčnemu organu predložiti pisno 
izjavo.

(5) Podatki za odmero dohodnine se pošljejo tako davč-
nemu organu kakor tudi zavezancem za dohodnino najpo-
zneje do 31. 1. 2007.

5. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, ki morajo davčnemu 

organu predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, so v 
skladu z Zakonom o davčnem postopku kaznovani za pre-
kršek z globo, če do 31. januarja tekočega leta za preteklo 
davčno leto davčnemu organu ne dostavijo podatkov, po-
trebnih za odmero dohodnine, ali ne dostavijo teh podatkov 
v predpisanem roku in na predpisani način.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-251/2006/9
Ljubljana, dne 14. decembra 2006
EVA 2006-1611-0166

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance
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PRILOGA 

1 .  OBLIKA IN  NA IN DOSTAVE PODATKOV  

Podatke za odmero dohodnine dostavljamo v elektronski obliki na hranilnem mediju ali po 
telekomunikacijski poti. 

1.1 Oblika podatkov  

Podatki se zapišejo v datoteke z imeni: 

VIR.DAT - podatki o izplačanih dohodkih, 
VIRPOVP.DAT - podatki o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo,
VIRPN1.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na osebne račune zavarovancev, 
VIRPN2.DAT - podatki o vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja delodajalca za zaposlene, 
VIRAPS.DAT - podatki o dohodkih, izplačanih agrarnim in pašnim skupnostim, 
VIRVDC.DAT - podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske 
člane,
VIR5200.DAT - podatki za dobiček iz kapitala,  
VIROBR.DAT - podatki o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah 
drugih držav članic EU, 
VIRODIV.DAT – podatki o obrestih in dividendah (razen obresti iz točk 3.2 in 3.4 te 
priloge),
VIR5900.DAT – podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi 
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja 
VIROPR.DAT - podatki o dohodkih, ki so po 20. členu ZDoh-1 oproščeni plačila
dohodnine.

Podatki morajo biti zapisani v formatu ASCII in uporabljena mora biti kodna stran CP1250.  

Vsak zapis je predpisane dolžine in je podrobno opisan v nadaljevanju v posameznem 
tabelaričnem prikazu individualnih oziroma zbirnih zapisov za posamezno datoteko. Vsak 
zapis končujeta dva posebna kontrolna znaka CR in LF. 

Programe za vnos podatkov za odmero dohodnine, razen za VIRPN1.DAT, bo mogoče dobiti 
na internetu (naslov:http://www.durs.gov.si) ali na davčnemu uradu oziroma izpostavi 
davčnega urada. 

1.2 Priprava in dostava podatkov na hranilnem mediju  

Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5" (1,44MB) ali na 
standardne zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB.  

Na ovojnici hranilnega medija mora biti čitljivo izpisano: 

 naziv in naslov ter davčna številka zavezanca za dajanje podatkov, 
 število zapisov, vključno z zapisom kontrolnih vsot, 
 vse izbrane, v tej točki naštete lastnosti hranilnega medija. 
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Hranilnemu mediju se priloži papirni izpis prvih deset in zadnjih deset zapisov datoteke, ki je 
zapisana na tem hranilnem mediju. Ta izpis mora biti popolna kopija računalniških podatkov, 
zapisanih na tem hranilnem mediju, brez posebnih oblikovnih dodatkov. Izpis potrdi 
odgovorna oseba izplačevalca oziroma izvajalca s podpisom (in žigom).  

Hranilni mediji in priloge se dostavijo v zaprti ovojnici iz neprosojnega materiala, ki mora 
imeti v levem zgornjem kotu navedbo pošiljatelja (in šifro ter datum dokumenta, v desnem 
zgornjem kotu pa oznako »davčna tajnost«). Podatki se dostavijo pristojnemu davčnemu 
uradu osebno ali po pošti, kot priporočena pošiljka. 

Podatki se lahko dostavijo na različnih medijih, vendar so podatki ene vrste dohodkov 
oziroma podatki o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo, oziroma premije prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) lahko zajeti le na eni 
vrsti medija. Zavezanec za dajanje podatkov mora vse navedene podatke dostaviti hkrati.  

Podatke o izplačanih posameznih dohodkih oziroma podatke o izplačanih dohodkih, ki se 
povprečijo, oziroma premij PDPZ na več disketah je treba pri dostavi stisniti (komprimirati). 
Diskete morajo biti v tem primeru označene tudi z zaporedno številko in z načinom stiskanja. 

Pri dostavi popravkov podatkov je treba navesti vse podatke v okviru popravljene vrste 
dohodka oziroma vse podatke o izplačanih dohodkih, ki se povprečijo, oziroma premij PDPZ 
in ne le popravljene zapise. 

1.3 Priprava in dostava podatkov po telekomunikacijski poti  

Dostava podatkov po telekomunikacijski poti je omogočena izključno preko sistema eDavki, 
ki je dostopen na spletnem naslovu http://edavki.durs.si. Prenos podatkov je omogočen prek 
osebnega portala v menijski izbiri Dokumenti v skupni dokumentov Kontrolni podatki pod 
šifro: KP-KPD Kontrolni podatki za dohodnino. Podrobnejša navodila so na spletnih straneh 
sistema eDavki. 
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2.  VRSTA POSLANIH PODATKOV,  K I  SE NANAŠAJO NA LETNO 
DAV NO OSNOVO  

2.1 Splošne zahteve 

2.1.1 Identifikacija 
Podatke je treba označiti z davčno številko zavezanca, zavezanca za dajanje podatkov ter s 
prvimi 20 znaki zavezančevega imena in priimka oziroma naziva v skladu s predpisano 
strukturo tabelaričnega prikaza individualnih in zbirnih podatkov za posamezno vrsto 
podatkov. Za enolično označevanje nerezidentov Republike Slovenije se uporabi davčna
številka.

2.1.2 Kontrola celovitosti 
Zaradi kontrole celovitosti zajetih podatkov je treba zbrane podatke končati z zbirnimi zapisi, 
ki ne vsebujejo identifikacijskih podatkov, temveč le seštevke posameznih polj iz 
individualnih zapisov. 

Natančnejši opis strukture zapisa je razviden iz tabelaričnega prikaza zbirnih podatkov pri 
posamezni vrsti podatkov. 

2.2 Podatki o izpla anih dohodkih (VIR.DAT) 

2.2.1 Splošni opis 
Navedene podatke morajo predložiti vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so te dohodke v 
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 izplačali posameznim fizičnim osebam, razen če ni s tem 
pravilnikom določeno drugače.

Podatke o nadomestilih pošlje zavezanec za dajanje podatkov, ki jih je obračunal in izplačal, 
ne glede na to, ali bremenijo njegova sredstva ali pa so mu bila vrnjena. 

Podatki ene vrste dohodkov iste osebe so zapisani v enem zapisu, tako da je treba, kadar 
ima ista oseba izplačila različnih vrst, izpolniti ustrezno število zapisov, razen če ni s tem 
pravilnikom določeno drugače. Če je oseba del dohodkov dosegla kot rezident Republike 
Slovenije, del pa kot nerezident Republike Slovenije, se podatki zapišejo v ločenem zapisu 
za rezidenta Republike Slovenije oziroma nerezidenta Republike Slovenije. 
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2.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

2.2.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov za vse vrste dohodkov 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami

4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca  

5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 
presledki) 

6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, 
dopolnjena s presledki) 

7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 2.2.2.3)  

8 70 81 12 N* Dohodek 

9 82 93 12 N* Normirani stroški in zmanjšanje osnove 

10 94 105 12 N* Prispevki za socialno varnost 

11 106 117 12 N* Znesek akontacije dohodnine 

12 118 118 1 AN Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 
R – rezident RS 
N – nerezident RS 

13 119 119 1 AN Posebna oznaka za zavezanca upokojenca, ki jo 
izpolnjuje le ZPIZ pri izplačilu 1106 – pokojnine: 
1 – prejemnik dohodnine je med letom uveljavljal 

olajšave za vzdrževane družinske člane. 
V vseh drugih primerih mora to polje ostati prazno. 

14 120 145 26 AN Prazno 
* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 

brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 
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2.2.2.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov za vse vrste dohodkov 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami –
nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  

5 26 45 20 AN Prazno 

6 46 65 20 AN Prazno 

7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 2.2.2.3)  

8 70 81 12 N* Vsota dohodkov 

9 82 93 12 N* Vsota normiranih stroškov in zmanjšanje osnove 

10 94 105 12 N* Vsota prispevkov za socialno varnost  

11 106 117 12 N* Vsota zneskov akontacije dohodnine  

12 118 145 28 AN Prazno 
* V prvih 11 znakih polja zneska je vsota zneskov individualnih podatkov, desno 

poravnano, v tolarjih brez stotinov, 12. znak je prazen.  

Sumarni zapis mora obstajati pri vsakem zavezancu za dajanje podatkov za vsako vrsto 
dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih. 

2.2.2.3 Tabela vrste dohodkov in obveznosti 
Ta tabela prikazuje vrste dohodkov in določa način izpolnjevanja posameznih polj izpisa 
glede na vrsto dohodka. 

Oznaka 
vrste 

dohodka
Vrsta dohodka Dohodek Normirani

stroški Prispevki Akontacija

1101 Plače, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi 
z delom 

X   Y Y 

1102 Bonitete X   Y  Y 
1103 Regres za letni dopust X   Y Y 
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in 

solidarnostne pomoči
X   Y Y 

1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

X   Y Y 

1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

X   Y Y 

1107 Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

X   Y Y 
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Oznaka 
vrste 

dohodka
Vrsta dohodka Dohodek Normirani

stroški Prispevki Akontacija

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega 
socialnega zavarovanja  

X   Y Y 

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja X   Y Y 
1211 Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času statusa  X Y   Y 
1212 Dohodki dijakov in študentov, prejeti v času brez 

statusa
X Y   Y 

1220 Dohodki verskih delavcev  X   Y Y 
1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja X Y   Y 
2210* Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih 

odhodkov v višini 25 % 
X   Y 

2220* Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne 
olajšave za samozaposlene v kulturi 

X   Y 

2230* Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne 
olajšave za samostojne novinarje 

X   Y 

2240* Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih 
odhodkov v višini 70 % 

X   Y 

2300* Dohodek, dosežen s posameznim poslom X    Y 
2400 Dohodek, prejet v zvezi s pridelavo vina, oljčnega olja 

ali čebelarstvom po 45.b členu ZDoh-1  
X   Y 

2500 Dohodek iz dejavnosti – davčni odtegljaj po 54. členu 
ZDoh-1 

X   Y 

3211 Dohodek, izplačan za kmetijsko gospodarstvo, ki ni v 
zvezi z dolgoročnimi vlaganji  

X     Y 

3221 Dohodek, izplačan za kmetijsko gospodarstvo, v 
zvezi z dolgoročnimi vlaganji  

X     Y 

4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem X Y   Y 
4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice X Y   Y 
6100 Darila X     Y 
6200 Prejemki in povračila stroškov v zvezi z drugimi 

dohodki 
X     Y 

6300 Priznavalnine X   Y 
6400 Preostali drugi dohodki X     Y 

Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen, 
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0, 
Prazno – podatek je prepovedan. 

* Normirani stroški bodo priznani pri odmeri dohodnine avtomatično, zato se o njih ne poroča
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2.2.2.4 Pojasnila 
Zavezanci za dajanje podatkov pod posamezno oznako vrste dohodka vpišejo podatke v 
zvezi z izplačanimi dohodki v letu 2006:

1000 Dohodek iz zaposlitve 
1100 Dohodek iz delovnega razmerja 

Dohodke, ki so bili izplačani  zaposlenim na trgovski ladji dolge plovbe, ki pljuje po odprtem 
morju in so bili v letu 2006 zaradi takšne zaposlitve odsotni iz Slovenije vsaj 6 mesecev, se 
vpiše v polje »Dohodek« le v višini 70% doseženega dohodka. 

Pod oznako 1101 Plače, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom: 

Vpišejo se podatki o plačah in nadomestilih plač ter o vsakem drugem plačilu za opravljeno 
delo, ki vključuje tudi provizije. Vpišejo se tudi podatki o tovrstnih dohodkih, ki so bili izplačani
na podlagi sodne odločbe (brez zneska zamudnih obresti), ki v skladu z ZDoh-1 veljajo za 
dohodek iz delovnega razmerja (tudi če so izplačane po sodni odločbi ali kot poračun plač),
in podatki o povračilih stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z 
dela, dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju, 
terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje) v delu, ki presega znesek, določen s 
predpisom vlade na podlagi 31. člena ZDoh-1. 

Pod oznako 1102 Bonitete:

Vpišejo se podatki o dohodkih v obliki bonitet, ki jih delojemalcem ali njihovim družinskim 
članom zagotavlja zavezanec za dajanje podatkov v zvezi z zaposlitvijo. Če je zavezanec za 
dajanje podatkov v zvezi z zaposlitvijo izplačal zavezancu le bonitete, se vpišejo podatki tudi 
v polji »Prispevki« in »Akontacija«. V nasprotnem primeru se podatki o obračunanih 
prispevkih in o akontaciji dohodnine od izplačanih bonitet vpisujejo pod oznako 1101 oziroma 
1108 oziroma 1109.

Pod oznako 1103 Regres za letni dopust: 

Vpišejo se podatki o regresu za letni dopust (tudi če je izplačan po sodni odločbi).

Pod oznako 1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči:

Vpiše se znesek teh dohodkov v delu, ki presega znesek, določen s predpisom vlade na 
podlagi 31. člena ZDoh-1. 

Pod oznako 1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 

Vpiše se: 
– če je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ v višini, ki presega 
neobdavčeni znesek (24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
delojemalca zavarovanca in za leto 2006 ne več kakor 560.937 tolarjev na leto) po 
pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v posebni register v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in delodajalec izpolnjuje pogoje 
iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in to v delu, ki 
presega neobdavčeni znesek (podatki se vpišejo v polja »Dohodek«, »Prispevki« in 
»Akontacija«);  
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– če je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ do višine neobdavčenega 
zneska, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v posebni register v skladu s 
predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, a delodajalec 
ne izpolnjuje pogojev iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, se izpolni samo polje »Prispevki«, v katero se vpišejo od celotnega zneska 
plačanih premij delodajalca obračunani prispevki za socialno varnost; 

– če je delodajalec plačal za zaposlenega delavca premije PDPZ v višini, ki presega 
neobdavčeni znesek po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v posebni register v 
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, a 
delodajalec ne izpolnjuje pogojev iz 302. do 305. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, se znesek v delu, ki presega neobdavčeni znesek, vpiše v polje 
»Dohodek«, v polje »Akontacija« se vpiše znesek akontacije dohodnine, ki je bila izračunana
in plačana od zneska iz polja »Dohodek«, v polje »Prispevki« pa znesek prispevkov za 
socialno varnost, ki so bili obračunani od celotnega zneska plačanih premij.  

Pod oznako 1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja: 

Podatke vpiše Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Podatki o vdovski in 
družinski pokojnini se vpišejo po posameznih družinskih članih (upravičencih).

Pod oznako 1107 Nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja: 

Podatke vpiše ZPIZ.

Pod oznako 1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega 
zavarovanja:

Podatke vpišejo:
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: podatke o nadomestilih in drugih dohodkih iz 
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja;  
– Zavod RS za zaposlovanje: podatke o denarnih nadomestilih iz naslova obveznega 
zavarovanja za primer brezposelnosti; 
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: podatke o nadomestilih iz naslova 
starševskega varstva.  

Pod oznako 1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja: 

Vpiše se podatek o nadomestilih in drugih obdavčljivih dohodkih v zvezi z delovnim 
razmerjem po ZDoh-1, ki niso zajeti v prejšnjih oznakah, na primer: odpravnina in drugi 
dohodki v zvezi s prenehanjem zaposlitve; nadomestilo zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo 
ali zaradi spremembe v teh pogojih; plačilo zaradi začasnega neizplačila dohodka iz 
zaposlitve; plačilo za avtorsko delo v okviru delovnega razmerja; dohodek na podlagi 
udeležbe v dobičku, povezan z zaposlitvijo; dohode, prejet za vodenje poslovnega subjekta; 
drugo. Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, nadomestila za uporabo lastnega 
orodja, naprav in predmetov ter nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se 
vpišejo le v delu, ki presega znesek, za katerega je v ZDoh-1 določeno, da se ne všteva v 
davčno osnovo.
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Vpišejo se tudi: 
- podatki o plačilih vajencem, dijakom ali študentom za obvezno praktično delo v delu, ki 
presega znesek, določen s predpisom vlade na podlagi 31. člena ZDoh-1, 
- podatki o delnem plačilu za izgubljeni dohodek, izplačanem na podlagi zakona, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske prejemke (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),
- podatki o delnem plačilu za izgubljeni dohodek, izplačanem na podlagi zakona, ki ureja 
socialno varstvo (pristojne občine),
- podatki o izplačilih iz razloga prenehanja delovnega razmerja zaradi uvedbe stečajnega
postopka ali postopka prisilne poravnave oziroma izgube dela zaradi izbrisa podjetja po 
Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Javni jamstveni in preživninski sklad Republike 
Slovenije),
- podatki o pokojninah v obliki mesečnih pokojninskih rent, 
- podatki o rentah iz ukrepa zgodnjega upokojevanja kmetov v skladu s predpisi o kmetijstvu. 

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja 
Pod oznaki 1211 in 1212 Dohodki dijakov in študentov, doseženi prek pooblaščenih 
organizacij: 

Vpišejo se podatki o dohodkih za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v 
skladu s predpisi s področja zaposlovanja. Podatki se vpišejo pod oznako 1211, če je imel 
prejemnik dohodka ob izplačilu status dijaka ali študenta. Če prejemnik dohodka ob izplačilu 
ni imel statusa dijaka ali študenta, se podatki vpišejo pod oznako 1212 (pod to oznako se 
vpišejo tudi izplačila udeležencu izobraževanja odraslih). 

Pod oznako 1220 Dohodki verskih delavcev:

Verska skupnost oziroma njen del vpiše podatke, če je med letom izračunavala in plačevala 
davčni odtegljaj od dohodkov svojih verskih delavcev po Uredbi o določitvi dohodkov verskih 
delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 20/05). V polje 
»Prispevki« vpiše verska skupnost podatke o obveznih prispevkih za socialno varnost, ki so 
jih verski delavci sami plačali na podlagi posebnih predpisov (ne vpisuje pa podatkov o 
prispevkih za socialno varnost, ki jih je plačala država).  

Pod oznako 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja: 

Vpišejo se podatki o preostalih dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na 
drugi podlagi, ki niso dohodki iz delovnega razmerja po ZDoh-1, na primer: dohodki za 
stvaritev avtorskega dela in dohodki za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na 
vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo, sejnine, nagrade članom nadzornega sveta, 
izplačila sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, izplačila za občasno 
opravljeno delo na podlagi poziva in s sredstvi sodišča ali delodajalca ter drugo.

2000 Dohodek iz dejavnosti 

Pod oznako 2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 %: 

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 %. 
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Pod oznako 2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za 
samozaposlene v kulturi: 

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 %, in posebne olajšave za samozaposlene v 
kulturi.

Pod oznako 2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne 
novinarje:

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 %, in posebne olajšave za samozaposlene v 
kulturi.

Pod oznako 2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%: 

Vpišejo se podatki o dohodkih, izplačanih zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo z 
upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70 %. 

Pod oznako 2300 Dohodek, dosežen s posameznim poslom: 

Vpišejo se podatki o dohodkih, doseženih na podlagi posameznega posla.  

Pod oznako 2400 Dohodek, prejet v zvezi s pridelavo vina, oljčnega olja ali čebelarstvom po 
45. b členu ZDoh-1: 

Vpišejo se podatki o drugih dohodkih (plačilih iz naslova ukrepov kmetijske politike, denarnih 
pomočeh in drugih izplačilih), izplačanih v zvezi z opravljanjem dejavnosti pridelave vina, 
oljčnega olja ali čebelarstvom, če prejemnik ugotavlja davčno osnovo od navedenih 
dejavnosti na podlagi pavšalne ocene dohodka. 

Pod oznako 2500 Dohodek iz dejavnosti – davčni odtegljaj po 54. členu ZDoh-1: 

Vpišejo se podatki o dohodkih, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja davek od 
dohodkov pravnih oseb, izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, če so bili izplačani
zavezancu (nerezidentu) v okviru opravljanja dejavnosti po ZDoh-1. 

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 

Zavezanec za dajanje podatkov mora podatke o drugih dohodkih v zvezi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vpisati po posameznem prejemniku, ne 
glede na to, komu se navedeni dohodki pripišejo. 

Pod oznako 3211 Dohodek, izplačan za kmetijsko gospodarstvo, ki ni v zvezi z dolgoročnimi
vlaganji:

Vpišejo se podatki o navedenih izplačilih, ki jih prejemnik ni pridobil v zvezi z dolgoročnimi
vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. 

Pri plačilih iz naslova ukrepov kmetijske politike, ki se po 147. členu ZDoh-1 do vključno leta 
2007 v davčno osnovo vštevajo delno, se navede znesek, ki se všteva v davčno osnovo, ter 
znesek izračunane in plačane akontacije dohodnine. 
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Pod oznako 3221 Dohodek, izplačan za kmetijsko gospodarstvo, v zvezi z dolgoročnimi
vlaganji:

Vpišejo se podatki o dohodkih iz drugega odstavka 58. člena ZDoh-1, ki jih je prejemnik 
pridobil v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.  

4000 Dohodek iz premoženja

Pod oznako 4100 Dohodek iz oddajanja premoženja v najem: 

Vpišejo se podatki o dohodku, doseženem z oddajanjem nepremičnin in premičnin (opreme, 
bivalnikov, prevoznih sredstev) v najem. Normirani stroški se vpišejo v višini 40 odstotkov od 
posameznega dohodka.  

Normirani stroški se ne vpišejo za kmetijska in gozdna zemljišča, oddana v najem, in za 
premoženje, oddano v podnajem. 

Pod oznako 4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice: 

Vpišejo se podatki o dohodku iz prenosa premoženjske pravice, doseženem z odstopom 
uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do 
izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca ali imetnika, ki ni 
avtor ali izvajalec; izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta,
formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede 
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po 
zakonu; vpiše se tudi dohodek imetnika, ki ni izumitelj, ali druga oseba, ki ustvari predmet 
premoženjske pravice; osebnega imena, psevdonima ali podobe.  

Normirani stroški se ne vpišejo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj 
ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice, in pri odstopu uporabe oziroma 
izkoriščanja ali odstopu pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega 
imena, psevdonima ali podobe. 

6000 Drugi dohodki 

Pod oznako 6100 Darila:

Vpiše se podatek o skupni vrednosti daril, ki posamično presegajo 10.000 tolarjev. Upošteva 
se celotna vrednost posameznega darila. 

Če je zavezanec za dajanje podatkov v letu 2006 daroval davčnemu zavezancu več daril, 
katerih skupna vrednost presega 20.000 tolarjev, se vpišejo podatki o skupni vrednosti teh 
daril, ne glede na vrednost posameznega darila. 
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Pod oznako 6200 Prejemki in povračila stroškov v zvezi z drugimi dohodki: 

Vpišejo se podatki o prejemkih iz naslova sodelovanja zavezancev v nepridobitnih 
dejavnostih ali v dejavnostih državnega ali drugega organa na podlagi napotitve ali poziva, 
če je posamično izplačilo prejemka (brez upoštevanja povračil stroškov, od katerih se ne 
plačuje dohodnina) preseglo 30.000 tolarjev. Če skupni prejemki iz navedenih naslovov (brez 
upoštevanja povračil stroškov, od katerih se ne plačuje dohodnina) na letni ravni presegajo 
200.000 tolarjev, se vpiše skupni znesek vseh prejemkov, ne glede na višino posameznega 
prejemka. Če je posamezno povračilo stroškov prevoza, nočitve ali dnevnice višje od 
zneska, določenega s predpisom vlade na podlagi 31. člena ZDoh-1, je v celoti obdavčljivo in 
se tudi v celoti vpiše. 

Pod oznako 6300 Priznavalnine:

ZPIZ vpiše podatke o priznavalninah po zakonu, ki ureja republiške priznavalnine, oziroma 
po zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa na področju kulture. 

Pod oznako 6400 Preostali drugi dohodki: 

Vpišejo se podatki o dohodkih, ki ne veljajo za dohodke iz zaposlitve, za dohodke iz 
dejavnosti, za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodke 
iz premoženja in za dobiček iz kapitala ter niso dohodki, ki ne veljajo za dohodke po tem 
zakonu, oziroma niso dohodki, oproščeni plačila dohodnine po tem zakonu, in niso zajeti v 
oznakah 6100, 6200 ali 6300. Ti dohodki so: nagrade, nagrade v naravi in podobna izplačila 
(tudi nagrade in priznanja za izjemne dosežke, kadar je to redni dohodek ali dohodek za 
opravljeno delo ali storitev), dobitki v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, pri katerih je 
potrebno neko znanje, spretnost ali naključje, če je vrednost dobitka presegla 10.000 tolarjev 
(upošteva se celotna vrednost dobitka), kadrovske štipendije, če presegajo minimalno plačo
oziroma za študij v tujini 160 odstotkov minimalne plače (vpiše se znesek, ki presega 
neobdavčeni znesek), prejemki iz naslova odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter drugo. 

Pod to oznako Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpiše podatke o letnem 
prejemku po Zakonu o vojnih veteranih, oskrbnini in družinskem dodatku in o družinski 
invalidnini po Zakonu o vojnih invalidih ter o obdavčljivih izplačilih po Zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja.
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2.2.2.5 Izgled obvestila Povzetek obra una dohodkov za rezidente in nerezidente 
Republike Slovenije                         

Izgled obvestila o celoletnih dohodkih in obveznostih, ki ga mora prejemniku dohodka 
obvezno izročiti zavezanec za dajanje podatkov. 

Datum izpisa: __ /__ /__ 
Naziv izplačevalca: _____________________________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 za REZIDENTA RS:       
Davčna številka: __________  Ime in priimek:  _______________________________________ 
 Naslov: _______________________________________ 

V tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka 
Oznaka in opis 

Dohodek Normirani
stroški 

Prispevki za 
socialno varnost 

Akontacija 
dohodnine  

      

.

.
    

SKUPAJ*     
* Seštevek vseh dohodkov. 
Opomba: V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste dohodka (štirimestno število) iz 
tabele pod točko 2.2.2.3. 

Datum izpisa: __ /__ /__ 
Naziv izplačevalca: _____________________________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 za NEREZIDENTA RS:       
Davčna številka:__________  Ime in priimek:  _______________________________________ 
 Naslov:  _______________________________________ 

V tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka 
Oznaka in opis 

Dohodek Normirani
stroški 

Prispevki za 
socialno varnost 

Akontacija 
dohodnine  

      

.

.
    

SKUPAJ*     
* Seštevek vseh dohodkov. 

Opomba: V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste dohodka (štirimestno število) iz 
tabele pod točko 2.2.2.3. 

Podatki v izpisu morajo biti enaki podatkom, ki jih zavezanec za dajanje podatkov pošlje 
davčnemu organu. 
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2.3 Podatki o izpla anih dohodkih, ki se povpre ijo (VIRPOVP.DAT) 

V datoteki VIRPOVP.DAT so podatki o dohodkih iz delovnega razmerja, brez zneska 
zamudnih obresti, ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za več let nazaj (ti podatki so 
vključeni tudi pod ustrezne oznake iz tabele 2.2.2.3 v datoteki VIR.DAT), in podatki o 
izplačani odkupni vrednosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju 
za javne uslužbence (vključeni tudi pod oznako 6400 v datoteki VIR.DAT).  

Na podlagi teh podatkov se določi povprečna stopnja dohodnine enoletnih dohodkov. 

2.3.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o izpla anih dohodkih, ki se povpre ijo

Pozicija Zap.
št. od oo 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami

4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca  

5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 
presledki) 

6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, 
dopolnjena s presledki) 

7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 2.3.3)  

8 70 81 12 N* Dohodek 

9 82 93 12 N* Prispevki za socialno varnost 

10 94 97 4 N Od meseca leta (MMLL) 

11 98 101 4 N Do meseca leta (MMLL) 

12 102 102 1 AN Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 
R – rezident RS 
N – nerezident RS 

* V prvih 11 znakih polja zneska je vsota zneskov individualnih podatkov, desno 
poravnano, v tolarjih brez stotinov, 12. znak je prazen.  

Podatki ene vrste dohodkov iste osebe se izpišejo v enem zapisu, tako da je treba, kadar 
ima ista oseba izplačila dohodkov različnih vrst, izpolniti ustrezno število zapisov. 
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2.3.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o izpla anih dohodkih, ki se povpre ijo

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami –
nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  

5 26 45 20 AN Prazno 

6 46 65 20 AN Prazno 

7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 2.3.3)  

8 70 81 12 N* Vsota dohodkov iz več let 

9 82 93 12 N* Vsota prispevkov za socialno varnost 

10 94 97 4 N Prazno  

11 98 101 4 N Prazno  

12 102 102 1 AN Prazno  
* V prvih 11 znakih polja zneska je vsota zneskov individualnih podatkov, desno 

poravnano, v tolarjih brez stotinov, 12. znak je prazen.  

Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsako 
vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke posameznih zneskov v individualnih zapisih. 

2.3.3 Tabela vrste dohodkov, ki se povpre ijo

Tabela prikazuje tiste vrste dohodkov, ki se povprečijo, in določa način izpolnjevanja 
posameznih polj izpisa glede na vrsto dohodka. 

Oznaka 
vrste 

dohodka 
Vrsta dohodka Dohodek Prispevki 

Od
meseca

leta
Do meseca 

leta

1101 Plače, nadomestilo plače in povračila stroškov v 
zvezi z delom X Y X X 

1102 Bonitete X Y X X 
1103 Regres za letni dopust X Y X X 
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in 

solidarnostne pomoči X Y X X 

1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja X Y X X 

1107 Nadomestila iz naslova obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja X Y X X 

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova 
obveznega socialnega zavarovanja  X Y X X 

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja X Y X X 

6400 Preostali drugi dohodki X  X X 
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Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen, 
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0, 
Prazno – podatek je prepovedan. 

2.3.4 Izgled obvestila Povzetek obra una vrste dohodkov, ki se povpre ijo in se v 
napoved za odmero dohodnine vpišejo pod oznako oziroma naslov Dohodki, ki se 
povpre ijo za rezidente in nerezidente Republike Slovenije

Datum izpisa: __ /__ /__ 
Naziv izplačevalca: _____________________________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna vrste dohodkov, ki se povprečijo, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 za REZIDENTA:      
Davčna številka: __________  Ime in priimek:  _______________________________________ 
 Naslov: _______________________________________ 

V tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka 

Oznaka in opis 
Dohodek 

Prispevki za 
socialno 
varnost 

Od meseca leta Do meseca leta 

      

.

.
    

SKUPAJ*     
* Seštevek vseh dohodkov. 

Opomba: V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste dohodka (štirimestno število) iz 
tabele pod točko 2.3.3. 

Datum izpisa: __ /__ /__ 
Naziv izplačevalca: _____________________________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna vrste dohodkov, ki se povprečijo, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 za NEREZIDENTA:  
Davčna številka: __________  Ime in priimek:  _______________________________________ 
 Naslov: _______________________________________ 

V tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka 

Oznaka in opis 
Dohodek 

Prispevki za 
socialno 
varnost 

Od meseca leta Do meseca leta 

      

.

.
    

SKUPAJ*     
* Seštevek vseh dohodkov. 
Opomba: V to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste dohodka (štirimestno število) iz 
tabele pod točko 2.3.3. 
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2.4 Podatki o vpla anih premijah PDPZ po pokojninskih na rtih iz 297. lena ZPIZ-1 

2.4.1 Podatki o vpla anih premijah PDPZ na osebne ra une zavarovancev 

2.4.1.1 Zavezanci za dajanje podatkov 
Podatke o vplačanih premijah PDPZ morajo dati vsi izvajalci pokojninskih načrtov
(upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice, ki zbirajo 
premije PDPZ in vodijo osebne račune zavarovancev). 

2.4.1.2 Splošni opis vsebine 
Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ po posameznih 
pokojninskih načrtih individualnega in kolektivnega zavarovanja na osebnih računih 
zavarovancev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006. Če je premijo PDPZ vplačeval delno ali v 
celoti delodajalec, mora izvajalec pokojninskega načrta ločeno poslati tudi podatke o 
premijah, ki jih je vplačal delodajalec. 

2.4.1.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

2.4.1.3.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o vpla anih premijah PDPZ na 
osebnih ra unih zavarovancev (VIRPN1) 

Pozicija Zap. št. 
od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o 
vplačanih premijah prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja

2 3 10 8 N Davčna številka izvajalca 
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka zavarovanca  
5 26 45 20 N Priimek in ime – prvih 20 znakov  
6 46 46 1 AN Prazno 
7 47 54 8 N Datum vstopa zavarovanca v prostovoljno dodatno 

pokojninsko zavarovanje v obliki LLLLMMDD*  
8 55 62 8 AN Prazno 
9 63 72 10 N** Znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja zavarovanca, vplačane v letu 2006 
10 73 80 8 N Davčna številka delodajalca  
11 81 100 20 AN Prvi znaki naziva delodajalca 
12 101 101 1 AN Prazno 
13 102 109 8 N Datum vstopa delodajalca v prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje v obliki LLLLMMDD* 
14 110 117 8  Prazno 
15 118 127 10 N** Znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja delodajalca, vplačane v letu 2006
16 128 135 8 N Datum izstopa zavarovanca iz prostovoljnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanje v obliki LLLLMMDD; če datum ni 
določen, se vpišejo ničle

17 136 143 8 N Datum izstopa delodajalca iz prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja obliki LLLLMMDD; če datum ni 
določen, se vpišejo ničle

* Datum, ko začnejo teči pravice zavarovanca iz PDPZ. 
** Znesek se vpiše v SIT, brez stotinov, z vodilnimi ničlami.
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2.4.1.3.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o vpla anih premijah PDPZ na osebnih 
ra unih zavarovancev po posameznem pokojninskem na rtu

Za vsakega delodajalca mora biti na koncu podatkov dodan po en zbirni zapis. Poleg zbirnih 
podatkov so v zbirnem zapisu še oznaka pokojninskega načrta, številka posebnega 
denarnega računa in davčna številka delodajalca, za katerega velja zbirni zapis. 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Porav-
nava Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 N Davčna številka izvajalca 
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – 

nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 
4
5
6
7
8

18 62 45 AN Oznaka pokojninskega načrta

9 63 72 10 N** Vsota zneskov vplačanih premij prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovanca  

10 73 80 8 N Davčna številka delodajalca 
11
12
13
14

81 117 37 AN Številka posebnega denarnega računa

15 118 127 10 N** Vsota zneskov vplačanih premij prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalcev 
(delodajalca)  

16 128 135 8 AN Prazno 
17 136 143 8 N Konstantna vrednost 99999999 

** Znesek se vpiše v SIT, brez stotinov, z vodilnimi ničlami.

2.4.2 Podatki o vpla anih premijah PDPZ po pokojninskem na rtu kolektivnega 
zavarovanja

2.4.2.1 Zavezanci za dajanje podatkov 

Podatke o vplačanih premijah PDPZ po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja 
morajo dati vsi delodajalci, ki v korist zaposlenih delno ali v celoti vplačujejo premije PDPZ. 

2.4.2.2 Splošni opis vsebine 

Poslani podatki morajo vsebovati podatke o vplačanih premijah PDPZ, ki jih je vplačal 
delodajalec v korist zaposlenih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006.  

Za isto obdobje morajo biti poslani tudi podatki o višini obračunanih prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca (15,50 odstotka prispevek 
delojemalca in 8,85 odstotka prispevek delodajalca, skupaj 24,35 odstotka od osnove za 
obračun obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). 
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2.4.2.3 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

2.4.2.3.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o vpla anih premijah PDPZ po 
pokojninskem na rtu kolektivnega zavarovanja, ki jih financira delodajalec (VIRPN2) 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
podatka Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 N Davčna številka delodajalca 
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 37 20 AN Naziv delodajalca – prvih 20 znakov 
5 38 38 1 AN Prazno 
6 39 46 8 N Datum vstopa zavarovanca v prostovoljno dodatno 

pokojninsko zavarovanje (LLLLMMDD)*  
7 47 54 8 N Davčna številka zavarovanca – zaposlenega 
8 55 74 20 AN Priimek in ime – prvih 20 znakov 
9 75 82 8 AN Prazno 

10 83 92 10 N** Znesek premije prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delodajalca, vplačane v 
letu 2006 

11 93 102 10 N** Letni znesek obračunanih prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca 
(15,5 odstotka + 8,85 odstotka)  

12 103 110 8 N Datum izstopa zavarovanca iz prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v obliki 
LLLLMMDD; če datum ni določen, se vpišejo ničle

13 111 118 8 N Datum izstopa delodajalca iz prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v obliki 
LLLLMMDD; če datum ni določen, se vpišejo ničle

* Datum, ko začnejo teči pravice zavarovanca iz PDPZ.
** Znesek se vpiše v SIT, brez stotinov, z vodilnimi ničlami.
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2.4.2.3.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o premijah PDPZ 

Tabelarični prikaz zbirnih podatkov o premijah PDPZ po pokojninskem načrtu kolektivnega 
zavarovanja, ki jih je vplačal delodajalec; poleg zbirnih podatkov sta v zbirnem zapisu še 
oznaka pokojninskega načrta in številka posebnega denarnega računa

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Porav-
nava Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo 
podatki o vplačanih premijah prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja 

2 3 10 8 N Davčna številka delodajalca 
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – 

nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 
4
5
6

18 46 29 AN Oznaka pokojninskega načrta

7
8

47 74 28 AN Številka posebnega denarnega računa

9 75 82 8 N Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu 
v obdobju koledarskega leta* 

10 83 92 10 N** Vsota zneskov vplačanih premij prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalca  

11 93 102 10 N** Vsota zneskov obračunanih prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca

12 103 110 8 N Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu 
v obdobju koledarskega leta, ki so vključeni v 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje*** 

13 111 118 8  Konstantna vrednost 99999999 
     * Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v obdobju koledarskega leta se 

izračuna kot povprečje stanj (aritmetična sredina) števila zaposlenih na zadnji dan v 
mesecu. V število zaposlenih se ne vštevajo osebe, ki se v skladu s tretjim odstavkom 
293. člena ZPIZ-1 ne morejo vključiti v kolektivno zavarovanje. Število je treba vpisati z 
vodilnimi ničlami. 

     **   Znesek se vpiše v SIT, brez stotinov, z vodilnimi ničlami.
     *** Povprečno mesečno število zaposlenih pri delodajalcu v obdobju koledarskega leta, 

vključenih v PDPZ, se izračuna kot povprečje stanj (aritmetična sredina) števila 
zaposlenih, vključenih v PDPZ na zadnji dan v mesecu. Število je treba vpisati z 
vodilnimi ničlami. 
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2.4.2.3.3 Obrazec Povzetek vpla anih premij PDPZ za zavarovanca po pokojninskem 
na rtu kolektivnega zavarovanja, ki ga je financiral delodajalec  

Datum izpisa: ___/___/____ 

 Naziv delodajalca:    Davčna številka delodajalca: 
 Naslov delodajalca   Matična številka delodajalca: 
 Oznaka pokojninskega načrta: ___________________________________ 
 Številka posebnega denarnega računa izvajalca pokojninskega načrta:  ______________________________________ 

 Povzetek vplačanih premij PDPZ za zavarovanca po pokojninskem načrtu kolektivnega zavarovanja, ki ga je financiral
 delodajalec v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006  

V tolarjih brez stotinov 

Zap. 
št.

Datum vstopa 
zavarovanca v 

PDPZ*

Davčna 
številka

zavarovanca 

Priimek in 
ime

zavarovanca 
(prvih 20 
znakov)

Znesek 
vplačane
premije

Letni znesek 
obračunanih 

prispevkov za 
obvezno pokojninsko 

in invalidsko 
zavarovanje za 
zavarovanca

Datum izstopa 
zavarovanca iz 

PDPZ

Datum izstopa 
delodajalca iz 

PDPZ

        

 XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX ** **   
*Datum, ko začnejo teči pravice zavarovanca iz PDPZ. 
**Seštevek vseh zneskov vplačanih premij in seštevek obračunanih obveznih 
prispevkov iz prejšnjih vrstic. 

2.5      Podatki o dohodkih, izpla anih agrarnim in pašnim skupnostim (VIRAPS.DAT) 

2.5.1 Splošni opis podatkov
Navedene podatke morajo poslati vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so v obdobju od 
01.01. do 31.12.2006 izplačali dohodke agrarnim in pašnim skupnostim, ne glede na to, ali je 
prejemnik dohodka skupnost ali njen predstavnik.  

2.5.2  Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

2.5.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o dohodkih, izpla anih agrarnim in 
pašnim skupnostim 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodek, izplačan
agrarnim skupnostim 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka prejemnika (levo poravnana, dopolnjena s presledki)
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki)** 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 

presledki)*** 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 2.5.2.3) 
8 70 81 12 N* Dohodek 
9 82 93 12 N* Znesek akontacije dohodnine  
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* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 
brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 

**  Kadar je prejemnik agrarna ali pašna skupnost, se namesto imena vpiše naziv 
skupnosti. 

*** Kadar je prejemnik agrarna ali pašna skupnost, se v to polje podatek ne vpiše. 

2.5.2.2   Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o dohodkih, izpla anih agrarnim in pašnim 
skupnostim

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodek, izplačan
agrarnim skupnostim 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se 
oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 2.5.2.3) 
8 70 81 12 N* Vsota dohodkov  
9 82 93 12 N* Vsota zneskov akontacije dohodnine 

* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 
brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 

2.5.2.3  Tabela vrste dohodkov, ki so izpla ani agrarnim in pašnim skupnostim 

Oznaka 
vrste 

dohodka
Vrsta dohodka Dohodek Akontacija

3213 Dohodek agrarne skupnosti, ki ni v zvezi z 
dolgoročnimi vlaganji 

X Y 

3223 Dohodek agrarne skupnosti v zvezi z dolgoročnimi 
vlaganji

X Y 

Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen 
Y – podatek je potreben, vendar se dopušča, da ima vrednost 0 oziroma prazno. 
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2.6 Podatki o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske lane 
(VIRVDC.DAT)

Navedene podatke morajo poslati vsi zavezanci za dajanje podatkov, ki so v obdobju od 1. 1. 
do 31. 12. 2006, na podlagi obvestila zavezanca, pri izračunu akontacije dohodnine 
upoštevali olajšave za vzdrževane družinske člane. 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
podatke 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami

4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca  

5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 
presledki) 

6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, 
dopolnjena s presledki) 

7 66 73 8 N Davčna številka vzdrževanega družinskega člana 

8 74 93 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 
presledki) 

9 94 113 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, 
dopolnjena s presledki) 

10 114 115 2 N Od meseca (MM) 

11 116 117 2 N Do meseca (MM) 

12 118 119 2 AN Oznaka vzdrževanega družinskega člana;dovoljene 
oznake: A1, A2, A3, A4, A5, B, C, D, E (leva 
poravnava, dopolnjena s presledki) 

Če je bila zavezancu pri izračunu akontacije dohodnine upoštevana olajšava za več
vzdrževanih družinskih članov, je treba za vsakega vzdrževanega družinskega člana
pripraviti  ločen zapis.
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3. VRSTA POSLANIH PODATKOV, KI SE NE NANAŠAJO NA LETNO DAV NO                        
OSNOVO  

3.1.    Podatki za dobi ek iz kapitala (VIR5200.DAT) 

3.1.1. Splošni opis podatkov

Podatki pod oznako 5200 vsebujejo dobiček iz kapitala, dosežen z odsvojitvijo kapitala –
vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah 
organiziranja ter investicijskih kuponov. 

Podatke pod oznako 5200 morajo poslati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in 
druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev oziroma drugih 
deležev v zvezi z vsemi pridobitvami in odsvojitvami vrednostnih papirjev in deležev ter v 
zvezi z uveljavljanjem stroškov, razen tistih, pri katerih je bil pravni temelj sklep o dedovanju 
ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna 
izvršba (sklep o prisilni izterjavi). 

Pri preoblikovanju družb morajo podatke pod oznako 5200 o opravljeni zamenjavi kapitala 
(vrednostnih papirjev oziroma deležev v kapitalu) poslati nove oziroma prevzemne družbe. 

Podatke pošljejo tudi osebe, ki sprejemajo vplačila v zvezi s pridobitvijo investicijskega 
kupona oziroma izplačajo dohodek, dosežen z odsvojitvijo ali vnovčitvijo investicijskega 
kupona vzajemnega sklada ali z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase pri 
likvidaciji vzajemnega sklada, in podatke v zvezi z uveljavljanjem stroškov.

Pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad morajo podatke pod oznako 5200 o 
opravljeni zamenjavi delnic investicijske družbe z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada 
poslati družbe za upravljanje, ki upravljajo vzajemni sklad.  

3.1.2    Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

3.1.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov  

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo prenosi 
imetništva vrednostih papirjev in drugih deležev v kapitalu in 
investicijskih kuponov 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca (levo poravnana, dopolnjena s presledki)
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
7 66 69 4 N Oznaka dohodka 5200 
 8 70 71 2 N Vrsta kapitala; dovoljene vrednosti 

01 - vrednostni papir 
02 - delež v kapitalu 
03 - investicijski kupon 

9 72 72 1 N Prazno 



Stran 15586 / Št. 137 / 27. 12. 2006	 Uradni list Republike Slovenije

 - 25 -

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

10 73 84 12 AN Vrsta vrednostnega papirja – koda 
11 85 104 20 AN Pri investicijskem kuponu (v polju 8 vrednost 03) vpišite: 

naziv vzajemnega sklada – prvih 20 znakov 
V drugih primerih (v polju 8 vrednost 01, 02) vpišite: 
naziv pravne osebe – prvih 20 znakov 

12 105 112 8 N Datum pridobitve vrednostnega papirja, deleža v kapitalu oziroma 
investicijskega kupona (LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 

13 113 122 10 N Količina ob pridobitvi* 
14 123 134 12 N Nabavna vrednost ob pridobitvi – znesek v stotinih (na enoto) 
15 135 146 12 N Stroški ob pridobitvi – znesek v stotinih brez predznaka 
16 147 154 8 N Datum odsvojitve vrednostnega papirja oziroma 

deleža v kapitalu in datum odsvojitve oziroma vnovčitve
investicijskega kupona (LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 

17 155 164 10 N Količina odsvojenega vrednostnega papirja oziroma investicijskih 
kuponov, odstotki odsvojenega deleža  

18 165 176 12 N Vrednost ob odsvojitvi – v stotinih (na enoto) 
19 177 188 12 N Stroški ob odsvojitvi – znesek v stotinih brez predznaka 

* Način izpolnjevanja polja je opisan v tabeli 3.1.2.3. 

3.1.2.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov   

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo prenosi 
imetništva vrednostih papirjev in drugih deležev v kapitalu, 
investicijskih kuponov 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se 
oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka dohodka 5200  
 8 70 71 2 N Prazno  
9 72 72 1 N Prazno 

10 73 84 12 AN Prazno 
11 85 104 20 AN Prazno 
12 105 112 8 N Prazno  
13 113 122 10 N Vsota količin ob pridobitvi iz vseh zapisov 
14 123 134 12 N Vsota zneskov nabavne vrednosti ob pridobitvi iz vseh zapisov 
15 135 146 12 N Vsota zneskov stroškov ob pridobitvi iz vseh zapisov 
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Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

16 147 154 8 N Prazno  
17 155 164 10 N Vsota količin ob odsvojitvi iz vseh zapisov oziroma ob vnovčitvi

investicijskih kuponov 
18 165 176 12 N Vsota zneskov vrednosti ob odsvojitvi iz vseh zapisov oziroma ob 

vnovčitvi investicijskih kuponov 
19 177 188 12 N Vsota zneskov stroškov ob odsvojitvi iz vseh zapisov oziroma ob 

vnovčitvi investicijskih kuponov 

3.1.2.3 Tabelari ni prikaz zahtev za individualne podatke 

Pozicija Investicijski kupon Zap.
št.

od do

Dolži
na

Vse Vrednostni 
papir

Delež v kapitalu

1 1 2 2 X    
2 3 10 8 X    
3 11 17 7 X    
4 18 25 8 X    
5 26 45 20 X    
6 46 65 20 X    
7 66 69 4 X    
8 70 71 2 X    
9 72 72 1     

10 73 84 12  X Y Y 
11 85 104 20 X    
12 105 112 8 Y    
13 113 122 10 Y 10 celih 

mest
 6 celih in 4 

decimalna mesta 
6 celih in 4 

decimalna mesta 
14 123 134 12 Y  

Vrednost za 
enoto

Vrednost deleža Vrednost za enoto 
(točko) 

15 135 146 12 Y Stroški Stroški Stroški 
16 147 154 8 Y    
17 155 164 10  x 

10 celih 
mest

y
6 celih in 4 

decimalna mesta 

X
6 celih in 4 

decimalna mesta 
18 165 176 12 Y Vrednost za 

enoto
Vrednost deleža Vrednost za eno 

enoto (točko)
19 177 188 12 Y Stroški Stroški Stroški 

Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen, 
Y – podatek je potreben, vendar se dopušča, da ima vrednost 0 oziroma prazno, 
Prazno – podatek je prepovedan. 
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3.2 Podatki o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav 

lanic EU (VIROBR.DAT) 

3.2.1 Splošni opis podatkov

Podatke o obrestih, doseženih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v 
skladu s predpisi v Sloveniji, ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, pošljejo 
zavezanci za dajanje podatkov le za rezidente Republike Slovenije.  

Podatki se vpišejo za celotni znesek doseženih obresti, ki so obračunane za obdobje od 1.1. 
2005 dalje. 

3.2.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

3.2.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o obrestih na denarne depozite pri 
bankah in hranilnicah

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodek o 
obrestih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah  

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca (levo poravnana, dopolnjena s presledki)
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
7 66 69 4 N Oznaka dohodka 5300 
8 70 81 12 N* Dohodek 

* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 
brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 

3.2.2.2  Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o obrestih na denarne depozite pri bankah 
in hranilnicah

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodek o 
obrestih na denarne depozite pri bankah in hranilnicah 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se 
oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka dohodka 5300 
8 70 81 12 N* Vsota dohodkov  

* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 
brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 
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3.2.2.3  Tabela vrste dohodka v obliki obresti na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah

Oznaka 
vrste 

dohodka
Vrsta dohodka Dohodek

5300 Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah X 
Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen. 

3.2.2.4. Pojasnila 

Pod oznako 5300 se vpišejo podatki o obrestih fizične osebe, doseženih na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah 
in hranilnicah drugih držav članic EU, vključno s podatki o obrestih, doseženih v primeru 
dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja, za katere je zavezanec 
predložil obvestilo po 73. členu ZDoh-1, ter podatki o dohodkih iz varčevalnih pogodb po 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi – NSVS (razen obresti iz varčevalne pogodbe po 
NSVS, ki je sklenjena za deset let, če se ne zgodi odstop od te varčevalne pogodbe); v 
primeru obresti, doseženih v primeru dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega
varčevanja, za katere je zavezanec predložil obvestilo po 73. členu ZDoh-1, se sporočajo
podatki o obrestih, obračunanih za obdobje davčnega leta. 

3.2.2.5 Izgled obvestila Povzetek obra una dohodkov od obresti na denarne depozite 
za rezidente  

Izgled obvestila o celoletnih dohodkih, ki ga mora prejemniku dohodka obvezno izročiti
zavezanec za dajanje podatkov. 

Datum izpisa: __ /__ /__ 
Naziv izplačevalca: _____________________________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna dohodkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006 za REZIDENTA RS:       
Davčna številka: __________  Ime in priimek:  _______________________________________ 
 Naslov: _______________________________________ 

V tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka 
Oznaka in opis 

Dohodek 

5300 Obresti na denarne depozite  
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3.3 Podatki o obrestih in dividendah (razen obresti iz to k 3.2 in 3.4 te priloge) 
(VIRODIV.DAT)

3.3.1 Splošni opis podatkov

Podatke o obrestih in dividendah (razen obresti na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih 
držav članic EU ter obresti, doseženih ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unovčitvi
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja) morajo poslati vsi zavezanci za dajanje 
podatkov, ki so te dohodke v obdobju od 01.01. do 31.12.2006 izplačali oziroma kako 
drugače dali na razpolago posameznim fizičnim osebam, razen če ni s tem pravilnikom 
določeno drugače.

Zavezanci za dajanje podatkov so tudi osebe oziroma združenja v Sloveniji, ki izplačajo 
dohodek z virom izven Slovenije in jih tak dohodek ne bremeni, se pa štejejo za plačnika
davka. Prav tako je zavezanec za dajanje podatkov posrednik, ki ni dolžan izračunati in 
odtegniti davka od dividend in obresti, doseženih v tujini in sicer v primeru, ko ni denarnega 
toka preko posrednika v Sloveniji (če so bile dosežene v naravi,ali neposredno reinvestirane 
v tujini).

3.3.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

3.3.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o obrestih in dividendah 
Pozicija Zap.

št. od do 
Dolžina Tip

polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodek iz obresti 
in dividend

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca (levo poravnana, dopolnjena s presledki)
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 3.3.2.3) 
8 70 81 12 N* Dohodek 
9 82 93 12 N* Znesek dohodnine  

10 94 94 1 AN Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 
R – rezident RS 
N – nerezident RS 

* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 
brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 
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3.3.2.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o obrestih in dividendah 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navaja dohodek iz obresti 
in dividend 

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se 
oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka (glej 3.3.2.3) 
8 70 81 12 N* Vsota dohodkov  
9 82 93 12 N* Vsota zneskov dohodnine 

10 94 94 1 AN Prazno 
* V prvih 11 znakov polja zneska se vpiše celi del zneska, desno poravnano, v tolarjih 

brez stotinov, samo številke brez posebnih znakov, 12. znak je prazen. 

3.3.2.3  Tabela vrste dohodkov in obveznosti  

Oznaka 
vrste 

dohodka
Vrsta dohodka Dohodek Dohodnina 

5400 Obresti X X 
5500 Obresti iz finančnega najema X X 
5600 Obresti na obveznice SOS2E, izplačane 

upravičencem 
X X 

5700 Dividende  X X 
5800 Dividende in obresti, izplačane prek posrednika, ki ni 

dolžan izračunati in odtegniti davka 
X

Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen 
Prazno – podatek je prepovedan. 

3.3.2.4 Pojasnila 

Zavezanci za dajanje podatkov pod posamezno oznako vrste dohodka vpišejo podatke o 
obrestih in dividendah, ki se od 1. 1. 2006 obdavčujejo  po proporcionalni stopnji. 

5400 Obresti (razen dohodka iz finančnega najema in obresti na obveznice SOS2E 
izplačane upravičencu )

Vpišejo se podatki o obrestih od posojil, obrestih od dolžniških vrednostnih papirjev, o 
dohodku iz življenjskega zavarovanja, dohodku, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve 
prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti, o nadomestilu, ki ne predstavlja vračila 
glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za tveganje ali za 
zmanjšanje vrednosti glavnice iz finančno-dolžniškega razmerja zaradi inflacije, o diskontih, 
bonusih, premijah in podobnih dohodkih iz finančno-dolžniškega razmerja ali dogovora, ki 
zadeva finančno-dolžniško razmerje. 
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Zavezancem za dajanje podatkov ni treba predložiti podatkov o obrestih, ki so jih dosegli 
nerezidenti, in o obrestih na obveznice SOS2E, ki so bile izplačane skrbniku 
denacionaliziranega premoženja. 

Ne poroča se o obrestih, ki so obračunane do 1. 1. 2005, razen o obrestih na posojila. Prav 
tako se ne poroča o dohodku, doseženem na podlagi življenjskega zavarovanja, ki je bilo 
sklenjeno pred 1. 1.2005. 

5500 Dohodek iz finan nega najema 

Vpišejo se podatki o dohodkih iz oddajanja v finančni najem (del plačila finančnega 
najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice).

Ne poroča se o dohodku, obračunanem do 1. 1. 2005 in o dohodku, ki so ga dosegli 
nerezidenti.

5600 Obresti na obveznice SOS2E, izpla ane upravi encem

Vpišejo se podatki o obrestih na obveznice SOS2E, ki jih je prejel: 

 upravičenec kot odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo,
 dediči upravičenca, če je bil upravičenec mrtev pred dnevom pravnomočnosti odločbe 

o denacionalizaciji in 

jim je Slovenski odškodninski sklad oziroma Slovenska odškodninska družba izročila
obveznice na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju.  

Ne poroča se o obrestih, ki so obračunane do 1. 1. 2005, in o obrestih, ki so jih dosegli 
nerezidenti.

5700 Dividende 

Vpišejo se podatki o dohodkih, doseženih iz naslova dividend in dividendam podobnih 
dohodkov, o nadomestilih, ki jih imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža v 
plačniku in ne pomenijo zmanjšanja njegovega lastniškega deleža; vpišejo se dividende, 
prejete iz tujine, od katerih je bil plačan davčni odtegljaj, dohodek, dosežen na podlagi delitve 
čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov vzajemnega sklada, razen dohodka, 
ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti.  

5800 Dividende in obresti, izpla ane prek posrednika, ki ni dolžan izra unati in 
odtegniti davka 

Vpišejo se podatki o znesku dividend in obrestih, ki so dosežene v naravi (v obliki novih 
delnic ali drugih vrednostnih papirjev) ali reinvestirane, v tujini.  
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3.4 Podatki za obresti, dosežene ob odsvojitvi ali odkupu oziroma unov itvi 
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja (VIR5900.DAT) 

3.4.1 Splošni opis podatkov 
Podatki pod oznako 5900 vsebujejo podatke potrebne za namene obdavčevanja obresti, ki 
so dosežene ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred njegovo 
dospelostjo papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred ali 
ob dospelosti papirja oziroma ob unovčitvi diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev. Za 
diskontirani dolžniški vrednostni papir se šteje tudi brezkuponski dolžniški vrednostni papir 
(npr. zakladne menice). 

Podatke pod oznako 5900 morajo poslati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in 
druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva diskonitranih dolžniških vrednostnih 
papirjev, vključno z njihovimi odkupi oz. unovčitvami.

3.4.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov 

3.4.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o 
odsvojitvah ali odkupih oziroma unovčitvah diskontiranih dolžniških 
vrednostnih papirjev  

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca (levo poravnana, dopolnjena s presledki)
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s presledki) 
7 66 69 4 N Oznaka dohodka 5900 
8 70 71 2 N Vrsta diskontiranih dolžniških vrednostnih papirjev; dovoljene 

vrednosti 
01 – zakladne menice  
02 – drugi diskontirani dolžniški vrednostni papirji  

9 72 83 12 AN Vrsta diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja –oznaka 
(leva poravnava, dopolnjena s presledki) 

10 84 91 8 N Datum pridobitve diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja 
(LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 

11 92 101 10 N Količina ob pridobitvi 
12 102 109 8 N Datum odsvojitve ali odkupa oziroma unovčitve diskontiranega 

dolžniškega vrednostnega papirja (LLLLMMDD: leto, mesec, dan) 
13 110 119 10 N Količina odsvojenega ali odkupljenega oziroma unovčenega 

diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja  
14 120 131 12 N Znesek izplačanih obresti ob odkupu oziroma unovčitvi

diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja 
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3.4.2.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov   

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero se navajajo podatki o 
odsvojitvah ali odkupih oziroma unovčitvah diskontiranih dolžniških 
vrednostnih papirjev  

2 3 10 8 N Davčna številka izplačevalca (levo poravnana, dopolnjena s 
presledki) 

3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami – nadaljuje se 
oštevilčenje prejšnjih zapisov 

4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka dohodka 5900  
8 70 71 2 N Prazno  
9 72 83 12 AN Prazno 

10 84 91 8 N Prazno  
11 92 101 10 N Vsota količin ob pridobitvi iz vseh zapisov  
12 102 109 8 N Prazno  
13 110 119 10 N Vsota količin odsvojenega ali odkupljenega oziroma unovčenega 

diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja 
14 120 131 12 N Celotni znesek izplačanih obresti ob odkupu oziroma unovčitvi

diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja 

3.4.2.3 Tabelari ni prikaz zahtev za individualne podatke 

PozicijaZap.
št.

od do

Dolži
na

Vse Zakladna 
menica

Drugi diskontirani 
dolžniški

vrednostni papirji 
1 1 2 2 X   
2 3 10 8 X   
3 11 17 7 X   
4 18 25 8 X   
5 26 45 20 X   
6 46 65 20 X   
7 66 69 4 X   
8 70 71 2 X   
9 72 83 12 X   

10 84 91 8 Y   
11 92 101 10 Y   
12 102 109 8 X   
13 110 119 10 X 10 celih 

mest
10 celih mest  

14 120 131 12 X   
Pomen znakov v tabeli: 
X – podatek je obvezen, 
Y – podatek je potreben, vendar se dopušča, da ima vrednost 0 oziroma prazno, 
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4. PODATKI O DOHODKIH, KI SO PO 20. LENU ZDOH-1 OPROŠ ENI PLA ILA 
DOHODNINE (VIROPR.DAT) 

4.1 Splošni opis

Zavezanci za dajanje podatkov: 

 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,  
 Ministrstvo za zdravje, 
 Ministrstvo za obrambo, 
 Ministrstvo za šolstvo in šport, 
 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
 Slovenska odškodninska družba, 
 Javni jamstveni in preživninski sklad, 
 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
 občine,
 drugi izplačevalci.

4.2 Podrobna vsebina in opis poslanih podatkov  

4.2.1 Tabelari ni prikaz individualnih podatkov o dohodkih, ki so po 20. lenu ZDoh-1 
oproš eni pla ila dohodnine

Zapisi datoteke VIROPR.DAT s podatki o oprostitvah so enakega formata kakor zapisi 
VIR.DAT, drugačen je le pomen posameznih polj. Enaka pravila veljajo tudi za izpolnitev 
posameznih polj. 

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami
4 18 25 8 N Davčna številka zavezanca  
5 26 45 20 AN Ime – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena s 

presledki) 
6 46 65 20 AN Priimek – prvih 20 znakov (leva poravnava, dopolnjena 

s presledki) 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka iz tabele 4.2.3  

8 70 81 12 N* Dohodek 
9 82 93 12 N* Prazno 
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Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip polja Opis polja 

10 94 105 12 N* Prazno 
11 106 117 12 N* Prazno 
12 118 118 1 AN Oznaka za rezidentstvo zavezanca: 

R – rezident RS 
N – nerezident RS 

13 119 145 27 AN Prazno 

4.2.2 Tabelari ni prikaz zbirnih podatkov o dohodkih, ki so po 20. lenu ZDoh-1 
oproš eni pla ila dohodnine

Pozicija Zap.
št. od do 

Dolžina Tip
polja Opis polja 

1 1 2 2 N Zadnji dve številki letnice leta, za katero navajamo 
dohodke in obveznosti 

2 3 10 8 N Davčna številka zavezanca za dajanje podatkov  
3 11 17 7 N Zaporedna številka zapisa z vodilnimi ničlami –

nadaljuje se oštevilčenje prejšnjih zapisov 
4 18 25 8 N Prazno  
5 26 45 20 AN Prazno 
6 46 65 20 AN Prazno 
7 66 69 4 N Oznaka vrste dohodka iz tabele 4.2.3  

8 70 81 12 N* Vsota dohodkov 
9 82 93 12 N* Prazno 
10 94 105 12 N* Prazno 
11 106 117 12 N* Prazno 
12 118 145 28 AN Prazno 

* V prvih 11 znakih polja zneska je vsota zneskov individualnih podatkov, desno 
poravnano, v tolarjih brez stotinov, 12. znak je prazen.  

Sumarni zapis mora obstajati v okviru vsakega zavezanca za dajanje podatkov za vsak 
odstavek 20. člena ZDoh-1 oziroma za vsako vrsto dohodka in mora vsebovati seštevke 
posameznih zneskov v individualnih zapisih. 
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4.2.3 Tabela vrst dohodkov, ki so po 20. lenu ZDoh-1 oproš eni pla ila dohodnine 

Dolžnost dajanja podatkov v skladu s tretjim odstavkom 319. člena ZDavP-1 ne velja za 
podatke o nedenarnih dohodkih, zato ti niso vključeni v tabelo vrst dohodkov, ki so po 20. 
členu oproščeni plačila dohodnine.  

Oznaka vrste dohodka Vrsta dohodka 
To ka 
iz 

lena

8001

Denarne pomoči, zaradi naravne in druge nesreče v 
skladu s posebnimi predpisi, razen denarne pomoči, v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 33. 
členu ZDoh-1, in v zvezi z opravljanjem osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je 
določena v 57. členu ZDoh-1 

1

8002

Subvencije iz proračuna za določene namene, razen 
dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je 
določena v 33. členu ZDoh-1, in v zvezi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, 
kakor je določena v 57. členu ZDoh-1 

2

8003
Doživljenjske mesečne rente po Zakonu o žrtvah 
vojnega nasilja in po Zakonu o posebnih pravicah žrtev v 
vojni za Slovenijo 1991 

4

8004

Odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih 
poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali 
poškodovanja osebnega premoženja, vključno z 
zamudnimi obrestmi (razen odškodnine, ki pomeni 
nadomestilo za izgubljeni dohodek), če bremenijo 
zavezanca za dajanje podatkov; tudi navedene 
odškodnine, izplačane na podlagi sodne ali izvensodne 
poravnave, če bremenijo zavezanca za dajanje 
podatkov 

7

8005 Odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu 
z zakonom, ki ureja kazenski postopek 

9

8006

Odškodnine upravičencem po zakonu, ki ureja povrnitev 
škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi 
transfuzije krvi ali krvnih pripravkov, in odškodnine 
upravičencem po zakonu, ki ureja prepoved proizvodnje 
in prometa z azbestnimi izdelki in zagotavljanje sredstev 
za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 

10

8007
Starševski dodatek na podlagi zakona, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske prejemke, ali na podlagi 
predpisa samoupravne lokalne skupnosti 

12

8008
Pomoč ob rojstvu otroka na podlagi zakona, ki ureja 
starševsko varstvo in družinske prejemke ali na podlagi 
predpisa samoupravne lokalne skupnosti 

12

8009
Otroški dodatek, dodatek za veliko družino na podlagi 
zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske 
prejemke 

13

8010
Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in 
družinske prejemke 

13

8011 Nadomestilo preživnine, izplačano na podlagi zakona, ki 
ureja jamstveni in preživninski sklad 

14

8012 Nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z 
zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja 

15

8013 Rejnine, izplačane iz proračuna v skladu z zakonom, ki 
ureja rejniško dejavnost 

16
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Oznaka vrste dohodka Vrsta dohodka 
To ka 
iz 

lena

8014
Denarne pomoči za brezposelnost, izplačane iz 
proračuna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje za 
primer brezposelnosti 

17

8015
Pomoči in prejemki, ki jih država in samoupravna lokalna 
skupnost zagotavlja socialno ogroženim v skladu z 
zakonom, ki ureja socialno varstvo, in z zakonom, ki 
ureja lokalno samoupravo 

18

8016
Prejemki od občasnega dela invalidov, vključenih v 
institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno 
varstvo 

19

8017

Invalidnine, invalidski dodatek in dodatek za posebno 
invalidnost po Zakonu o vojnih invalidih in po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter 
nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 

20

8018 Varstveni dodatek k pokojnini po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

21

8019

Dodatek za pomoč in postrežbo po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po Zakonu o 
vojnih veteranih, po Zakonu o vojnih invalidih in po 
Zakonu, ki ureja socialno varstvo, in dodatek za tujo 
nego in pomoč po Zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb; 

22

8020

Štipendije in drugi prejemki, izplačani osebi, ki je 
vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali 
študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali 
usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in to iz 
proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna (razen 
kadrovskih štipendij), in navedeni prejemki, ki jih 
financira tuja država ali mednarodna organizacija 
oziroma izobraževalna, kulturna ali 
znanstvenoraziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki 
so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v 
zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev 

23

8021

Prejemki, izplačani za kritje šolnine in stroškov prevoza 
ter bivanja osebi, vpisani kot učenec, dijak ali študent za 
polni učni ali študijski čas, ki jih izplačuje ustanova, 
ustanovljena za štipendiranje, ki ni povezana oseba ali 
sedanji, prejšnji ali prihodnji delodajalec prejemnika ali 
osebe, ki je povezana s prejemnikom 

24

8022

Pomoči, izplačane socialno ali drugače ogroženim 
osebam od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki 
ureja humanitarne organizacije, status humanitarne 
organizacije, delujoče v javnem interesu na področju
socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, 
ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja invalidske 
organizacije, status invalidske organizacije, delujoče v 
javnem interesu na področju invalidskega varstva 

27

8023
Pomoči, izplačane pomoči potrebnim osebam od 
dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je 
v skladu z zakonom, ki ureja ustanove 

28
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Oznaka vrste dohodka Vrsta dohodka 
To ka 
iz 

lena

8024

Nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je zavezanec 
dal na voljo za obrambne potrebe in za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, in povračila škode 
navedeni osebi v skladu z Zakonom o obrambi, z 
Zakonom o materialni dolžnosti in z Zakonom o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami

29

8025
Enkratne denarne pomoči po Zakonu o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, po Zakonu o obrambi in 
po Zakonu o notranjih zadevah 

30

8026

Obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih za 
posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi 
plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod 
pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna 
skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec 

33

8027
Prispevki za socialno varnost zaradi dela s krajšim 
delovnim časom (prispevki zavarovanca in delodajalca) 

33

8028
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
upravičence do starševskega dodatka (prispevki 
zavarovanca in delodajalca) 

33

8029
Prispevki za socialno varnost za rejnice oziroma rejnike, 
ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic (prispevki 
zavarovanca in delodajalca) 

33

8030

Denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih 
igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih 
prvenstvih, izplačane iz proračuna v skladu s 
pravilnikom, ki ureja merila za izvajanje letnega 
programa športa na državni ravni 

35

8031
Dohodki na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni 
sestavi, razen nadomestil plače oziroma izgubljenega 
zaslužka in razen dohodkov za čas opravljanja vojaške 
službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju) 

36

8032
Dohodki, vključno s povračili stroškov, na podlagi 
pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka 

37

8033
Plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike za okoljske 
programe, ki so namenjena osnovni kmetijski in osnovni 
gozdarski dejavnosti 

39

8034
Dohodki v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za 
nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov, 
ki predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek 

40

8035
Pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v 
skladu z Zakonom o prvem pokojninskem skladu 
Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb 

42

8036 Veteranski dodatek po Zakonu o vojnih veteranih 43 

8037
Odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki ureja 
odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki 
predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek 

45

8038

Plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni 
metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih 
podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev (Farm Accountancy Data Network – 
FADN), ki so namenjena vodenju knjigovodstva za 
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost 

46
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 - 39 -

Oznaka vrste dohodka Vrsta dohodka 
To ka 
iz 

lena

8039
Izplačila za delo obsojencev, mladoletnikov in 
pripornikov, ki med prestajanjem pripora, kazni zapora in 
izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom 
delajo

47

8040
Denarna izplačila za občasno ali začasno nego ali 
pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo 
reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki 
delujejo na državni ravni 

48

4.2.4 Izgled obvestila Povzetek obra una dohodkov, ki so po 20. lenu ZDoh-1 
oproš eni pla ila dohodnine

Izgled obvestila o dohodkih, ki ga mora prejemniku dohodka obvezno izročiti 
zavezanec za dajanje podatkov 

Datum izpisa: __ /__ /__ 
Naziv izplačevalca: _____________________________ 
Naslov izplačevalca: _____________________________   
Povzetek obračuna dohodkov, ki so po 20. členu ZDoh-1 oproščeni plačila dohodnine, izplačanih v obdobju od 1. 1. do 
31. 12. 2006 
                                                                                                                                             
Davčna številka: __________  Ime in priimek:  _______________________________________ 
 Naslov: _______________________________________ 

V tolarjih brez stotinov
Vrsta dohodka 
Oznaka in opis 

Dohodek 

   

SKUPAJ*

PODATKI SE NE VPISUJEJO V DOHODNINSKO NAPOVED! 

* Seštevek vseh dohodkov. 

Opomba: v to tabelo se obvezno vpiše oznaka vrste dohodka (štirimestno število) iz 
tabel pod točko 4.2.3. 

Podatki v izpisu morajo biti enaki podatkom, ki jih zavezanec za dajanje podatkov pošlje 
davčnemu organu. 



Uradni list Republike Slovenije	 Št.	137 / 27. 12. 2006 / Stran 15601 

5878. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero 
dohodnine za leto 2006

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in prvega od-
stavka 253. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list 
RS, št. 21/06 – uradno prečiščeno besedilo in 58/06 – popr.) 
ter 420. v zvezi s 421. členom Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 117/06) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine  

za leto 2006

1. člen
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika obrazca 

napovedi za odmero dohodnine za leto 2006.

2. člen
Zavezanci za dohodnino vložijo napoved za odmero do-

hodnine na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika, ali na 
obrazcu, ki po vsebini in obliki ustreza obrazcu, ki je določen 
s tem pravilnikom. Obrazec napovedi je skupaj z navodili za 
izpolnjevanje objavljen na spletnih straneh Davčne uprave 
Republike Slovenije (http://www.sigov.si/durs oziroma http://
eDavki.durs.si).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 421-196/2006/8
Ljubljana, dne 14. decembra 2006
EVA 2006-1611-0167

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance
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PODATKI O ZAVEZANCU
Jezikovna varianta 

(1 slov., 2 slov.-ital., 3 slov.-madž.)

Dav na številka

Datum rojstvaIme in priimek

Naslov prebivališ a: naselje, ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte:

Mesec LetoDan

Preve  pla ano dohodnino mi vrnite 

na transakcijski (osebni) ra un, št.

DA

(Obkrožite)

Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki in olajšavami ter drugimi podatki):

Zneske vpisujte v tolarjih brez stotinov.

V/Na   , dne 
(Podpis zavezanca)

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih prilagate k napovedi):

1.

2.

3.

4.

5.

Kot rezident države lanice EU (razen Republike Slovenije) izpolnjujem pogoje iz 110. lena ZDoh-1.
(Rezidenti Republike Slovenije te rubrike ne izpolnjujejo !)

DA

(Obkrožite)

1

Kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro mi je bila priznana pravica do tuje nege in pomo i, na 
podlagi odlo be Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo
ali ob inskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

V letu 2006 sem bil rezident Republike Slovenije v asu
(Izpolni le zavezanec, ki je bil rezident Republike Slovenije le del leta 2006.)

V letu 2006 sem imel status dijaka oziroma študenta v asu
(Izpolni le zavezanec, ki vpisuje podatke o dohodkih dijakov in 
 študentov, prejetih prek pooblaš enih organizacij – oznaka  1211.)

do meseca od  meseca
do meseca od  meseca

do meseca od  meseca
do meseca od  meseca

V napovedi za odmero dohodnine za leto 2006 me je kot vzdrževanega družinskega lana uveljavljal zavezanec 
Dav na številkaIme in priimek

do meseca od  meseca
do meseca od  meseca

as vzdrževanja

Telefonska številka zavezanca

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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 1109 Drugi dohodki iz delovnega
     razmerja

1100 Dohodek iz delovnega razmerja

Dohodki, ki se povpre ijo (Dohodki iz delovnega razmerja izpla ani na podlagi sodne odlo be za ve  let nazaj.)

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz
naslova obveznega socialnega
zavarovanja

 1107 Nadomestila iz naslova
     obveznega pokojninskega in
     invalidskega zavarovanja

1106 Pokojnine iz naslova obveznega
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja

Oznaka dohodka Dohodek Prispevki Od meseca leta Do meseca leta

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

 1105 Premije za prostovoljno dodatno
     pokojninsko in invalidsko
     zavarovanje

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine
 ob upokojitvi in solidarnostne
 pomo i

Dejanski stroški

Tuji davek

Dohodek Normirani ali 
dejanski stroški Akontacija v RS Ostali dohodki

1211 Dohodki dijakov in študentov, prejeti
v asu statusa

1210  Dohodki dijakov in študentov, doseženi
        prek pooblaš enih organizacij

1212 Dohodki dijakov in študentov, prejeti
 v asu brez statusa

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

 1220 Dohodki verskih delavcev

Dohodek Normirani ali 
dejanski stroški Akontacija v RS Tuji davek

1230 Preostali dohodki iz drugega
 pogodbenega razmerja

2

1000   Dohodek iz zaposlitve

  1101 Pla a, nadomestilo pla e in
  povra ila stroškov v zvezi z delom

  1102 Bonitete

  1103 Regres za letni dopust

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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2000  Dohodek iz dejavnosti

 2100 Dobi ek, ugotovljen na podlagi
 dav nega obra una

Prispevki Akontacija v RS Tuji davekDohodek

2210 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     normiranih odhodkov v višini 25%

2220 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     posebne olajšave za samozaposlene
     v kulturi

2230 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     posebne olajšave za samostojne
     novinarje

2300 Dohodek, dosežen s posameznim
poslom

3100 Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljiš

 3200 Drugi dohodki v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne
 gozdarske dejavnosti

3210 Dohodki, ki niso pridobljeni v zvezi z dolgoro nimi vlaganji

Dohodek Akontacija v RS

3220 Dohodki, pridobljeni v zvezi z dolgoro nimi vlaganji

3

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

2240 Dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
     normiranih odhodkov v višini 70%

2400 Dohodek, dosežen s pridelavo vina,
olj nega olja ali s ebelarstvom

2200 Dohodek, ugotovljen z 
upoštevanjem normiranih odhodkov

   3301 Prispevki za socialno varnost zavezanca

   3302 Druge obveznosti (pristojbine za gozdne ceste ter osuševalne in namakalne sisteme)

3300 Prispevki za socialno varnost in druge obveznosti Znesek

3420 Uveljavljam olajšavo za investiranje in prilagam izpolnjeno vlogo

3410 Uveljavljam znižanje katastrskega dohodka zaradi naravnih nesre , požara ali drugih izrednih
     dogodkov:

3411 Škodo je ocenila komisija ……………………………………………………………... ………………..

3400 Znižanje katastrskega dohodka in olajšava za investiranje

DA (Obkrožite)

DA (Obkrožite)

DA (Obkrožite)

 3412     Škodo je ocenil cenilec in prilagam njegovo cenitev  ..………………………………………………..

 3500 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz tujine

Dohodek Tuji davek

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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 Do 15. 1. 2007 sem vložil napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in mi 
 akontacija še ni bila odmerjena.

 4000 Dohodek iz premoženja

4100 Dohodek iz oddajanja 
 premoženja v najem

Normirani ali stroški
vzdrževanja Akontacija v RS Tuji davekDohodek

4200 Dohodek iz prenosa 
premoženjske pravice

Normirani stroški Akontacija v RS Tuji davekDohodek

DA

(Obkrožite)

6100 Darila

Dohodek Akontacija v RS

 6200 Prejemki in povra ila stroškov v zvezi z drugimi dohodki

6300 Priznavalnine

 6400 Preostali drugi dohodki

 6000 Drugi dohodki
Tuji davek

4

Oznaka
dohodka Dohodek Tuji prispevki Tuji davek Država/

mednarodna organizacija

Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine

Stroški

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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*Sorodstveno razmerje:  A1 - otrok do 18. leta starosti,
    A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
    A3 - otrok po 26. letu starosti, e se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to najve  za 6 let od dneva

    vpisa na dodiplomski študij in najve za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
    A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, e je prijavljen pri službi za

  zaposlovanje,
    A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z 

   zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomo  in postrežbo
   v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

    B    - za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
    C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
    D - starši oziroma posvojitelji zavezanca,

E    - drug lan kmetijskega gospodinjstva.

Uveljavljam posebno olajšavo za vzdrževane družinske lane

5

Dav na številka

S
or

od
st

ve
no

ra
zm

er
je

*

Le
to

 ro
js

tv
a

Ime in priimek Znesek prispevkov
za preživljanjeOd

meseca
Do

meseca

as vzdrževanja

21 3 4 5 6 7

 1 Posebna olajšava za vzdrževane družinske lane

Uveljavljam razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske lane, za katero je posebno olajšavo 

uveljavljal v svoji napovedi zavezanec , z dav no številko  , 

vendar je zaradi prenizke osnove za dohodnino ne bo mogel v celoti izkoristiti.

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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 3 Olajšave za razli ne namene

  1. Sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in katerih vra ilni
       rok je daljši od 12 mesecev

  2. Premije, pla ane za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje, in pla ani zneski za nakup
      zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomo kov

  3. Pla ani prostovoljni denarni prispevki in vrednost daril v naravi za humanitarne, dobrodelne,
      kulturne,  vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene ter prispevki
      in darila, pla ana invalidskim organizacijam

   4. Pla ila za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in
komunikacijskih ovir v teh objektih, v katerih zavezanec dejansko prebiva

5. Pla ila za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin in pla ani zneski
za obnovo kulturnega spomenika (vpisanega v državni register)

   6. Pla ane šolnine in zneski za nakup u benikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po
javno priznanih izobraževalnih programih (tudi za vzdrževane otroke)

A

7. Pla ila za priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme

   8. Pla ane lanarine politi nim strankam in sindikatom

B      Pla ani zneski samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi o samoprispevku

  1. Pla ani zneski lastnih sredstev za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev
       stanovanjskega problema zavezanca

  2. Pla ani zneski glavnice in obresti v zvezi s posojilom za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali
      stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca

C

Znesek

6

 2  Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Oznaka pokojninskega na rta Znesek pla anih
premij Oznaka pokojninskega na rta Znesek pla anih

premij

MF-DURS obr. DOH št. 3.1
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5879. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne 
osebe

Na podlagi 110.a člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 
110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o nalaganju prostih 

denarnih sredstev posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov ter ožjih 

delov občin, ki so pravne osebe

1. člen
V Pravilniku o nalaganju prostih denarnih sredstev 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe (Uradni list RS, 
št. 42/03 in 88/05), se v prvem odstavku 5. člena znesek 
''30,000.000 SIT'' nadomesti z zneskom ''100.000 eurov''.

2. člen
Obrazec za napoved vloge, ki je kot Priloga Pravilnika o 

nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so 
pravne osebe (Uradni list RS, št. 42/03), njegov sestavni del, 
se nadomesti z novim obrazcem, ki je kot Priloga sestavni 
del tega pravilnika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Št. 4044-74/2006/8
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0055

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance
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Priloga:
NAPOVED VLOGE

 __________________________________________ (naziv imetnika podra una)

______________________________________________________(številka podra una)

___________(mati na številka) _____________(ID DDV) 

______________________________________________________šifra prora unskega uporabnika) 

______________________________________________________(naslov) 

____________ _________________________________________ (pošta) 

tel.:  ______________ fax: ______________ 

Datum:  

V skladu s pravilnikom, ki ureja nalaganje prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov  državnega 
in ob inskih prora unov ter ožjih delov ob in, ki so pravne osebe, vam pošiljamo napoved pologa 
vloge:

Znesek pologa vloge: _______tiso  EUR 

Datum pologa vloge: _______ 

Datum vra ila vloge:  _______ 

  Podpis odgovorne osebe 

0 00.01.1900 00.01.1900 0,00 0 0,00 0,00

sklic: 0

Glavnica in obresti se ob zapadlosti pla ajo na podra un imetnika podra una, naveden v napovedi vloge.
Sklic za glavnico: 58 -1520008-
Sklic za obresti: 58 -7102011-04

DDV ni obra unan v skladu s 4. to ko prvega odstavka 27. lena Zakona o DDV.

Podpis odgovorne osebe

5810014-2600102-

Rok pla ila glavnice in obresti ob zapadlosti: 00.01.1900

Znesek obresti v 
EUR

Sredstva nakažite v dobro zakladniškega podra una št.:        01100-7777000059

Potrjujemo prejem vloge, kot sledi: 

Številka 
vloge

Datum       
pologa

Datum     
vra ila Znesek v EUR Št. dni Obrestna 

mera v %

Zakladnica enotnega zakladniškega ra una države
Župan i eva 3 Dav na številka: SI23348887
1000 Ljubljana Številka podra una: 01100-7777000059

Ministrstvo za finance
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8.  člen
V 4. členu se pred besedama »delnega izpisa« črta 

beseda »tolarskega«.

9. člen
V 1. točki drugega odstavka 6. člena, v naslovu a) po-

glavja in v prvem odstavku 7. člena se besedilo »tolarskih 
plačilnih navodil« nadomesti z besedilom »domačih plačilnih 
navodil«.

10. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »več stavkov 

'statistika'« nadomesti z besedilom »nič ali eden stavek 'sta-
tistika'«, besedilo »99 stavkov 'statistika'« pa nadomesti z 
besedilom »eden stavek 'statistika«'.

11. člen
V 13. členu se v tabeli pri poziciji številka 96 v opisu 

polja na koncu prve alinee doda besedilo »v strukturi med-
narodne številke bančnega računa – v nadaljnjem besedilu: 
v strukturi IBAN, če le-ta obstaja«, v drugi alinei pa beseda 
»prazno« nadomesti z besedilom »številka računa Banke 
Slovenije v strukturi IBAN«.

12. člen
V 14. členu se v tabeli pri poziciji številka 11 opis polja 

spremeni tako, da se glasi: »Prazno«.

13. člen
V naslovu c) poglavja se za veznikom »ter« črta beseda 

»tolarskega«.

14. člen
V prvem odstavku 16. člena in v 17. členu v prvi tabeli 

pri poziciji številka 3 v opisu polja se besedi »tolarski izpi-
sek« v določenem sklonu nadomestita z besedama »domač 
izpisek« v ustreznem sklonu, besedi »devizni izpisek« v 
določenem sklonu pa z besedama »tuj izpisek« v ustreznem 
sklonu.

15. člen
V četrtem odstavku 16. člena se za besedo »prejme« 

črta beseda »tolarski«.

16. člen
V 17. členu se v besedilu pred tretjo tabelo beseda 

»Tolarski« črta, beseda »delni« se začne z veliko začetnico, 
v tretji tabeli pa se pri poziciji 3 v opisu polja črta beseda 
»tolarskega«.

17. člen
V 19. členu se v tabeli pri poziciji številka 91 opis polja 

spremeni tako, da se glasi:
»Znesek v EUR je preračunan znesek transakcije v 

EUR po referenčnem tečaju BS, veljavnem na dan obreme-
nitve ali odobritve računa ali podračuna«.

Pri poziciji številka 263 v opisu polja se besedilo »SIT 
tečaja BS« nadomesti z besedilom »EUR referenčnega te-
čaja BS«.

18. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »predpisa, 

ki določa obliko, vsebino in uporabo obrazca za opravlja-
nje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov v UJP« na-
domesti z besedilom »predpisa, ki določa obliko, vsebino in 
uporabo obrazca domačega plačilnega navodila«.

19.  člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »PRE-

HODNI IN KONČNI DOLOČBI«.

20.  člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:

5880. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za predložitev in prevzem podatkov 
s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju 
ter delnih izpisov v računalniški obliki

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačil-
nem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za 
predložitev in prevzem podatkov s plačilnih 

navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih 
izpisov v računalniški obliki

1. člen
V Pravilniku za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih 

navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računal-
niški obliki (Uradni list RS, 117/02, 72/04 in 120/05) se v 1. členu 
za besedo »navodil« doda vejica ter črta veznik »in«, za besedo 
»stanju« pa dodajo besede »ter delnih izpisov«.

2. člen
V 2. členu se:
druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Domače plačilno navodilo (PNO) je naročilo pro-

računskega uporabnika Upravi Republike Slovenija za javna 
plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) za negotovinsko poravnavo 
obveznosti v domači valuti do proračunskih uporabnikov ali dru-
gih rezidentov, ki poslujejo prek izvajalca plačilnega prometa iz 
4. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 
– UPB3 in 114/06 – ZUE), oziroma naročilo proračunskega 
uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig domače gotovine 
razen v primeru transakcij iz četrte alinee tega člena;«;

v četrti alinei se beseda »Devizno« nadomesti z besedo 
»Tuje«, besedilo »Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v 
nadaljevanju: UJP)« pa nadomesti s kratico »UJP«;

v peti alinei se beseda »Devizno« nadomesti z besedo 
»Tuje«;

v sedmi alinei se besedilo »namenski devizni račun« na-
domesti z besedilom »posebni namenski transakcijski račun«.

3. člen
V 2., 6., 11., 12., 19. in 22. členu se kratica »DPNO« na-

domesti s kratico »TPNO«.

4. člen
V 2. in 19. členu se kratica »DPNP« nadomesti s kratico 

»TPNP«.

5. člen
V 3. in 4. členu, v prvem stavku prvega odstavka ter v 

prvem stavku tretjega odstavka 5. člena, v 6. členu, v naslovu 
b) poglavja, v 11., 19., v 20, in 22. členu se besedilo »devizno 
plačilno navodilo odliva« v določenem sklonu in številu števnih 
besedil nadomesti z besedilom »tuje plačilno navodilo odliva« 
v ustreznem sklonom in številu števnih besedil, morebitni sičnik 
pa z ustreznim šumnikom.

6. člen
V 3. in 4. členu, v prvem stavku prvega odstavka ter v 

prvem stavku tretjega odstavka 5. člena, v prvem odstavku 6. 
člena in v 20. členu se besedi »plačilno navodilo« v določenem 
sklonu in številu števnih besedil, nadomestita z besedilom »do-
mače plačilno navodilo« v ustreznem sklonu in številu števnih 
besedil, morebitni šumnik pa z ustreznim sičnikom.

7. člen
V 4. členu in v naslovu c) poglavja se besedilo »tolarskega 

in deviznega izpiska« nadomesti z besedilom »domačega in 
tujega izpiska«.
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»22.a člen
Ne glede na določbe 19. člena tega pravilnika UJP do 

1. januarja 2008 za valuto euro pripravlja domač izpisek.«.

21. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Št. 4044-74/2006/13
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0054

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance

5881. Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi obrazca 
domačega plačilnega navodila

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačil-
nem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o obliki, vsebini in uporabi obrazca  

domačega plačilnega navodila

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in uporabo papirnega 

obrazca domačega plačilnega navodila, ki ga neposredni in 
posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov (v 
nadaljnjem besedilu: proračunski uporabnik) predlagajo Upravi 
Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: 
UJP).

2. člen
Papirni obrazec, ki ga lahko proračunski uporabnik pre-

dloži UJP, je plačilni nalog – obrazec številka BN 02 (v nadalj-
njem besedilu: obrazec BN 02).

3. člen
Če s tem pravilnikom ni drugače določeno, se glede 

vrste, oblike, vsebine, izpolnjevanja in tiskanja obrazca BN 
02 neposredno in smiselno uporabljajo veljavni akti Združenja 
bank Slovenije (v nadaljevanju: ZBS), objavljeni na njihovi 
internetni strani, in sicer:

– Navodilo o uporabi, obliki in vsebini Plačilnega naloga 
obrazec številka BN 02,

– Standard plačilnega instrumenta Plačilni nalog BN 02.

2. UPORABA OBRAZCA BN 02

4. člen
(1) Obrazec BN 02 se uporablja za izvršitev plačila v 

domači valuti, kadar proračunski uporabnik želi poravnati ob-
veznost:

– do drugega proračunskega uporabnika, imetnika pod-
računa pri UJP ali

– ostalih rezidentov Republike Slovenije, ki imajo tran-
sakcijski račun pri izvajalcu plačilnega prometa iz 4. člena Za-
kona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno 
prečiščeno besedilo in 114/06 – ZUE).

(2) Obrazec BN 02 uporablja tudi UJP, kadar v skladu z 
zakonom obremeni podračun proračunskega uporabnika na 
podlagi odločb državnih organov.

5. člen
(1) Prvi izvod obrazca BN 02 ostane pri UJP kot doku-

ment o obremenitvi podračuna proračunskega uporabnika in 
odobritvi prejemnikovega računa.

(2) Kopijo obrazca BN 02 zadrži proračunski uporabnik 
plačnik.

(3) Obrazec BN 02 se lahko uporabi tudi kot potrdilo o 
plačilu, in to:

– pri neskončnem obrazcu lahko UJP kot potrdilo o pla-
čilu overi kopijo obrazca;

– pri enostranskem obrazcu pa UJP lahko izda svoje potr-
dilo, ki vsebuje enake podatke kot predloženi nalog za plačilo.

6. člen
Proračunski uporabnik – nalogodajalec za dva ali več 

plačilnih navodil v breme istega podračuna UJP predloži tudi 
konsignacijo (popis zneskov s posamičnih plačilnih navodil in 
njihov seštevek).

7. člen
Proračunski uporabnik uporablja le obrazec BN 02 brez 

logotipov banke.

3. IZPOLNJEVANJE OBRAZCA BN 02

8. člen
(1) Nepravilne, nečitljive in nepopolne obrazce BN 02 

UJP ne sprejme v izvršitev ter jih zavrne proračunskemu upo-
rabniku – nalogodajalcu.

(2) Nepravilno izpolnjen obrazec je obrazec, na katerem 
posamezni podatki niso na predpisan način vpisani v zanje 
predvidene prostore.

(3) Nečitljivo izpolnjen obrazec je obrazec, na katerem 
podatki niso čitljivo vpisani na obeh izvodih.

(4) Nepopoln obrazec je obrazec, na katerem niso vpisa-
ni vsi predpisani podatki.

9. člen
Podatek ''referenca'' tako v predelu NALOGODAJA-

LEC kot v predelu PREJEMNIK se izpolni v skladu z opisom 
standardizirane oblike zapisa podatka v Pregledu in vsebini 
osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in 
odobritve, ki je kot Priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika.

4. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika lahko pro-

računski uporabnik v primeru negotovinske poravnave obve-
znosti do rezidenta Republike Slovenije iz naslova službenih 
potovanj v tujino v roku treh mesecev po uveljavitvi tega pra-
vilnika UJP predloži obrazec TPNO 70 v skladu s predpisom, 
ki določa obrazce in način izvajanja tujih plačilnih navodil.

11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 

o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega 
plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov dr-
žavnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila (Uradni list RS, št. 115/02, 78/03 in 53/04).

12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Št. 4044-74/2006/11
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0044

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance
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Priloga 1 

PREGLED IN VSEBINA OSNOVNIH MODELOV ZA SKLICEVANJE NA ŠTEVILKO 
OBREMENITVE IN ODOBRITVE TER POJASNILA ZA NJIHOVO UPORABO 

Številka modela Vsebina modela (razdelitev polja in pozicija kontrolnih 
številk v modelu) 

     
00 P1 - P2 - P3 
01 (P1 - P2 - P3) K 
02 P1 - (P2)K - (P3) K 
03 (P1) K - (P2) K - (P3) K 
04 (P1) K - P2 - (P3) K 
05 (P1) K - P2 - P3 
06 P1 - (P2 - P3) K 
07 P1 - (P2) K - P3 
08 (P1 - P2) K - (P3) K 
09 (P1 - P2) K - P3 
10 (P1) K - (P2 - P3) K 
11 (P1) K - (P2) K - P3 
12 (P1) K     
18 (P1) K - (P2) K - P3 
19 (P1) K - (P2) K - P3 
28 (P1) K - (P2) K - P3 
38 (P1) K - (P2) K - P3 
40 (P1) K - (P2) K - P3 
41 (P1) K  - (P2)K - P3 
48 (P1) K - (P2) K - P3 
49 (P1) K - (P2) K - P3 
51 (P1) K - (P2) K - P3 
55 (P1) K - P2 - P3 
58 (P1) K - (P2) K - P3 
99*     

* Uporablja UJP 

Proračunski uporabnik sam oziroma v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za javna 
plačila ( v nadaljevanju: UJP), izbere številko modela in število podatkov, ki jih bo uporabljal 
za številčno označevanje vsebine sklicevanja na številko. 

Številka modela je dvomestni podatek, ki ga proračunski uporabnik vpiše v predpolje podatka 
sklicevanja na številko. 

Podatek v polju sklicevanje na številko je lahko izpisan z enim, dvema ali s tremi podatki (P1 - 
P2 - P3). Podatki so ločeni z vezajem. Dolžina enega podatka je omejena na 12 številčnih 
znakov, tako da vsi trije podatki nimajo več kot 20 številčnih znakov, ne glede na število 
uporabljenih vezajev (eden ali dva). 

Če je vsebina sklicevanja na številko izkazana z enim podatkom velja, kot da je to podatek 
P1, če je izkazana z dvema podatkoma, sta to podatka P1 in P2. Podatka P2 in P3  se 
vpišeta brez vodilnih ničel.

Kontrolna številka podatka (K) je zadnja številka v podatku ali v skupini podatkov in je njen 
sestavni del. Izračunana je po modulu 11. 
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Izjema od navedenih pravil je struktura podatka v sklicevanju na številko v primerih, ko 
proračunski uporabnik kot plačilni nalog uporablja posebno položnico oziroma posebno 
nakaznico v skladu s predpisom, ki določa obliko, vsebino in uporabo posebne položnice in 
posebne nakaznice ter način poravnavanja obveznosti pri matični banki s trajnim nalogom, 
direktno obremenitvijo in direktno odobritvijo. V teh primerih lahko ima podatek v sklicevanju 
na številko le eno skupino podatkov P1 z največ 13 številčnimi znaki, kjer je zadnja številka v 
podatku kontrolna številka (K) in je sestavni del podatka. Kontrolna številka je izračunana po 
modulu 11. 

Izbira modela je odvisna od odločitve proračunskega uporabnika, kateri podatki (P) v 
informaciji morajo biti pod računalniško kontrolo (Pn)K. 

Model 00* se uporablja, ko podatki nimajo kontrolne številke. 

Model 01*  se uporablja, ko imajo podatki skupno kontrolno številko. 

Model 02 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P1 
nima kontrolne številke. 

Model 03 se uporablja, ko imajo podatki P1, P2 in P3 ločeno kontrolno številko. 

Model 04 se uporablja, ko imata podatka P1 in P3 ločeno kontrolno številko. Podatek P2 
nima kontrolne številke. 

Model 05 se uporablja, ko ima podatek P1 kontrolno številko. Podatka P2 in P3 nimata 
kontrolne številke. 

Model 06 se uporablja, ko imata podatka P2 in P3 skupno kontrolno številko. Podatek P1 
nima kontrolne številke. 

Model 07 se uporablja, ko ima podatek P2 kontrolno številko. Podatki P1 in P3 nimata 
kontrolne številke. 

Model 08 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 ima 
ločeno kontrolno številko. 

Model 09 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 skupno kontrolno številko. Podatek P3 
nima kontrolne številke. 

Model 10 se uporablja, ko ima podatek P1 ločeno kontrolno številko. Podatka P2 in P3 imata 
skupno kontrolno številko. 

Model 11 se uporablja, ko imata podatka P1 in P2 ločeni kontrolni številki. Podatek P3 nima 
kontrolne številke. Model 11 je namenjen tudi za plačila obveznih dajatev in drugih 
javnofinančnih prihodkov.  

Model 12 se uporablja za vsa plačila s posebno položnico oziroma posebno nakaznico v 
skladu s predpisom iz šestega odstavka te priloge. 

* Uporaba modela priporo ljiva za prora unske uporabnike z manjšim obsegom pla ilnega prometa. 
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Modeli 18, 19, 28, 38, 40, 41, 48, 49 in 51 so namenjeni za plačila, vračila, uskladitve in 
popravke obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov in odhodkov ter prihodkov in 
odhodkov iz lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Model 55 se uporablja, ko proračunski uporabnik z enim plačilnim navodilom poravnava več
različnih obveznosti pri istemu upniku. V tem primeru dolžnik pošlje upniku seznam 
(specifikacijo) opravljenih plačil na način, ki sta se zanj dogovorila z upnikom. 

Model 58 se uporablja za posle spremljanja upravljanja likvidnosti sistema enotnega 
zakladniškega računa.

Model 99 uporablja UJP za potrebe računalniške obdelave podatkov plačilnega prometa. 

Izračun kontrolne številke z uporabo modula 11 se opravi takole: 
• posamezne številke v podatku za katerega se izračunava kontrolna številka, se pomnoži s 

ponderjem, začne se s številko 2, nadaljuje z desne proti levi strani podatka, 
• zmnožki številk in ponderjev se seštejejo, seštevek pa deli s številko 11, 
• ostanek pri delitvi se odšteje od številke 11, dobljeni rezultat je kontrolna številka (K). 

Če je rezultat 10, je kontrolna številka 0 (ničla).

Številčnih podatkov, pri katerih je seštevek zmnožkov posameznih številk in ponderjev deljiv 
s številko 11 (rezultat = 11, kontrolna številka pa 0), UJP ne priporoča.

Primeri izračuna kontrolne številke: 

a) podatek 1 0 2 6 7 4   
 ponder 7 6 5 4 3 2   
 seštevek zmnožkov 7 + 0  + 10  + 24  + 21 + 8 = 70  
 delitev seštevka z 11 70: 11 = 6 (ostanek 4) 
 kontrolna številka 11- 4   = 7 (kontr. št. = 7) 
 podatek s kontrolno številko 1 0 2 6 7 4 7  

b) podatek 1 4       
 ponder 3 2       
 seštevek zmnožkov 3  + 8   = 11      
 delitev seštevka z 11 11 : 11 = 1   (ostanek 0) 
 kontrolna številka 11 - 0   = 11 (kontr. št. = 0) 
 podatek s kontrolno številko 1 4 0      

c) podatek 5 4       
 ponder 3 2       
 seštevek zmnožkov 15+ 8   = 23 
 delitev seštevka z 11 23 : 11 = 2   (ostanek 1) 
 kontrolna številka 11 - 1   = 10 (kontr. št. 0). 
 podatek s kontrolno številko 5 4 0 

Kontrolna številka je enomestna, vpiše pa se kot zadnja številka v podatku, za 
katerega se izra unava, in je sestavni del tega podatka.
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5882. Pravilnik o spremembah Pravilnika za 
upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega 
zakladniškega računa

Na podlagi 68. in 69. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 
in 110/02 – ZDT-B) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za upravljanje 

likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega 
računa

1. člen
V Pravilniku za upravljanje likvidnosti v sistemu eno-

tnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 100/02 in 
78/04) se obrazec za mesečno napoved likvidnostnih posojil, 
obrazec za najavo likvidnostnega posojila in obrazec za na-
javo prekoračitve pozitivnega stanja na podračunu, ki so kot 
Priloga št. 1, Priloga št. 2 in Priloga št. 3 njegov sestavni del, 
nadomestijo z novimi obrazci, ki so kot Priloga št. 1, Priloga 
št. 2 in Priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Št. 4044-74/2006/10
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0047

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance
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PRILOGA 1

_______________________________________________________________ (imetnik podra una) 

_______________________________________________________________ (številka podra una) 

_______________________________________________________________ (naslov) 

_______________________________________________________________ (pošta) 

tel.: ______________ 

fax: ______________ 

Datum: ________________ 

V skladu s 13. lenom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega ra una vam pošiljamo 
mese ne zahtevke za najem likvidnostnih posojil za mesec _______________. 

Zap.
št.

Želeni znesek rpanja 
likvidnostnega posojila 

(v tiso  EUR) 

Predvideni datum 
rpanja likvidnostnega 

posojila 

Predvidena ro nost 
likvidnostnega 

posojila (v dnevih) 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    

  Podpis odgovorne osebe 
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PRILOGA 2

_______________________________________________________________ (imetnik podra una) 

_______________________________________________________________ (številka podra una) 

_______________________________________________________________ (naslov) 

_______________________________________________________________ (pošta) 

tel.: ______________ 

fax: ______________ 

Datum: ________________ 

V skladu s 13. lenom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega ra una vam pošiljamo 
zahtevek za rpanje posameznega likvidnostnega posojila. 

Želeni znesek rpanega likvidnostnega posojila: ________ tiso  EUR 

Datum rpanja likvidnostnega posojila:  _______________ 

Ro nost rpanega likvidnostnega posojila:  ______ dni 

V primeru zamude vra ila odobrenega likvidnostnega posojila po tem zahtevku, pooblaš am Upravo RS za javna 

pla ila, da  na poziv zakladnice nakaže iz mojega podra una številka______________________________ 

znesek nepravo asno vrnjenega likvidnostnega posojila in pripadajo e obresti, skupaj z zakonitimi  obrestnimi, na 

zakladniški podra un številka_______________________________________  

  Podpis odgovorne osebe 

Ministrstvo za finance  
Zakladnica enotnega zakladniškega ra una države 
Župan i eva 3 
1000 Ljubljana 

V skladu s 14. lenom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega ra una vam pošiljamo 
odgovor na zahtevek za najem likvidnostnega posojila. 

Odobreni znesek likvidnostnega posojila:  ________ tiso  EUR 

Datum rpanja likvidnostnega posojila: _______________ 

Ro nost likvidnostnega posojila:  ______ dni 

  Podpis odgovorne osebe 
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PRILOGA 3 

___________________________________                                            (imetnik podra una) 

_________________________________________________________ (številka podra una) 

_________________________________________________________ (naslov) 

_________________________________________________________  (pošta) 

tel.:

fax:

Datum:

V skladu  s 17. lenom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega ra una vam pošiljamo 
zahtevek za odobritev prekora itve pozitivnega stanja na podra unu. 

Želeni znesek odobritev prekora itve pozitivnega stanja na podra unu:       _________tiso  EUR 

Datum odobritve prekora itve pozitivnega stanja na podra unu:       __________

Ura za etka prekora itve pozitivnega stanja na podra unu1:        __________ 

Ura ukinitve prekora itve pozitivnega stanja na podra unu1:        __________ 

  Podpis odgovorne osebe 

Ministrstvo za finance  
Zakladnica enotnega zakladniškega ra una države 
Župan i eva 3 
1000 Ljubljana 

V skladu s 17.d lenom Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega ra una vam pošiljamo 
odgovor na zahtevek za odobritev prekora itve pozitivnega stanja na podra unu. 

Odobreni znesek prekora itve pozitivnega stanja na podra unu:      _________           tiso  EUR 

Datum odobritve prekora itve pozitivnega stanja na podra unu:      __________    

Ura za etka prekora itve pozitivnega stanja na podra unu1:       __________ 

Ura ukinitve prekora itve pozitivnega stanja na podra unu1:       __________  

                                                   Podpis odgovorne osebe 

																																																
1 podatek ni obvezen (skrajne ure dolo a pravilnik)
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5883. Navodilo o spremembah in dopolnitvah 
Navodila o obrazcih in načinu izvajanja 
deviznih plačilnih navodil

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o plačil-
nem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila  
o obrazcih in načinu izvajanja deviznih  

plačilnih navodil

1. člen
V Navodilu o obrazcih in načinu izvajanja deviznih pla-

čilnih navodil (Uradni list RS, št. 56/02) se spremeni naslov 
tako, da se glasi: »Pravilnik o obrazcih in načinu izvajanja 
tujih plačilnih navodil«.

2. člen
V 1. členu, v 2. členu razen pri besedilu »zakonu, ki 

ureja devizno poslovanje«, v naslovu poglavja II., v 3. členu, 
v naslovu poglavja a) pred 4. členom, v 4. členu, v naslovu 
poglavja b) pred 5. členom, v 5. členu, v naslovu poglavja 
III., v 6., 7., 8. in 9. členu, v naslovu poglavja IV., v 10. in 
11. členu, v naslovu poglavja V., v naslovu poglavja a) pred 
12. členom, v 13., 14. in 25. členu, v naslovu poglavja e) 
pred 31. členom, v 32. in v 38. členu se beseda »devizno« 
v določenem sklonu in številu števnih besedil nadomesti z 
besedo »tuje« v ustreznem sklonu, številu števnih besedil ter 
morebitno veliko začetnico, morebitni sičnik pa s šumnikom 
z veliko začetnico.

3.  člen
V 3., 4., 6., 12., 14., 16., 19., 20., 22., 25., 27., 29., 

37., 42., 43. členu, v naslovu poglavja a) pred 12. členom, 
poglavja b) pred 19. členom in poglavja c) pred 20. členom 
se kratica »DPNO« nadomesti s kratico »TPNO«.

4. člen
V 3., 5., 6., 31., 33., 39., 41. členu, v naslovu poglavja 

b) pred 5. členom in poglavja e) pred 31. členom se kratica 
»DPNP« nadomesti s kratico »TPNP«.

5. člen
V 4. točki 15. člena se v oklepaju za besedama »preje-

mnika plačila« doda besedilo »v strukturi mednarodne šte-
vilke bančnega računa – v nadaljnjem besedilu: v strukturi 
IBAN, če le-ta obstaja«.

V 11. točki se v oklepaju beseda »evro« nadomesti z 
besedo »euro«.

6. člen
V 4. točki 16. člena se besedilo v oklepajo spremeni 

tako, da se glasi: »pusti se prazno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izpolnitev podatkov za statistiko iz prejšnjega odstavka 

je obvezna le v primerih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.«.

7. člen
V 3. točki 17. člena se v oklepaju besedi »tolarskih sred-

stev« nadomestita z besedilom »sredstev v domači valuti«.

8. člen
V drugi alinei 19. člena se besedilo »pa se pusti prazno« 

nadomesti z besedilom »številko računa Banke Slovenije v 
strukturi IBAN«.

9. člen
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Kadar je priliv v valuti, ki je enotni zakladniški račun 
nima, se sredstva razporedijo v domači valuti.«.

10. člen
V 13. točki 32. člena se beseda »evro« nadomesti z 

besedo »euro«.

11. člen
V 4. točki 35. člena se besedilo v oklepaju spremeni 

tako, da se glasi: »pusti se prazno«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izpolnitev podatkov za statistiko iz prejšnjega odstavka 

je obvezna le v primerih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo 
obveznosti poročanja o poslovanju s tujino.«.

12. člen
V 47. členu se za besedilom »številko računa proračun-

skega uporabnika« doda besedilo »v strukturi IBAN«.

13. člen
Za 47. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»k) Veljavnost obrazcev DPNO 70 in DPNP 60

47.a člen
Obrazce DPNO 70 in DPNP 60 lahko proračunski upo-

rabniki predlagajo UJP še tri mesece po uveljaviti tega na-
vodila.«.

14. člen
To navodilo začne veljati 1. januarja 2007.

Št. 4044-74/2006/12
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0045

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance

5884. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
poročanju o naložbah prostih denarnih 
sredstev

Na podlagi 64. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 
– ZDT-B) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o poročanju  
o naložbah prostih denarnih sredstev

1. člen
V Pravilniku o poročanju o naložbah prostih denarnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 23/04) se obrazec za poročanje 
o naložbah prostih denarnih sredstev, ki je kot Priloga št. 1 
njegov sestavni del, nadomesti z novim obrazcem, ki je kot 
Priloga št. 1 sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.

Št. 4044-74/2006/9
Ljubljana, dne 19. decembra 2006
EVA 2006-1611-0043

dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister

za finance
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5885. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
pomorski agent

Na podlagi tretjega odstavka 659. člena Pomorskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) izdaja minister za promet

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati  

pomorski agent

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati po-

morski agent za sklepanje pogodb o pomorsko prometnem 
agencijskem poslu, imenovanje in naloge organizacije za 
opravljanje nalog v zvezi z organizacijo in potekom strokov-
nih izpitov za pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščena organizacija), izpitni program, sestavo 
izpitne komisije in način opravljanja strokovnega izpita za 
pridobitev naziva pomorski agent (v nadaljnjem besedilu: 
strokovni izpit).

2. člen
Pomorski agent je fizična oseba, ki lahko sklepa pogod-

be o pomorsko prometnem agencijskem poslu za osebo, ki 
je registrirana za opravljanje te dejavnosti.

3. člen
(1) Pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem po-

slu lahko sklepa oseba, ki ima predpisano izobrazbo, delovne 
izkušnje in opravi strokovni izpit.

(2) Oseba, ki želi pristopiti k strokovnemu izpitu, mora 
imeti:

a) najmanj srednješolsko izobrazbo in najmanj dve leti 
delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih poslov 
ali tri leta delovnih izkušenj na področju pomorstva, ali

b) najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj šest me-
secev delovnih izkušenj na področju pomorskih agencijskih 
poslov ali dve leti delovnih izkušenj na področju pomorstva.

4. člen
(1) Naloge v zvezi z organizacijo in potekom strokovnih 

izpitov opravlja pooblaščena organizacija, ki jo imenuje mini-
ster, pristojen za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), 
z odločbo po izbiri na javnem razpisu.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka se izda za obdobje 
petih let.

(3) Pooblaščena organizacija mora imeti ustrezne pro-
store in tehnično opremo za opravljanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem bese-
dilu: ministrstvo), nadzira kakovost izvajanja nalog poobla-
ščene organizacije, določenih s tem pravilnikom.

(5) Minister z odločbo razreši pooblaščeno organizaci-
jo, če ta ne izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če so pri 
izvajanju nalog po tem pravilniku ugotovljene večje nepra-
vilnosti.

5. člen
Strokovni izpit obsega predmete z naslednjo vsebino:
a) osnove pomorskega agencijskega poslovanja:
– pojem pomorske agencije in pogodba o pomorsko 

prometnem agencijskem poslu;
– pogoji za sklepanje pogodbe o pomorsko prometnem 

agencijskem poslu;
– nacionalne in mednarodne pomorsko prometne agen-

cijske organizacije;
– vrste pomorskih agentov;
– obveznosti in dolžnosti pomorskega agenta;

– odgovornost pomorskega agenta;
– pomorski agencijski posli: zastopanje, posredovanje 

in pomoč;
– pomorski agencijski posli kot druge storitve, ki se 

nanašajo na plovbo in izkoriščanje ladij: sprejem in odprava 
ladij, sklepanje pogodb o izkoriščanju ladij in opreme, sklepa-
nje pretovornih in skladiščnih pogodb, nakup in prodaja ladij 
in opreme, gradnja in popravilo ladij, sklepanje zavarovalnih 
pogodb, izdajanje prevoznih in drugih listin, unovčenje ter-
jatev, zasedba posadke in skrb zanjo, organizacija oskrbe 
ladij;

b) pogodbe o izkoriščanju ladij:
– mednarodne pomorske prevozne konvencije;
– nacionalni predpisi o prevozu blaga in potnikov po 

morju;
– pogodbe o plovbnem poslu;
– prevoz blaga;
– vkrcevanje in izkrcevanje tovora;
– prevozne listine;
– potovanje in izročitev tovora;
– odgovornost ladjarja za škodo na tovoru in za zamu-

do;
– voznina;
– prevoz potnikov in prtljage;
– vlečenje in potiskanje;
– drugi plovbni posli;
– načini in vrste prevozov;
– zakup ladje;
c) pomorsko upravno pravo:
– osnove ureditve državne uprave;
– organizacija in pristojnosti ministrstva in Uprave Re-

publike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: upra-
va);

– bistveni predpisi s področja pomorstva in pomorskih 
agencijskih poslov;

č) osnove trgovskega in finančnega poslovanja:
– osnove bančnega poslovanja;
– osnove deviznega poslovanja;
– prodajna pogodba in druge pogodbe obligacijskega 

prava;
– dokumentarni akreditiv;
– incoterms;
– osnove carinskega sistema in carinskega prava;
d) osnove angleške pomorske terminologije.

6. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
(2) Člane izpitnih komisij imenuje z aktom o imenovanju 

minister izmed predstavnikov:
– uprave na predlog predstojnika uprave,
– ministrstva na predlog predstojnika notranje organiza-

cijske enote, pristojne za pomorstvo, in
– izobraževalnih ustanov s področju pomorstva na pre-

dlog predstojnikov teh ustanov.
(3) V aktu o imenovanju se določi predmete, za katere 

je član izpitne komisije imenovan za izpraševalca.
(4) Člani izpitnih komisij so imenovani za dve leti.
(5) Pogoj za imenovanje člana izpitnih komisij je naj-

manj pet let delovnih izkušenj s področja, za katerega je 
imenovan za izpraševalca.

(6) Izpitno komisijo za posamezni izpitni rok sestavljajo 
predsednik izpitne komisije in najmanj dva izpraševalca.

Predsednik izpitne komisije je določen izmed članov 
izpitne komisije.

7. člen
Predsedniku izpitne komisije in izpraševalcem pripada 

plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji 
v višini, ki jo določi minister. Plačilo za delo ne pripada za-
poslenim v državnih organih, če je delo opravljeno v okviru 
rednega delovnega časa.



Stran 15622 / Št. 137 / 27. 12. 2006	 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
(1) Kandidat, ki želi opraviti strokovni izpit, vloži na po-

oblaščeno organizacijo pisno prijavo na obrazcu, določenem 
v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. K prijavi mora 
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 
3. člena tega pravilnika.

(2) V primeru dvoma, ali kandidat, ki želi opraviti stro-
kovni izpit, izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 3. člena 
tega pravilnika, pooblaščena organizacija odstopi vlogo iz 
prejšnjega odstavka ministrstvu, ki ravna po določbah zako-
na, ki določa splošni upravni postopek.

(3) Kandidat, ki pristopi k strokovnemu izpitu, mora pla-
čati stroške strokovnega izpita v višini, ki jo določi poobla-
ščena organizacija. K višini stroškov strokovnega izpita da 
soglasje minister. Cena se določi kot neprofitna in obsega 
neposredne materialne stroške ter stroške za delo članov 
komisije, administrativnih in strokovnih delavcev za izvajanje 
nalog po tem pravilniku.

(4) Pooblaščena organizacija obvesti kandidata glede 
časa in kraja strokovnega izpita.

9. člen
(1) Strokovni izpit se opravlja ustno in obsega preverja-

nje znanja iz predmetov iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Strokovni izpit lahko traja največ eno uro.

10. člen
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z »uspešno« 

ali »neuspešno«.
(2) Kandidat, ki ne opravi strokovnega izpita iz enega 

predmeta, lahko strokovni izpit iz tega predmeta (v nadaljnjem 
besedilu: popravni izpit) ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti 
krajši od štirinajst dni in ne daljši od dveh mesecev od dneva 
opravljanja strokovnega izpita. Če k popravnemu izpitu ne 
pristopi v tem roku, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.

(3) Šteje se, da kandidat, ki ne opravi popravnega izpi-
ta, ni opravil strokovnega izpita v celoti.

(4) Kandidat, ki strokovnega izpita ne opravi, lahko po-
novno pristopi k strokovnemu izpitu po preteku tridesetih dni 
od dneva opravljanja strokovnega izpita.

11. člen
(1) Če se kandidat z oceno strokovnega izpita ne stri-

nja, ima pravico do ugovora pri predsedniku izpitne komisije. 
Ugovor mora kandidat vložiti pisno najkasneje naslednji de-
lovni dan po opravljanju strokovnega izpita, na katerem se 
ni strinjal z oceno.

(2) Izpitna komisija mora odločiti o ugovoru takoj oziro-
ma najkasneje v roku treh dni po prejemu ugovora. Izpitna 
komisija lahko oceno spremeni ali potrdi.

(3) V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena stro-
kovnega izpita pravilna, komisija odloči, da se strokovni izpit 
ponovi. Kandidat opravlja ponovljeni izpit na podlagi vloge 
za pristop k strokovnemu izpitu, zoper katerega oceno je 
vložil ugovor.

12. člen
Če kandidat ne pristopi k strokovnemu izpitu ali poprav-

nemu izpitu in ne opraviči izostanka s potrdilom, ki opravičuje 

izostanek, ali odstopi, ko je že začel opravljati strokovni 
oziroma popravni izpit, se šteje, da strokovnega izpita ni 
opravil. Glede stroškov strokovnega izpita se šteje, kot da je 
strokovni izpit opravljal.

13. člen
(1) Po končanem strokovnem izpitu izpitna komisija 

oceni uspešnost kandidata in jo vpiše v zapisnik.
(2) Predsednik izpitne komisije v prisotnosti izpraševal-

cev sporoči kandidatu uspeh.

14. člen
(1) Zapisnik o poteku strokovnega izpita vodi predse-

dnik komisije.
(2) V zapisnik se vpišejo: sestava izpitne komisije, da-

tum opravljanja strokovnega izpita, seznam kandidatov, ki so 
opravili strokovni izpit, ter seznam neuspešnih kandidatov. 
Zapisnik podpišejo predsednik in člana izpitne komisije.

15. člen
Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit, se izda potrdilo o 

izpolnjevanju pogojev za pomorskega agenta, ki se sestavi 
na obrazcu, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

16. člen
(1) Osebe, ki sklepajo pogodbe o pomorsko prometnem 

agencijskem poslu pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo 
opraviti strokovni izpit v roku dvanajstih mesecev po uvelja-
vitvi tega pravilnika.

(2) Če osebe iz prejšnjega odstavka v roku dvanajstih 
mesecev po uveljavitvi tega pravilnika ne opravijo strokovne-
ga izpita, izgubijo pravico do sklepanja pogodb o pomorsko 
prometnem agencijskem poslu.

17. člen
(1) Osebam, ki so na primerljiv način doma ali v tujini 

pridobile strokovno usposobljenost za sklepanje pomorsko 
prometnih agencijskih poslov in to izkažejo z dokazili, se 
prizna izpit ali del izpita, ki vsebinsko ustreza že pridobljeni 
strokovni usposobljenosti.

(2) Strokovni izpit se prizna osebam, ki sklepajo pogod-
be o pomorsko prometnem agencijskem poslu najmanj pet 
let pred uveljavitvijo tega pravilnika.

(3) O priznanju strokovnega izpita oziroma dela strokov-
nega izpita po prvem in drugem odstavku tega člena odloči 
izpitna komisija.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati šest mesecev po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 2620-3/2005/28
Ljubljana, dne 15. decembra 2006
EVA 2005-2411-0038

mag. Janez Božič l.r.
Minister

za promet
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PRILOGA 1 

Podatki o kandidatu: 

________________________________________ 

Priimek in ime 

_______________________________________ 

Stalno ali za asno prebivališ e

________________________________________ 

Poštna številka in pošta 

__________________________                                                                     Kraj in datum __________________

Telefon in elektronski naslov                                                                      

Pooblaš ena organizacija 

PRIJAVA ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU ZA PRIDOBITEV NAZIVA POMORSKI AGENT 

Podpisani(a) _____________________________________, rojen(a) dne  _______________________________, 

kraj rojstva ______________________________________, državljan (ka) _______________________________ 

se prijavljam k strokovnemu izpitu za pomorskega agenta.  

                                                                                                                             Podpis kandidata(ke): 

                                                                                                                          ___________________________ 

                                                                                                                                    

Dokazila:

1. Stroški strokovnega izpita  

2. Potrdilo o izobrazbi 

3. Potrdilo o delovnih izkušnjah 

Izpolni pooblaš ena organizacija: 

Kandidat(ka) opravlja izpit dne: 
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PRILOGA 2 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA PROMET 

Na podlagi 15. lena Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06) 

izdaja Republika Slovenija, Ministrstvo za promet 

POTRDILO

o izpolnjevanju pogojev za pomorskega agenta 

da je  ___________________________________________________________________________________ 

(ime, priimek) 

rojen(a) dne ____________________________ v (na) ____________________________________________ 

opravil(a)

strokovni izpit za pridobitev naziva pomorski agent. 

Zaporedna številka v evidenci pomorskih agentov: _______________________ 

V _________________ dne __________________________ 

                                                                                                                           za Ministrstvo za promet 

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                          _______________________ 
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5886. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o omejitvi dajanja v promet 
ali uporabe določenih nevarnih snovi in 
pripravkov

Na podlagi 49. člena Zakona o kemikalijah (Uradni 
list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) 
izdaja minister za zdravje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o omejitvi dajanja v promet ali uporabe 
določenih nevarnih snovi in pripravkov

1. člen
V Pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe 

določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, 	
št. 85/06) se v 1. členu besedilo »Odločbe Komisi-
je z dne 21. aprila 2006 o spremembi Priloge k Direktivi 	
2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem 
pri uporabi svinca zaradi prilagoditve tehničnemu napred-
ku (UL L št. 115 z dne 28. 4. 2006, str. 38)« nadomesti z 
besedilom »Odločbe Komisije z dne 12. oktobra 2006 o 
spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi šestvalentnega 
kroma zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L št. 
283 z dne 14. 10. 2006, str. 50)«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-3/2006-UK
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2711-0199

Andrej Bručan l.r.
Minister

za zdravje

5887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih pripravkov

Na podlagi 28. člena Zakona o kemikalijah (Uradni 
list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) 
izdaja minister za zdravje

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

Pravilnika o razvrščanju, pakiranju  
in označevanju nevarnih pripravkov

1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju 

nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05) se v 1. členu 
v prvi alinei za besedilom ''z vsemi spremembami'' doda be-
sedilo ''do Direktive Komisije 2006/8/ES z dne 23. januarja 
2006 o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, 
prilog II, III in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sve-
ta 1999/45/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označe-
vanjem nevarnih pripravkov (UL L, št. 19 z dne 24. 1. 2006, 
str. 12)''.

2. člen
Nevarni pripravki, ki se v Republiki Sloveniji dajejo v 

promet po 1. marcu 2007, morajo biti razvrščeni, pakirani in 
označeni v skladu z Direktivo 2006/8/ES.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-6/2006-UK
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2711-0192

Andrej Bručan l.r.
Minister

za zdravje

5888. Navodilo o dopolnitvah Navodila za 
pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja v preteklem 
obdobju izravnave

Na podlagi desetega odstavka 62.f člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja mini-
ster, pristojen za zdravje,

N A V O D I L O
o dopolnitvah Navodila za pripravo poročila  

o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja v preteklem obdobju izravnave

1. člen
V Navodilu za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega 

zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave 
(Uradni list RS, št. 93/05) se za 5. členom dodajo novi 5.a, 
5.b, 5.c in 5.d člen, ki se glasijo:

»5.a člen
Zavarovalnice v svojih poročilih poleg podatkov za refe-

renčno obdobje izravnave posredujejo tudi podatke o škodah 
in nadomestilih za predhodna obdobja izravnave, ki so bila 
neposredno pred referenčnim obdobjem izravnave.

V okviru poročanja za referenčno obdobje tretjega tri-
mesečja 2006 posredujejo zavarovalnice tudi izpolnjeno po-
ročilo za prvo predhodno obdobje izravnave. Ob poročanju 
za četrto trimesečje 2006 zavarovalnice posredujejo tudi 
podatke za prvo in drugo predhodno obdobje izravnave. 
Vsa nadaljnja poročanja imajo poleg poročila za referenčno 
obdobje izravnave priložena tudi poročila za neposredna tri 
zaporedna predhodna obdobja izravnave.

5.b člen
Znesek za izravnavo se za določeno referenčno obdo-

bje izravnave, za katero je izravnava že bila izračunana in 
odločba o izravnavi izdana, ponovno izračuna, če tako odloči 
minister in če so podatki tega obdobja izravnave posredovani 
v okviru poročil za predhodna obdobja izravnave. Podlaga 
za ponovni izračun zneska izravnave za določeno obdobje 
izravnave je vsota podatkov, ki so bili uporabljeni v prvotnem 
izračunu zneska izravnave za to obdobje izravnave, in po-
datkov iz zadnjega posredovanega poročila za isto obdobje 
izravnave.

Rezultati ponovnega izračuna izravnave za obdobje 
izravnave se primerjajo s predhodno izračunano izravnavo za 
isto obdobje izravnave. Razlika med zneskoma ponovnega 
izračuna zneska za izravnavo zavarovalnice in prvotnega 
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izračuna zneska za izravnavo zavarovalnice za isto obdobje 
za izravnavo se prišteje k izračunanemu znesku za izravnavo 
za referenčno obdobje.

K znesku za izravnavo zavarovalnice za referenčno 
obdobje se prišteje tudi morebitni preneseni znesek iz pred-
hodnega obdobja izravnave, če takrat ni bil dosežen prag za 
izravnavo in izravnava ni bila izvedena.

Zavarovalnice v poročilih upoštevajo morebitno zmanj-
šanje obračunanih odškodnin zaradi prihodkov od obračuna-
nih regresnih zahtevkov in stornih računov.

5.c člen
Seštevanje in odštevanje celih števil v poročilih se ne 

zaokroži.
Izidi izračunov v formulah v poročilih iz tega navo-

dila, ki vsebujejo množenje ali deljenje, se zaokrožijo na 
6 decimalnih mest, in sicer tako, da se računske opera-
cije v formuli razdeli na zaporedne operacije med dvema 
operandoma po običajnem prednostnem redu, v primeru 
enakovrednih operacij pa od leve proti desni oziroma od 
zgoraj navzdol (pri množenju števila z ulomkom se naj-
prej pomnoži število in števec ter dobljeni zmnožek deli z 
imenovalcem).

Izid vsake take zaporedne operacije med dvema ope-
randoma se zaokroži, preden se uporabi v naslednji opera-
ciji v isti formuli, uporabi v formuli za izračun naslednjega 
zneska v računskem postopku, ali pa se uporabi kot končni 
znesek.

5.d člen
Zneski v poročilih zavarovalnic so od poročanja za 

referenčno obdobje prvega trimesečja 2007 dalje navedeni 
v eurih. Poročila za pretekla obdobja, ki se nanašajo na leto 
2006, imajo zneske navedene v tolarjih. Morebitne razlike 
med posameznimi zneski za predhodna obdobja izravnav 
za leto 2006 in morebitni preneseni zneski iz tega leta, ki se 
upoštevajo pri izravnavah v letu 2007, se za namen izraču-
na zneska izravnave preračunajo v eure po tečaju menjave 
239,640 tolarjev za 1 euro.«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0222-1/2006
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2711-0198

Andrej Bručan l.r.
Minister

za zdravje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

5889. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun 
minimalnega kapitala zavarovalnic

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na pod-
lagi 4. točke 109. člena, 2. točke 139. člena, 140. člena in 2. 
točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja

S K L E P
o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 

kapitala zavarovalnic

Opredelitve pojmov oziroma razlage izrazov

1. člen
Za potrebe tega sklepa pomenijo izrazi:
– »ZZavar – UPB2« Zakon o zavarovalništvu (Uradni 

list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo);
– »dodatna zavarovanja« obsegajo predvsem zavaro-

vanje invalidnosti zaradi nezgode ali bolezni, zavarovanje 
smrti zaradi nezgode ter zavarovanje za primer poškodbe 
vključno z zavarovanjem nesposobnosti opravljanja poklica 
zaradi poškodbe in se lahko sklepajo samo hkrati z življenj-
skim zavarovanjem;

– »kompozitna zavarovalnica« je zavarovalnica, ki opra-
vlja zavarovalne posle iz skupine življenjskih in premoženj-
skih zavarovanj v smislu 354. člena ZZavar – UPB2;

– »osebna zavarovalnica« je zavarovalnica, ki hkrati 
opravlja zavarovanja iz zavarovalne vrste nezgodnih zava-
rovanj in/ali zdravstvenih zavarovanj skupaj z zavarovanji iz 
zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj v smislu tretjega 
in četrtega odstavka 14. člena ZZavar – UPB2.

Predmet sklepa

2. člen
Ta sklep v skladu s 110. in 111. členom ZZavar – UPB2 

določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala 
za zavarovalnice, ločeno za zavarovalne posle iz skupine 
premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle iz skupine ži-
vljenjskih zavarovanj ter za kompozitne zavarovalnice, oseb-
ne zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe.

Zavarovalni posli iz skupine premoženjskih zavarovanj

3. člen
(1) Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle iz sku-

pine premoženjskih zavarovanj, v skladu s 1. točko četrtega 
odstavka 2. člena ZZavar – UPB2, sestavi in predloži Agenciji 
za zavarovalni nadzor pomožna obrazca POM-1 in POM-2 
ter obrazca MKP in MK, kot sestavni del letnega poročila v 
smislu določil 158. člena ZZavar – UPB2 in v okviru trimeseč-
nih poročil v smislu 139. člena ZZavar – UPB2 v povezavi s 
140. členom ZZavar – UPB2.

(2) V obrazcu MKP postavka »Vsota obračunanih ko-
smatih zavarovalnih premij« ne vsebuje premije za zava-
rovanja, ki so bila odpovedana, ter ne vsebuje zneskov 
morebitnih davkov ali prispevkov.

(3) V obrazcu MKP se pri izračunu vsote zavarovalnih 
premij, doseženih v zadnjem letu, upošteva 50% povečanje 
obračunane kosmate zavarovalne premije oziroma kosmatih 
prihodkov od premij za zavarovalne vrste zavarovanje odgo-
vornosti pri uporabi zrakoplovov (11. točka drugega odstav-
ka 2. člena ZZavar – UPB2), zavarovanje odgovornosti pri 
uporabi plovil (12. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar 
– UPB2) in splošno zavarovanje odgovornosti (13. točka 
drugega odstavka 2. člena ZZavar – UPB2).

Pomožni obrazec POM-1

4. člen
(1) Pomožni obrazec POM-1 služi za ugotovitev la-

stnega deleža za zavarovanja iz skupine premoženjskih 
zavarovanj, lastnega deleža matematičnih rezervacij za 
zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo določila šeste-
ga odstavka 110. člena ZZavar – UPB2, ter za ugotovitev 
zahtevanega minimalnega kapitala v skladu z desetim od-
stavkom 110. člena.
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(2) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja iz skupine 
premoženjskih zavarovanj, izračuna lastni delež s pomočjo 
»Pomožnega obrazca za izračun lastnega deleža za skupino 
premoženjskih zavarovanj«. V vrstico 11 obrazca MKP vnese 
znesek iz vrstice 13 obrazca POM-1, če je lastni delež večji 
od 0,5, sicer vpiše 0,5.

(3) Zavarovalnica v vrstici 16 obrazca POM-1 izračuna 
lastni delež matematičnih rezervacij za zdravstvena zavaro-
vanja, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena 
ZZavar – UPB2. V vrstico 26 obrazca MKP vnese znesek iz 
vrstice 16 obrazca POM-1, če je lastni delež večji od 0,85, 
sicer vpiše 0,85.

(4) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja iz skupine 
premoženjskih zavarovanj, mora primerjati minimalni kapital 
za tekoče leto z minimalnim kapitalom za preteklo leto, kar 
naredi na »Pomožnem obrazcu za izračun zahtevanega mi-
nimalnega kapitala v skladu z desetim odstavkom 110. člena 
ZZavar – UPB2«. Vrednost iz vrstice 20 se vpiše v vrstico 
10 obrazca MK, če je minimalni kapital v vrstici 20 obrazca 
POM-1 večji od izračunanega minimalnega kapitala v vrstici 
8 obrazca MK.

Pomožni obrazec POM-2

5. člen
(1) Pomožni obrazec POM-2 služi za ugotovitev pre-

vladujočega deleža ter za izračun povprečnih kosmatih od-
hodkov za škode.

(2) Zavarovalnica sklepa zavarovanja, ki v prevladujo-
čem deležu krijejo nevarnosti kredita, nevihte, toče ali po-
zebe, če je delež premije za ta zavarovanja v obračunskem 
letu večji od 50% skupne premije za zavarovanja iz skupine 
premoženjskih zavarovanj, kar ugotovi z izračunom na obraz-
cu POM-2.

(3) Izračun povprečnih kosmatih odhodkov za škode 
na obrazcu POM-2 se opravi ločeno za zavarovanja iz sku-
pine premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavaro-
vanj, za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena 	
ZZavar – UPB2.

(4) V primeru, če se upošteva obdobje zadnjih treh let, 
zavarovalnica vnese v »Pomožni obrazec za izračun pov-
prečnih kosmatih odhodkov za škode« podatke za zadnja 
tri leta.

(5) V primeru, če se upošteva obdobje zadnjih sedmih 
let, zavarovalnica vnese v »Pomožni obrazec za izračun 
povprečnih kosmatih odhodkov za škode« podatke za za-
dnjih sedem let.

(6) Na obrazcu POM-2 »Skupina premoženjskih za-
varovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za katera veljajo 
določila šestega odstavka 110. člena ZZavar – UPB2« so 
zneski, ki se upoštevajo za obračun kosmatih zneskov škod, 
uveljavljenih regresnih terjatev in kosmatih škodnih rezervacij 
za zavarovalno vrsto zavarovanje odgovornosti pri uporabi 
zrakoplovov (11. točka drugega odstavka 2. člena ZZavar 
– UPB2), zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil (12. 
točka drugega odstavka 2. člena ZZavar – UPB2) in splo-
šno zavarovanje odgovornosti (13. točka drugega odstavka 
2. člena ZZavar – UPB2), povečani za 50%.

(7) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja iz skupine pre-
moženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, za 
katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZavar 
– UPB2, prenese z obrazca »Pomožni obrazec za izračun 
povprečnih kosmatih odhodkov za škode«:

– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov 
škod v upoštevanem obdobju v vrstici 7 stolpec »Skupaj« v 
vrstico 14 obrazca MKP,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
koncu upoštevanega obdobja v vrstici 9 stolpec »a« v vrstico 
16 obrazca MKP,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
začetku upoštevanega obdobja v vrstici 9 stolpec »d«, če gre 

za upoštevano obdobje 3 let, oziroma stolpec »h«, če gre za 
upoštevano obdobje sedmih let, v vrstico 15 obrazca MKP,

– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev 
v vrstici 11 stolpec »Skupaj« v vrstico 17 obrazca MKP.

(8) Zavarovalnica, ki sklepa zdravstvena zavarovanja, 
za katera veljajo določila šestega odstavka 110. člena ZZa-
var – UPB2, prenese z obrazca »Pomožni obrazec za izra-
čun povprečnih kosmatih odhodkov za škode«:

– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov 
škod v upoštevanem obdobju v vrstici 13 stolpec »Skupaj« v 
vrstico 14 obrazca MKP,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
koncu upoštevanega obdobja v vrstici 15 stolpec »a« v vrsti-
co 16 obrazca MKP,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
začetku upoštevanega obdobja v vrstici 15 stolpec »d«, če 
gre za upoštevano obdobje 3 let, oziroma stolpec »h«, če 
gre za upoštevano obdobje sedmih let, v vrstico 15 obrazca 
MKP,

– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev 
v vrstici 17 stolpec »Skupaj« v vrstico 17 obrazca MKP.

Zavarovalni posli iz skupine življenjskih zavarovanj

6. člen
Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle iz skupine 

življenjskih zavarovanj, v skladu z 2. točko četrtega odstavka 
2. člena ZZavar – UPB2, sestavi in predloži Agenciji za za-
varovalni nadzor obrazce MKZ-1, MKZ-2 in MKZ-3, kot se-
stavni del letnega poročila v smislu določil 158. člena ZZavar 
– UPB2 in v okviru trimesečnih poročil v smislu 139. člena 
ZZavar – UPB2 v povezavi s 140. členom ZZavar – UPB2.

7. člen
Višina minimalnega kapitala zavarovalnice, ki opravlja 

zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj in/ali de-
javnost upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja 
pokojninske sklade, se ločeno računa za zavarovalne vrste, 
opredeljene v drugem odstavku 2. člena in osmem odstavku 
14. člena ZZavar – UPB2:

I. življenjska zavarovanja, razen zavarovanj pod točka-
mi od II do VII,

II. zavarovanja za primer poroke oziroma rojstva,
III. življenjska zavarovanja vezana na enote investicij-

skih skladov,
IV. tontine,
V. zavarovanja s kapitalizacijo izplačil,
VI. zavarovanje izpada dohodkov zaradi nezgode ali 

bolezni,
VII. upravljanje pokojninskih skladov.

Obrazec MKZ-1

8. člen
(1) Zavarovalnica s pomočjo obrazca MKZ-1 izračuna 

zahtevani minimalni kapital za zavarovalne posle iz skupine 
življenjskih zavarovanj.

(2) Za posle iz zavarovalne vrste življenjskih zavarovanj 
vezanih na enote investicijskih skladov in dejavnost opra-
vljanja investicijskih skladov se v obrazcu MKZ-1 v vrstici 9 
stolpca »e« seštejejo zneski iz vrstice 9 stolpca »b« in »c« in 
vrstice 10 stolpca »d«.

Obrazec MKZ-2

9. člen
(1) Zavarovalnica s pomočjo obrazca MKZ-2 izračuna 

lastne deleže ločeno za dodatna zavarovanja (trinajsti od-
stavek 14. člena ZZavar – UPB2) ter za zavarovalno vrsto 
zavarovanja izpada dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (24. 
točka drugega odstavka 2. člena ZZavar – UPB2). Znesek 
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iz vrstice 13 oziroma 26 obrazca MKZ-2 se vpiše v vrstico 9 
obrazca MKZ-3, če je lastni delež večji od 0,5.

(2) Zavarovalnica, ki sklepa dodatna zavarovanja k za-
varovanjem iz skupine življenjskih zavarovanj, prenese z 
obrazca MKZ-2:

– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov 
škod v upoštevanem obdobju v vrstici 4 stolpca »Skupaj« v 
vrstico 11 obrazca MKZ-3,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
koncu upoštevanega obdobja v vrstici 6 stolpca »a« v vrstico 
13 obrazca MKZ-3,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
začetku upoštevanega obdobja v vrstici 6 stolpec »d« v vr-
stico 12 obrazca MKZ-3,

– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev 
v vrstici 15 stolpca »Skupaj« v vrstico 14 obrazca MKZ-3.

(3) Zavarovalnica, ki sklepa zavarovanja v zavarovalni 
vrsti zavarovanje izpada dohodka zaradi nezgode ali bolezni 
prenese z obrazca MKZ-2:

– znesek revaloriziranih obračunanih kosmatih zneskov 
škod v upoštevanem obdobju v vrstici 17 stolpca »Skupaj« v 
vrstico 11 obrazca MKZ-3,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
koncu upoštevanega obdobja v vrstici 19 stolpca »a« v vrsti-
co 13 obrazca MKZ-3,

– znesek revalorizirane kosmate škodne rezervacije na 
začetku upoštevanega obdobja v vrstici 19 stolpec »d« v 
vrstico 12 obrazca MKZ-3,

– znesek revaloriziranih uveljavljenih regresnih terjatev 
v vrstici 28 stolpca »Skupaj« v vrstico 14 obrazca MKZ-3.

Obrazec MKZ-3

10. člen
(1) Zavarovalnica s pomočjo obrazca MKZ-3 izračuna 

ločeno za dodatna zavarovanja (trinajsti odstavek 14. člena 
ZZavar – UPB2) ter za zavarovalno vrsto zavarovanja izpada 
dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (24. točka drugega od-
stavka 2. člena ZZavar – UPB2) minimalni kapital na osnovi 
premijskega in škodnega količnika.

(2) V obrazcu MKZ-3 postavka »Vsota obračunanih 
kosmatih zavarovalnih premij« ne vsebuje premije za za-
varovanja, ki so bila odpovedana, ter ne vsebuje zneskov 
morebitnih davkov ali prispevkov.

(3) Znesek minimalnega kapitala na osnovi premijskega 
in škodnega količnika za zavarovalno vrsto zavarovanja izpa-
da dohodkov zaradi nezgode ali bolezni (24. točka drugega 
odstavka 2. člena ZZavar – UPB2), ki je izkazan v vrstici 20 
obrazca MKZ-3, se sešteje z vrednostjo v vrstici 9 stolpca 
»g« obrazca MKZ-1 in vpiše v vrstico 21 obrazca MKZ-1.

(4) Minimalni kapital na osnovi premijskega in škodnega 
količnika za dodatna zavarovanja (trinajsti odstavek 14. člena 
ZZavar – UPB2), izkazan v vrstici 20 obrazca MKZ-3, se 
vpiše v vrstico 22 obrazca MKZ-1.

Kompozitne in osebne zavarovalnice

11. člen
(1) Zavarovalnica, ki hkrati opravlja zavarovalne posle 

iz skupine premoženjskih in življenjskih zavarovanj, ugotavlja 
in izkazuje kapitalsko ustreznost ločeno za premoženjska in 
življenjska zavarovanja.

(2) Zahtevani minimalni kapital kompozitne oziroma 
osebne zavarovalnice je za zavarovanja iz zavarovalne sku-
pine premoženjskih zavarovanj enak minimalnemu kapitalu 
za premoženjska zavarovanja, izračunan v skladu z določili 
tega sklepa.

(3) Zahtevani minimalni kapital kompozitne oziroma 
osebne zavarovalnice za zavarovanja iz skupine življenjskih 
zavarovanj je enak minimalnemu kapitalu za življenjska za-
varovanja, izračunan v skladu z določili tega sklepa.

(4) Zajamčeni kapital kompozitne oziroma osebne 
zavarovalnice je za zavarovanja iz zavarovalne skupine 
premoženjskih zavarovanj enak zajamčenemu kapitalu za 
premoženjska zavarovanja v smislu ene tretjine minimalne-
ga kapitala iz 110. člena ZZavar – UPB2 oziroma drugega 
odstavka 112. člena ZZavar – UPB2.

(5) Zajamčeni kapital kompozitne oziroma osebne 
zavarovalnice je za zavarovanja iz zavarovalne skupine 
življenjskih zavarovanj enak zajamčenemu kapitalu za ži-
vljenjska zavarovanja v smislu ene tretjine minimalnega ka-
pitala iz 111. člena ZZavar – UPB2 oziroma tretjega odstavka 
112. člena ZZavar – UPB2.

(6) Kompozitna oziroma osebna zavarovalnica predloži 
Agenciji za zavarovalni nadzor pomožna obrazca POM-1 in 
POM-2, obrazca MKP in MK za zavarovanja iz zavarovalne 
skupine premoženjskih zavarovanj ter obrazce MKZ-1, MKZ-
2 in MKZ-3 za zavarovanja iz zavarovalne skupine življenj-
skih zavarovanj, kot sestavni del letnega poročila v smislu 
določil 158. člena ZZavar – UPB2 in v okviru trimesečnih 
poročil v smislu 139. člena ZZavar – UPB2 v povezavi s 
140. členom ZZavar – UPB2.

(7) Pri izpolnjevanju obrazcev kompozitna oziroma 
osebna zavarovalnica upošteva za zavarovanja iz zavaro-
valne skupine premoženjskih zavarovanj določila tega skle-
pa, ki veljajo za zavarovalne posle iz skupine premoženjskih 
zavarovanj in za zavarovalne posle iz skupine življenjskih 
zavarovanj določila tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne 
posle iz zavarovalne skupine življenjskih zavarovanj.

Pozavarovalnice

12. člen
(1) Kapital pozavarovalnice mora biti vedno najmanj 

enak kapitalskim zahtevam, izračunanim z uporabo premij-
skega oziroma škodnega količnika, in sicer tistim od obeh, ki 
da večji rezultat (prvi odstavek 110. člena ZZavar – UPB2).

(2) Pozavarovalnica pri ugotovitvi minimalnega kapitala 
za zavarovalne posle sklepanja pozavarovanj smiselno upo-
rablja določila tega sklepa, ki se nanašajo na zavarovalne 
posle iz skupine premoženjskih zavarovanj.

(3) Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka 
tega člena mora pozavarovalnica, za zavarovalne posle skle-
panja pozavarovanj iz zavarovalne skupine življenjskih zava-
rovanj, za katera oblikuje matematične rezervacije, smiselno 
uporabljati določila tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne 
posle iz skupine življenjskih zavarovanj. Kapital pozavaroval-
nice mora biti v tem primeru najmanj enak vsoti kapitalskih 
zahtev izračunanih v skladu z zahtevami tega sklepa za 
zavarovalne posle iz skupine premoženjskih zavarovanj in iz 
skupine življenjskih zavarovanj.

(4) Pozavarovalnica izkazuje znesek zahtevanega mi-
nimalnega kapitala in zajamčenega kapitala na obrazcu, 
ki je predpisan za premoženjska zavarovanja v skladu s 
sklepom, ki predpisuje podrobnejši način izračuna kapitala 
in izpolnjevanja kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti 
zavarovalnic.

Pokojninske družbe

13. člen
(1) Kapital pokojninske družbe mora biti vedno najmanj 

enak kapitalskim zahtevam, izračunanim z uporabo določil 
tega sklepa, ki veljajo za zavarovalne posle iz zavarovalne 
skupine življenjskih zavarovanj.

(2) Določbe tega sklepa, ki veljajo za zavarovalnice, se 
smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe.

Novonastale zavarovalnice

14. člen
(1) Zavarovalnice, ki so pridobile dovoljenje za opravlja-

nje zavarovalnih poslov iz skupine premoženjskih zavaro-
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vanj, morajo predložiti prvi (drugi, tretji) izračun minimalnega 
kapitala na osnovi premijskega in škodnega količnika po 
preteku enega (dveh, treh) leta od začetka opravljanja za-
varovalnih poslov.

(2) Prvi (drugi, tretji) izračun minimalnega kapitala na 
osnovi premijskega in škodnega količnika naredi zavaro-
valnica s podatki, ki se nanašajo na prvo (drugo, tretje) leto 
poslovanja.

(3) Ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 
tega člena, se prvi izračun minimalnega kapitala izračuna 
samo z uporabo premijskega količnika.

(4) V drugem (tretjem) letu poslovanja upošteva zavaro-
valnica pri ugotavljanju in izkazovanju zahtevanega minimal-
nega kapitala zneske prvega (drugega) izračuna minimalne-
ga kapitala, v skladu z drugim odstavkom tega člena.

(5) Izračun škodnega količnika za drugi in tretji izračun 
minimalnega kapitala naredi zavarovalnica na osnovi:

– podatkov prvega in drugega leta poslovanja za drugi 
izračun minimalnega kapitala,

– podatkov prvega, drugega in tretjega leta poslovanja 
za tretji izračun minimalnega kapitala.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, zavaro-
valnica, ki izključno oziroma v prevladujočem deležu sklepa 
zavarovanja, ki krijejo nevarnosti kredita, nevihte, toče ali 
pozebe, računa škodni količnik na osnovi triletnega drsečega 
obdobja, dokler ne preteče najmanj sedem let od začetka 
opravljanja zavarovalnih poslov. Prvi izračun minimalnega 
kapitala na osnovi škodnega količnika za obdobje sedmih 
let naredi zavarovalnica po preteku najmanj sedem let od 
začetka opravljanja zavarovalnih poslov.

(7) Novo nastale zavarovalnice v vrstico 13 obrazca 
MKP vnesejo ustrezno število let upoštevanega obdobja.

(8) Zavarovalnice, ki pridobijo dovoljenje za opravljanje 
poslov iz skupine življenjskih zavarovanj, naredijo izračun 
minimalnega kapitala za prvo obračunsko leto v skladu z 
določbami tega sklepa, ki veljajo za življenjska zavarovanja. 
Pri izračunu minimalnega kapitala za zavarovalno vrsto zava-
rovanje izpada dohodka zaradi nezgode ali bolezni (24. točka 
drugega odstavka 2. člena ZZavar – UPB2) ter za dodatna 
zavarovanja (trinajsti odstavek 14. člena ZZavar – UPB2) 
smiselno upoštevajo določila prvega, drugega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena.

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja

15. člen
(1) Izračun minimalnega kapitala za dopolnilno zdra-

vstveno zavarovanje, opredeljeno v sedmem odstavku 2. čle-
na ZZavar – UPB2 in 1. točki drugega odstavka 61. člena 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo; 
v nadaljevanju ZZVZZ), se v skladu z določbo 62.č člena 
ZZVZZ opravi na način, kot to velja za zavarovanja iz šestega 
odstavka 110. člena ZZavar – UPB2, pri čemer se ne upošte-
vajo pogoji iz šestega odstavka 110. člena ZZavar – UPB2.

(2) Zavarovalnica izkaže podatke za dopolnilno zdra-
vstveno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena skupaj s 
podatki za zdravstvena zavarovanja, za katera veljajo dolo-
čila šestega odstavka 110. člena ZZavar – UPB2.

(3) Zavarovalnica, ki sklepa dopolnilno zdravstveno za-
varovanje, mora v postopku izračuna škodnega količnika v 
okviru letne vsote terjatev na izplačilo odškodnin upoštevati 
tudi zneske, ki izhajajo iz izravnave v okviru izravnalnih 
shem.

(4) Zneske iz izravnave v okviru izravnalne sheme upo-
števa zavarovalnica v postavki »Obračunani kosmati zneski 
škod« v vrstici 3 obrazca POM-1 in vrstici 12 obrazca POM-
2, ter v postavki »Obračunani čisti zneski škod« v vrstici 8 
obrazca POM-1.

(5) Zneski iz izravnave, na katere se nanaša prejšnji 
odstavek, so:

– za prva tri obdobja izravnave zadnjega obračunskega 
leta: zneski, ki jih je zavarovalnica iz naslova obveznosti 
oziroma iz naslova terjatev na osnovi odločbe Ministrstva, 
pristojnega za zdravje, obračunala do izravnalne sheme,

– za zadnje obdobje izravnave zadnjega obračunske-
ga leta: vnaprej vračunani odhodki oziroma nezaračunani 
prihodki na osnovi predvidenega izhodiščnega zneska za iz-
ravnavo iz naslova obveznosti oziroma terjatev do izravnalne 
sheme za to obdobje,

– za obračunska leta pred zadnjim obračunskim letom: 
zneski, ki jih je zavarovalnica iz naslova obveznosti oziroma 
iz naslova terjatev na osnovi odločbe Ministrstva, pristojnega 
za zdravje, obračunala do izravnalne sheme.

(6) Zavarovalnica v postavkah iz četrtega odstavka tega 
člena upošteva znesek za izravnavo tudi, če Minister, pristo-
jen za zdravje, v skladu z 62.h členom ZZVZZ ugotovi, da se 
izravnava ne opravi.

(7) Za potrebe trimesečnih poročil se v postavki »Ob-
računani kosmati zneski škod« smiselno upoštevajo drseči 
podatki, ki zajemajo obdobje enega leta, kot to določa peti 
odstavek tega člena.

Prenos zavarovalnega portfelja

16. člen
(1) Prevzemna zavarovalnica v primeru prenosa zava-

rovalnega portfelja izračuna premijski in škodni količnik na 
osnovi skupnih podatkov prevzemne zavarovalnice in podat-
kov, ki se nanašajo na prenesen zavarovalni portfelj.

(2) Zavarovalnica, ki prenaša zavarovalni portfelj, mora 
prevzemni zavarovalnici predložiti podatke za obdobje treh 
(sedmih) let, oziroma za obdobje poslovanja, če je to krajše 
od treh (sedmih) let, za izračun premijskega in škodnega 
količnika prenesenega zavarovalnega portfelja.

Letno poročanje

17. člen
(1) Zavarovalnica mora izpolnjene obrazce za obračun-

sko leto predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v roku treh 
mesecev po izteku koledarskega leta.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, 
mora pozavarovalnica izpolnjene obrazce za obračunsko 
leto predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v roku štirih 
mesecev po izteku koledarskega leta.

Trimesečna poročila

18. člen
(1) V primeru trimesečnih poročil se upoštevajo drseči 

podatki, ki zajemajo obdobje enega leta (treh oziroma sed-
mih let), in sicer:

– za prvo četrtletje se upoštevajo podatki iz obdobja od 
1. 4. predhodnega leta (tekoče leto – 3 oziroma tekoče leto 
– 7) do 31. 3. tekočega leta,

– za drugo četrtletje se upoštevajo podatki iz obdobja 
od 1. 7. predhodnega leta (tekoče leto – 3 oziroma tekoče 
leto – 7) do 30. 6. tekočega leta,

– za tretje četrtletje se upoštevajo podatki iz obdobja od 
1.10. predhodnega leta (tekoče leto – 3 oziroma tekoče leto 
– 7) do 30. 9. tekočega leta.

(2) Zneski v obrazcu POM-1 »Pomožni obrazec za izra-
čun lastnega deleža za skupino premoženjskih zavarovanj«, 
v obrazcu POM-2 »Pomožni obrazec za izračun povpreč-
nih kosmatih odhodkov za škode (peti odstavek 110. člena 	
ZZavar – UPB2)« in v obrazcu MKZ-2 »Izračun lastnega 
deleža – dodatna zavarovanja in zavarovanje izpada dohod-
kov zaradi nezgode ali bolezni« se za prvo (drugo, tretje) 
četrtletje izračunajo kot vsota zneska zadnjih treh (dveh, ene-
ga) četrtletji preteklega obračunskega leta in zneska prvega 
(drugega, tretjega) četrtletja tekočega obračunskega leta.
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(3) Kumulativni koeficienti povprečne rasti cen življenj-
skih potrebščin in kumulativni koeficienti rasti cen življenjskih 
potrebščin se v obrazcu POM-1 »Pomožni obrazec za izra-
čun lastnega deleža za skupino premoženjskih zavarovanj«, 
v obrazcu POM-2 »Pomožni obrazec za izračun povpreč-
nih kosmatih odhodkov za škode (peti odstavek 110. člena 	
ZZavar – UPB2)« in v obrazcu MKZ-2 »Izračun lastnega de-
leža – dodatna zavarovanja in zavarovanje izpada dohodkov 
zaradi nezgode ali bolezni« preračunajo na podlagi uradnih 
statističnih podatkov za drseča leta definirana v prvem od-
stavku tega člena.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 
prevladujoč delež za prvo, drugo in tretje četrtletje tekočega 
leta na obrazcu POM-2 ugotavlja na podlagi podatkov prete-
klega obračunskega leta.

(5) Zavarovalnica mora izpolnjene obrazce za prvo, dru-
go in tretje četrtletje predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor 
v roku dveh mesecev po izteku četrtletja.

(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega čle-
na, mora pozavarovalnica izpolnjene obrazce za prvo, drugo 
in tretje četrtletje predložiti Agenciji za zavarovalni nadzor v 
roku treh mesecev po izteku četrtletja.

Kumulativni koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin

19. člen
(1) Kumulativni koeficient rasti cen življenjskih potreb-

ščin za obdobje »t-1« je enak koeficientu rasti cen, izračuna-
nem v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. Kumulativ-
ni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-2« 
se izračuna kot produkt kumulativnega koeficienta rasti cen 
življenjskih potrebščin za obdobje »t-1« in koeficientom rasti 
cen življenjskih potrebščin za obdobje »t-2«, ki se izračuna 
v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. Kumulativni 
koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin za ostala obdobja 
se smiselno izračunajo v skladu s prejšnjim stavkom.

(2) Osnova za izračun koeficientov rasti cen življenjskih 
potrebščin so letni koeficienti rasti cen življenjskih potrebščin 
za vsako posamezno drseče leto. Letni koeficient rasti cen 
življenjskih potrebščin za vsako posamezno drseče leto se 
izračuna kot produkt mesečnih indeksov v obdobju posame-
znega drsečega leta, deljenih s 100. Mesečni indeks, ki kaže 
spremembo cen v tekočem mesecu glede na pretekli mesec, 
izračunava in objavlja Statistični urad RS.

(3) V prvem odstavku tega člena se izračunane kumu-
lativne koeficiente rasti cen življenjskih potrebščin za posa-
mezno obdobje zaokroži na tri decimalke in vnese v obrazce 
POM-1, POM-2 in MKZ-2.

Kumulativni koeficienti povprečne rasti cen življenjskih 
potrebščin

20. člen
(1) Kumulativni koeficient povprečne rasti cen življenj-

skih potrebščin za obdobje »t-1« je enak povprečnemu letne-
mu koeficientu rasti cen življenjskih potrebščin za »t-1« drse-
če leto, izračunanem v skladu z naslednjim odstavkom tega 
člena. Kumulativni koeficient povprečne rasti cen življenj-
skih potrebščin za obdobje »t-2« se izračuna kot produkt 
kumulativnega koeficienta povprečne rasti cen življenjskih 
potrebščin za obdobje »t-1« in povprečnim letnim koefici-
entom rasti cen življenjskih potrebščin za »t-2« drseče leto, 
izračunanem v skladu z naslednjim odstavkom tega člena. 

Kumulativni koeficienti povprečne rasti cen življenjskih po-
trebščin za ostala obdobja se smiselno izračunajo v skladu 
s prejšnjim stavkom.

(2) Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potreb-
ščin za posamezno drseče leto se izračuna kot aritmetično 
povprečje dvanajstih drsečih letnih koeficientov rasti cen ži-
vljenjskih potrebščin v tem obdobju. Letni koeficient rasti cen 
življenjskih potrebščin za posamezno drseče leto se izračuna 
v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena tega sklepa.

(3) V prvem odstavku izračunane kumulativne koefici-
ente povprečne rasti cen življenjskih potrebščin za posame-
zno obdobje se zaokroži na tri decimalke in vnese v obrazce 
POM-1, POM-2 in MKZ-2.

Način poročanja

21. člen
(1) Obrazci POM-1, POM-2, MKP, MK, MKZ-1, MKZ-2 

in MKZ-3 so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del.
(2) V obrazce iz prvega odstavka tega člena, se vpisu-

jejo denarni zneski, ki so zaokroženi na en euro.
(3) Zavarovalnica predloži Agenciji za zavarovalni nad-

zor s tem sklepom predpisane obrazce na papirju in v elek-
tronski obliki.

Prehodne določbe

22. člen
(1) Zavarovalnica, ki je imela na dan 3. 3. 2000 dovolje-

nje za opravljanje zavarovalnih poslov, naredi izračun mini-
malnega kapitala po škodnem količniku v okviru trimesečnih 
poročil, glede na prevladujoči delež, za sedemletno obdobje 
prvič za obdobje od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2008 na dan 30. 6. 
2008. Naslednje trimesečno poročilo na osnovi upoštevane-
ga sedemletnega obdobja zavarovalnica naredi za obdobje 
od 1. 4. 2002 do 31. 3. 2009 na dan 31. 3. 2009.

(2) Denarne vrednosti, ki izhajajo oziroma se nanašajo 
na obdobje do vključno 31. 12. 2006, se preračunajo v eure 
po tečaju 239,64 SIT za 1 €.

Uveljavitev in uporaba sklepa

23. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007. Zavarovalnice prvič 

poročajo po določbah tega sklepa po stanju na dan 31. 3. 
2007.

24. člen
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha 

veljati Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 
kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, št. 118/04, 6/05, 47/05 
in 89/05; v nadaljevanju: Sklep št. 118/04).

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka, so zavaro-
valnice dolžne poročilo na dan 31. 12. 2006 posredovati v 
skladu z določbami Sklepa št. 118/04.

Ljubljana, dne 18 decembra 2006
EVA 2006-1611-0216

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.
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Zavarovalna skupina premoženjskih zavarovanj MKP

Izra un minimalnega kapitala

Zavarovalnica:
Na dan:

Rezultat na osnovi premijskega in škodnega koli nika ter 2. odstavka 111. lena ZZavar

 Tekoče leto  Predhodno 
leto  Tekoče leto  Predhodno 

leto

 Vsota obračunanih kosmatih zavarovalnih premij * 1
 Kosmate prenosne premije na začetku upoštevanega obdobja * 2
 Kosmate prenosne premije na koncu upoštevanega obdobja * 3
 Vsota kosmatih prihodkov od premij ([1] + [2] - [3]) 4
 Vsota zavarovalnih premij (večji od [1] oziroma [4]) 5

 vsota zavarovalnih premij do 50 mio € x 18/100 6
 vsota zavarovalnih premij nad 50 mio € x 16/100 7
 vsota zavarovalnih premij do 50 mio € x 18/300 8
 vsota zavarovalnih premij nad 50 mio € x 16/300 9

 Skupaj ([6] + [7] oziroma [8] + [9]) 10
 Lastni delež (večji od POM-1 [13] oziroma 0,50) 11
 Rezultat na osnovi premijskega količnika( [10] * [11] ) 12
 Upoštevano obdobje (če POM-2 [3] ≤ 0,5 zadnja 3 leta, drugače zadnjih 7 let) 13
 Obračunani kosmati zneski škod v upošt. obdobju* (POM-2 [i, 7 oziroma 13] ) 14
 Kosmate škodne rezerv. na začetku upošt. obdobja* (POM-2 [d ali h, 9 oz. 15]) 15
 Kosmate škodne rezerv. na koncu upošt. obdobja*   (POM-2 [a, 9 oziroma 15]) 16
 Uveljavljene regresne terjatve v upoštevanem obdobju* (POM-2 [i, 11 oziroma 17]) 17
 Letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin ( ([14] - [15] + [16] - [17]) / [13] ) 18

 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do 35 mio € x 26/100 19
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad 35 mio € x 23/100 20
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do 35 mio € x 26/300 21
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad 35 mio € x 23/300 22

 Skupaj ( [19] + [20] oziroma [21] + [22] ) 23
 Rezultat na osnovi škodnega količnika ( [23] * [11] ) 24
 Kosmate rezervacije za starost 25
 Lastni delež (večji od POM-1 [16] oziroma 0,85) 26
 Rezultat na osnovi drugega odstavka 111. člena ZZavar ( 0,04 * [25] * [26] ) 27
* V zavarovalnih vrstah 11, 12 in 13 so zneski povečani za 50%.

Datum: Podpis odgovorne osebe:

v EUR

 Skupina premoženjskih 
zavarovanj, razen zdrav. zav., 

za katera veljajo določila 6. 
odst. 110. člena ZZavar 

  Zdravstvena zavarovanja, 
za katero veljajo določila 6. 

odst. 110. člena ZZavar 

Priloga
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Zavarovalna skupina premoženjskih zavarovanj MK

Zahtevani minimalni kapital 

Zavarovalnica:
Na dan:

110.člen ZZavar

 Tekoče leto  Predhodno leto 
 Rezultat na osnovi premijskega količnika (MKP [12] ) 1
 Rezultat na osnovi škodnega količnika (MKP [24] ) 2
 Minimalni kapital (večji od [1] oziroma [2] ) 3

110. in 111. člen ZZavar

 Tekoče leto  Predhodno leto 
 Rezultat na osnovi premijskega količnika (MKP [12] ) 4
 Rezultat na osnovi škodnega količnika (MKP [24] ) 5
 Rezultat na osnovi 2. odstavka 111. člena (MKP [27] ) 6
 Minimalni kapital (večji od: [4] , [5] , [6] ) 7

110., 111.,  112. in 354 člen ZZavar

 Tekoče leto  Predhodno leto 
Minimalni kapital na osnovi 110. člena ZZavar ( [3] + [7] ) 8
Minimalni kapital za preteklo leto ( MK [8, preteklo leto] ) 9
Minimalni kapital za tekoče upoštevano obdobje ( večji od POM-1 [20] 
oziroma [8] ) (10. odstavek 110. člena ZZavar) 10

Zajamčeni kapital (1. odstavek 112. člena ZZavar) ( [10] / 3 ) 11
Zajamčeni kapital (2. odstavek 112. člena ZZavar) 12
Zajamčeni kapital (večji od [11] oziroma [12] ) 13
Zahtevani minimalni kapital (večji od [10] oziroma [13] ) 14

Datum: Podpis odgovorne osebe:

v EUR
 Skupina premoženjskih zavarovanj, razen 

zdrav. zav., za katero veljajo določila 6. 
odstavka 110. člena ZZavar 

v EUR
  Zdravstvena zavarovanja, za katero veljajo 

določila 6. odstavka 110. člena ZZavar 

v EUR
 Skupina premoženjskih zavarovanj 
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5890. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev 
in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora 
zagotavljati zavarovalnica

Na podlagi 8. točke 109. člena, 177. člena in 2. toč-
ke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, 
št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: 	
ZZavar-UPB2) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu 

izračuna količnikov likvidnosti sredstev  
in najmanjšem obsegu likvidnosti,  

ki ga mora zagotavljati zavarovalnica

1. člen
(1) V Prilogi 2 Sklepa o načinu izračuna količnikov likvi-

dnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti sredstev, 

ki ga mora zagotavljati zavarovalnica (Uradni list RS, št. 
118/00) se obrazec »Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik 
likvidnosti« nadomesti z novim obrazcem »Z-LIKV-1: Te-
densko stanje in količnik likvidnosti«, ki je sestavni del tega 
sklepa.

(2) V obrazec iz prvega odstavka tega člena, se vpisu-
jejo denarni zneski, ki so zaokroženi na en euro.

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za izračun 
količnika likvidnosti prevega delovnega dne v letu 2007.

Ljubljana, dne 18. decembra 2006
EVA 2006-1611-0217

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.

PRILOGA 2

Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik likvidnosti

Zavarovalnica:

Sedež:

Naziv kritnega sklada oziroma kritnega premoženja:
v EUR

Zap. št.
1

Postavka

2

KTO/SEZNAM
/FORMULA

3

STANJE

4

OPOMBA

5
1 Imetje na denarnih računih zavarovalnice v EUR
2 Imetje na denarnih računih zavarovalnice v drugih valutah
3 Gotovina v blagajni
4 Vloge na vpogled
5 Vloge s preostalo ročnostjo ali odpoklicem do 6 dni
6 Kuponi obveznic z dospelostjo do 6 dni
7 Vrednostni papirji RS
8 Vrednostni papirji BS
9 Vrednostni papirji centralnih bank EEA in OECD

10 Vrednostni papirji vlad EEA in OECD
11 Vrednostni papirji drugih izdajateljev, če se z njimi trguje na organiziranem trgu
12 Terjatve do klirinško depotnih družb
13 Neizkoriščeni brezpogojni okvirni krediti bank
14 Terjatve, za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu
15 Realno pričakovani prilivi iz dospelih terjatev do zavarovalnih premij v nasle-

dnjih 6 dneh

16 SKUPAJ LIKVIDNA SREDSTVA vsota 1 do 15

17 Obveznosti iz poslovanja, dospele do dneva poročanja
18 Obveznosti iz posojil in financiranja, dospele do dneva poročanja
19 Druge obveznosti, dospele do dneva poročanja
20 Obveznosti iz poslovanja, dospele v 6 dneh
21 Obveznosti iz posojil in financiranja, dospele v 6 dneh
22 Druge obveznosti, dospele v 6 dneh
23 Druge pričakovane obveznosti iz naložbene dejavnosti v naslednjih 6 dneh
24 Ostale pričakovane obveznosti v naslednjih 6 dneh

25 SKUPAJ DOSPELE IN KMALU DOSPELE OBVEZNOSTI vsota 17 do 24

26 KOLIČNIK LIKVIDNOSTI 16/25

Datum izdelave poročila:

Podpis odgovorne osebe:
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5891. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Vodice

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Vodice

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucij-

sko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Vodice, na katerem izvaja dejavnost sistemske-
ga operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 	
Petrol plin, d. o. o.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,6128 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe 
(EUR/Sm3)

CDK1 0-200 0,0000 0,2420

CDK2 201-500 0,0000 0,2420

CDK3 501-1.500 0,0000 0,1853

CDK4 1.501-2.500 0,0000 0,1626

CDK5 2.501-4.500 0,0000 0,1626

CDK6 4.501-10.000 0,0000 0,0000 0,1570

CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,0000 0,1399

CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,0000 0,1399

CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1399

CDK10 100.001-200.000 0,0000 0,1286

CDK11 200.001-600.000 0,0000 0,1286

CDK12 600.001-1.000.000 0,0000 0,1286

CDK13 1.000.001-5.000.000 0,0000 0,1286

CDK14 5.000.000-15.000.000 0,0000 0,1286

CDK15 Nad 15.000.000 0,0000 0,1286

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 

operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,4063 
EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za sto-
ritev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Vodice.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistemske-
ga operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Pe-
trol plin, d. o. o., o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice.

Št. 22-36/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0152

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5892. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Trzin

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem  
območju Občine Trzin

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine 
Trzin, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina Petrol, Slovenska 
energetska družba, d. d.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1539 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto) Cena porabe (EUR/Sm3)

CDK1 0-200 0,0000 0,1785
CDK2 201-500 0,0000 0,1785
CDK3 501-1.500 0,0000 0,1461
CDK4 1.501-2.500 0,0000 0,1330
CDK5 2.501-4.500 0,0000 0,1330
CDK6 4.501-10.000 0,0000 0,0000 0,1201
CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,0000 0,1135
CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,0000 0,1135
CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1135
CDK10 100.001-200.000 0,0000 0,1006
CDK11 200.001-600.000 0,0000 0,1006
CDK12 600.001-1.000.000 0,0000 0,1006
CDK13 1.000.001-5.000.000 0,0000 0,1006
CDK14 5.000.000-15.000.000 0,0000 0,1006
CDK15 Nad 15.000.000 0,0000 0,1006

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 

operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,0015 
EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za sto-
ritev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Trzin.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega pli-
na Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., o določitvi 
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 
geografskem območju Občine Trzin.

Št. 22-35/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0151

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5893. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Mengeš

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Mengeš

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine 
Mengeš, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina Petrol, Slovenska 
energetska družba, d. d.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1672 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto) Cena porabe (EUR/Sm3)

CDK1 0-200 0,0000 0,2053
CDK2 201-500 0,0000 0,2053
CDK3 501-1.500 0,0000 0,1486
CDK4 1.501-2.500 0,0000 0,1297
CDK5 2.501-4.500 0,0000 0,1297
CDK6 4.501-10.000 0,0000 0,0000 0,1203
CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,0000 0,1109
CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,0000 0,1109
CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1109
CDK10 100.001-200.000 0,0000 0,1014
CDK11 200.001-600.000 0,0000 0,1014
CDK12 600.001-1.000.000 0,0000 0,1014
CDK13 1.000.001-5.000.000 0,0000 0,1014
CDK14 5.000.000-15.000.000 0,0000 0,1014
CDK15 Nad 15.000.000 0,0000 0,1014

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 

operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,0015 
EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za sto-
ritev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Mengeš.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega pli-
na Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., o določitvi 
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 
geografskem območju Občine Mengeš.

Št. 22-34/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0149

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5894. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Domžale

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Domžale

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Ob-
čine Domžale, na katerem izvaja dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Petrol, 
Slovenska energetska družba, d. d.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,2204 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto)

Cena porabe (EUR/
Sm3)

CDK1 0-200 0,0000 0,1621

CDK2 201-500 0,0000 0,1621

CDK3 501-1.500 0,0000 0,1325

CDK4 1.501-2.500 0,0000 0,1325

CDK5 2.501-4.500 0,0000 0,1325

CDK6 4.501-10.000 0,0000 0,0000 0,1325

CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,0000 0,1227

CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,0000 0,1227

CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1227

CDK10 100.001-200.000 0,0000 0,1177

CDK11 200.001-600.000 0,0000 0,1177

CDK12 600.001-1.000.000 0,0000 0,1177

CDK13 1.000.001-5.000.000 0,0000 0,1177

CDK14 5.000.000-15.000.000 0,0000 0,1177

CDK15 Nad 15.000.000 0,0000 0,1177

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sistemski 

operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina lastnik 
merilnih naprav (VL), znaša 1,0015 EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za sto-
ritev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Domžale.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega pli-
na Petrol, Slovenska energetska družba, d. d., o določitvi 
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 
geografskem območju Občine Domžale.

Št. 22-33/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0147

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5895. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Škofja Loka

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Škofja Loka

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Obči-
ne Škofja Loka, na katerem izvaja dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Loška 
komunala, d. d.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,1224 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto) Cena porabe (EUR/Sm3)

CDK1 0-200 1,1640 0,1280

CDK2 201-500 1,1640 0,1280

CDK3 501-1.500 1,1640 0,1280

CDK4 1.501-2.500 1,1640 0,1280

CDK5 2.501-4.500 1,1640 0,1280

CDK6 4.501-10.000 1,1640 0,0000 0,1280

CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,0000 0,1280

CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,0000 0,1280

CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1280

CDK10 100.001-200.000 0,0000 0,1231

CDK11 200.001-600.000 0,0000 0,1231

CDK12 600.001-1.000.000 0,0000 0,1231

CDK13 1.000.001-5.000.000 0,0000 0,1131

CDK14 5.000.000-15.000.000 0,0000 0,1131

CDK15 Nad 15.000.000 0,0000 0,1131

5. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 

operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,3998 
EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev 
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine 
Škofja Loka.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
Loška komunala, d. d., o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine 
Škofja Loka.

Št. 22-20/2006/TS-20
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0150

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5896. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Jesenice

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Jesenice

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine 
Jesenice, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operater-
ja distribucijskega omrežja zemeljskega plina JEKO-IN, javno 
komunalno podjetje, d. o. o.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 1,087 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto) Cena porabe (EUR/Sm3)

CDK1 0-200 2,7124 0,1070

CDK2 201-500 2,7124 0,1070

CDK3 501-1.500 2,7124 0,1070

CDK4 1.501-2.500 2,7124 0,1070

CDK5 2.501-4.500 2,7124 0,1070

CDK6 4.501-10.000 0,0000 0,1461 0,1070

CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,1461 0,1070

CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,1461 0,0903
CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,1461 0,0000 0,0903
CDK10 100.001-200.000 0,6086 0,0357

CDK11 200.001-600.000 0,6086 0,0357

CDK12 600.001-1.000.000 0,6086 0,0357

CDK13 1.000.001-5.000.000 0,6086 0,0357

CDK14 5.000.000-15.000.000 0,6086 0,0357

CDK15 Nad 15.000.000 0,6086 0,0357

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar je sis-

temski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
lastnik merilnih naprav (VL), znaša 1,8778 EUR/mesec.

(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša 
0,6259 EUR/mesec.

(3) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,0432 
EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za sto-

ritev distribucije zemeljskega plina za geografsko območje 
Občine Jesenice.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d. o. o., o določitvi 
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na 
geografskem območju Občine Jesenice.

Št. 22-18/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0148

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5897. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina na geografskem 
območju Občine Žirovnica

Na podlagi drugega odstavka 32. in prvega odstavka 
87.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05, 
uradno prečiščeno besedilo in 118/06) v zvezi z 10. členom 
Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kri-
terijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) 
in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije 
za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje ze-
meljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05, 102/05) Javna 
agencija Republike Slovenije za energijo izdaja

A K T
o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 

zemeljskega plina na geografskem območju 
Občine Žirovnica

1. člen
S tem aktom Javna agencija Republike Slovenije za 

energijo določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino 
za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je 
sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na 
odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.

2. člen
S tem aktom je določena omrežnina za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine 
Žirovnica na katerem izvaja dejavnost sistemskega operater-
ja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Plinstal, d. d.

3. člen
Osnovna cena za distribucijo znaša: 0,2624 EUR/m3.

4. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odje-

mno skupino na mesec znaša:

Tabela 1

Odjemna skupina Fiksni del Variabilni
del

CDKi
Zakupljena zmogljivost  

(Sm3/leto) Pavšal (EUR/mesec) Cena moči (EUR/kW) Cena zmogljivosti 
((EUR/(Sm3/dan))/leto) Cena porabe (EUR/Sm3)

CDK1 0-200 2,7124 0,1177

CDK2 201-500 2,7124 0,1177

CDK3 501-1.500 2,7124 0,1177

CDK4 1.501-2.500 2,7124 0,1177

CDK5 2.501-4.500 2,7124 0,1177

CDK6 4.501-10.000 0,0000 0,1461 0,1135

CDK7 10.001-30.000 0,0000 0,1461 0,1135

CDK8 30.001-70.000 0,0000 0,1461 0,1135

CDK9 70.001-100.000 0,0000 0,1461 0,0000 0,1135
CDK10 100.001-200.000 0,6086 0,0568

CDK11 200.001-600.000 0,6086 0,0568

CDK12 600.001-1.000.000 0,6086 0,0568

CDK13 1.000.001-5.000.000 0,6086 0,0568

CDK14 5.000.000-15.000.000 0,6086 0,0568

CDK15 Nad 15.000.000 0,6086 0,0568

5. člen
(1) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 

operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav ter jih ne vzdržuje in ne umerja (VN), znaša 
0,6259 EUR/mesec.

(2) Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski 
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik 
merilnih naprav, jih pa vzdržuje in umerja (VU), znaša 1,0432 
EUR/mesec.

6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (CDKi`) 

se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo za upravičene 

odjemalce veljati določbe predpisov, s katerimi je urejeno 
področje določanja cen, ki se smiselno uporabljajo za storitev 
distribucije zemeljskega plina za geografsko območje Občine 
Žirovnica.

8. člen
(1) Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. ja-
nuarja 2007.

(2) Ta akt velja do uveljavitve splošnega akta sistem-
skega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
Plinstal, d. d., o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirov-
nica.

Št. 22-44/2006/ZP-13
Maribor, dne 21. decembra 2006
EVA 2006-2111-0146

Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije 

za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.
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5765. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna 

občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 
2006 do 31. 3. 2007 15467

GORNJI PETROVCI
5766. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Gornji Petrovci za leto 2006 15468
5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Gornji Petrovci 15469

5768. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo-
čju Občine Gornji Petrovci za leto 2007 15469

GROSUPLJE
5769. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Grosuplje 15470

5770. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega 
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča 
izven območja urejanja stavbnega zemljišča za 
Občino Grosuplje 15470
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IG
5771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Ig za leto 2006 15470
5772. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrli-

ških vežic v Občini Ig za leto 2007 15472
5773.	 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen pro-

gramov v Javnem zavodu Vrtec Ig 15472

IVANČNA GORICA
5774. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komi-

sije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja 
in priznanja Občinskega sveta Občine Ivančna 
Gorica 15472

5876. Odlok o dopolnitvi Odloka o varstvu virov pitne 
vode na območju Občine Ivančna Gorica 15560

KAMNIK
5775. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o do-

ločitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih 
površinah v delu mesta Kamnik 15473

5776. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pa-
všalnih zneskov za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za leto 2007 15473

KOPER
5777. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Ko-

per v obdobju januar–marec 2007 15474
5778. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

rine Območni obrtni zbornici Koper za leto 2007 15474

KRŠKO
5779. Sklep o začasnem financiranju proračunske pora-

be v Občini Krško za leto 2007 15475

KUZMA
5780. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o re-

žijskem obratu v Občini Kuzma 15476
5781. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v 

obdobju januar–marec 2007 15476
5782. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-var-

stvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuz-
ma za leto 2007 15478

5783. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi 
mrliške vežice za leto 2007 15478

5784. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Kuzma za leto 2007 15479

5785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov 15479

5786. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ka-
tegorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma 15479

LITIJA
5787. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v ob-

dobju od 1. januarja do 31. marca 2007 15481

LJUBLJANA
5788. Sklep o določitvi članarine Območni obrtni zbornici 

Ljubljana Vič za leto 2007 15482

LJUBNO
5789. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 15483

LOGATEC
5790. Sklep o začasnem financiranju Občine Logatec v 

obdobju januar–marec 2007 15483
5791. Program priprave strategije prostorskega razvoja 

Občine Logatec 15485

MAJŠPERK
5792. Sklep o začasnem financiranju Občine Majšperk v 

obdobju januar–marec 2007 15490

MEDVODE
5793. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za 
leto 2007 15492

MIREN -	KOSTANJEVICA
5794. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Ko-

stanjevica v obdobju januar–marec 2007 15492

MIRNA PEČ
5795. Sklep o ukinitvi javnega dobra 15493
5796. Sklep o ukinitvi javnega dobra 15493
5797. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč 

za leto 2006 15493

5798. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna Peč 
v obdobju januar–marec 2007 15495

MISLINJA
5799. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna 

Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2007– 31. 3. 
2007 15496

MOZIRJE
5800. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Obči-
ne Mozirje 15497

5801. Sklep o začasnem financiranju Občine Mozirje v 
obdobju januar–marec 2007 15497

5802. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-
čini Mozirje za leto 2007 15498

5803. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 
2007 15498

MURSKA SOBOTA
5804. Sprememba Statuta Mestne občine Murska Sobo-

ta 15498
5805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-

gradah ob kulturnem prazniku 15499
5806. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo-
čju Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 15499

5807. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgo-
je in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem 
zavodu »Vrtec« Murska Sobota za leto 2007 15499

5808. Sklep o določitvi višine blagajniškega maksimu-
ma 15500

NOVA GORICA
5809. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

rine Območni obrtni zbornici Nova Gorica za leto 
2007 15500

5810. Program priprave prostorskega reda Mestne obči-
ne Nova Gorica (PR MONG) 15501

NOVO MESTO
5811. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in do-

polnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med 
Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru 
Novega mesta 15506

5812. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks 
v Mestni občini Novo mesto 15507

ODRANCI
5813. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v 

letu 2007 15507

PIRAN
5814. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

rine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2007 15507

PODČETRTEK
5815. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za 

stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2007 15508

5816. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Ob-
čini Podčetrtek 15509

5817. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo-
čju občine Podčetrtek za leto 2007 15509

5818. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v 
Občini Podčetrtek za leto 2007 15509

5819. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 15510
5820. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Ob-

čine Podčetrtek 15510

PODLEHNIK
5821. Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik 

v obdobju januar–marec 2007 15510

POLZELA
5822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Polzela za leto 2006 15512

PREBOLD
5823. Sklep o začasnem financiranju Občine Prebold v 

obdobju januar–marec 2007 15513
5824. Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Ob-

čine Prebold 15514
5825. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v 

Občini Prebold 15515

PUCONCI
5826. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Obči-

ne Puconci v obdobju januar–marec 2007 15517
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RADLJE OB DRAVI
5827. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja čla-

narine Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi za 
leto 2007 15517

RAVNE NA KOROŠKEM
5828. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja člana-

rine Območni obrtni zbornici Ravne na Koroškem 
za leto 2007 15518

ROGAŠKA SLATINA
5829. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogaška 

Slatina v obdobju januar–marec 2007 15519

ROGAŠOVCI
5830. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci 

v obdobju januar–marec 2007 15520

ROGATEC
5831. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v 

obdobju januar–marec 2007 15521

SEŽANA
5832. Ugotovitev občinske volilne komisije o prehodu 

mandata člena Občinskega sveta Občine Sežana 
na naslednjega kandidata z liste 15522

SLOVENJ GRADEC
5833. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja čla-

narine Območni obrtni zbornici Slovenj Gradec za 
leto 2007 15523

5834. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Slovenj Gradec za leto 2007 15523

5835. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne 
opreme za leto 2007 na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec 15524

SLOVENSKA BISTRICA
5836. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

– javno dobro 15524
5837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

– javno dobro 15524
5838. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 

– javno dobro 15525

SODRAŽICA
5839. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Sodražica za leto 2006 15525
5840. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 15526
5841. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v 

Občini Sodražica 15526
5842. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodraži-

ca 15527
5843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tarifnega 

pravilnika za obračun oskrbe s pitno vodo iz vo-
dovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja 
Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica 15527

ŠMARJE PRI JELŠAH
5844. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko 

vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah 15528
5845. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 15528
5846. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi 15529

ŠMARTNO PRI LITIJI
5847. Program priprave medobčinskega lokacijskega na-

črta za prostorsko ureditev skupnega pomena za 
obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 
1346 in 1347 15529

5848. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih 
plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri 
Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in 
župana ter članov nadzornega odbora 15533

TABOR
5849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Tabor za leti 2005 in 2006 15533

TIŠINA
5850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

računu Občine Tišina za leto 2006 – rebalans II 15534
5851. Sklep o višini nadomestila za izpad proizvodnje in 

dohodka na zemljiščih, ki se nahajajo v vodovar-
stvenih pasovih, za leto 2007 15535

5852. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2007 15535

5853. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalnih 
taks za leto 2007 15536

5854. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in okolice z 
mrliško vežo 15536

5855. Sklep o ceni vode 15536
5856. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1 15536

TREBNJE
5857. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje, 

Občine Mokronog -	Trebelno in Občine Šentrupert 
v obdobju januar–marec 2007 15536

VITANJE
5858. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za 

izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemlji-
šča za leto 2007 15538

5859. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne 
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne 
gradbene cene, s katerim se določi korist za stavb-
no zemljišče 15539

VRANSKO
5860. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji ob-

činskih javnih cest v Občini Vransko 15539

ZREČE
5861. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 

načrta turistično-rekreacijskega območja s parkov-
no ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa 
centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidal-
nega načrta Nova Dobrava in zazidalnega načrta 
centra Zreč 15542

5862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Ob-
čine Zreče 15553

5863. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od pre-
moženja v Občini Zreče v letu 2007 15553

5864. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 15554

5865. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine v Občini Zreče 15554

5866. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno 
takso v Občini Zreče za leto 2007 15554

5867. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev 
proračuna Občine Zreče 15555

5868. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-
čine Zreče 15555

5869. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine 
Zreče 15555

5870. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Zreče za leto 2006 15556

ŽELEZNIKI
5871. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v 

obdobju januar–marec 2007 15556
5872. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 15558
5873. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komu-

nalnih taks v Občini Železniki za leto 2007 15558
5874. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Železniki za leto 2007 15558

5875. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki v 
Občini Železniki 15559
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