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OBČINA BENEDIKT 

 
1099. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Benedikt v obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS 
št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 55/15-
ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 64. člena Statuta 
Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/18) je župan občine Benedikt dne 17. decembra 2018 
sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE BENEDIKT V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Benedikt v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2019. 
 

2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4, 
14/2013-popr., 101/2013, 55/15-ZFisP, 96/15-
ZIPRS1617 in 13/18 ) in Odlokom o proračunu Občine 
Benedikt za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 60/17, 25/18, 35/18 in 54/18). 
 
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 Proračun januar 

– marec 2019 
KONTO NAZIV  ZNESEK V EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 468.476,27         
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)          460.136,67 
70 DAVČNI PRIHODKI  401.058,80        
700 Davki na dohodek in dobiček  386.542,00        
703 Davki na premoženje 6.146,24        
704 Domači davki na blago in storitve  9.143,17        
706 Drugi davki                -772,61 
   
71 NEDAVČNI PRIHODKI  59.077,87        
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  24.354,81        
711 Takse in pristojbine  522,76        
712 Denarne kazni 185,28         
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  15.139,11        
714 Drugi nedavčni prihodki  18.875,91        
   
72 KAPITALSKI PRIHODKI 6.830,33         
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev -           
721 Prihodki od prodaje zalog -           
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 6.830,33      
73 PREJETE DONACIJE  -          
730 Prejete donacije iz domačih virov  -          
731 Prejete donacije iz tujine  -          
74 TRANSFERNI PRIHODKI  1.509,27        
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  1.509,27        
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU          - 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 419.966,92         
   
40 TEKOČI ODHODKI  164.700,84        
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  38.866,62        
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  6.637,60        
402 Izdatki za blago in storitve  113.484,68        
403 Plačila domačih obresti  5.711,94        
409 Rezerve -                  
   
41 TEKOČI TRANSFERI  208.856,93        
410 Subvencije -         
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  156.317,92       
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam  7.032,16        
413 Drugi tekoči domači transferi 45.506,85        
414 Tekoči transferi v tujino  -          
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 46.409,15          
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 46.409,15        
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI -        
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor. -         
432 Investicijski transferi občinam -         
   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 48.509,35           
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
 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 POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
     DELEŽEV (440+441+442)  -          
   
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  -          
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 (500)                          
   
50 ZADOLŽEVANJE - 
500 Domače zadolževanje - 
 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  
55 ODPLAČILO DOLGA            38.810,86 
550 Odplačilo domačega dolga   38.810,86          
   
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 9.698,49          
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)             
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -38.810,86 
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) -48.509,35 
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2018             

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

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

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

5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna. 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Končna določba 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2019 
dalje. 
 
Številka: 41002-10-2018-1 
Datum: 17.12.2018 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM  

 
1100. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerklje 

na Gorenjskem za obdobje januar – marec 
2019 

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 94. člena Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16) je župan Občine Cerklje na 
Gorenjskem, dne 10. 12. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA OBDOBJE 
JANUAR – MAREC 2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Cerklje na Gorenjskem  (v nadaljevanju: občina) 
v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v 
nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2018  ( Uradnega glasila 
slovenskih občin št. 5 /18 in 32/18) 
 
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  
 Skupina/podskupina kontov   

 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 2.192.953 

 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.012.502 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.555.674 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.107.912 

 
703 Davki na premoženje 372.921 

 
704 Domači davki na blago in storitve 67.635 

 
706 Drugi davki 7.207 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 456.827 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 160.333 

 
711 Takse in pristojbine 3.457 

 
712 Globe in druge denarne kazni  18.321 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 13.156 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 261.561 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 137.640 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 36 

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev 137.604 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 42.811 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 42.811 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.239.738 

40 TEKOČI ODHODKI 361.306 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 82.009 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  13.168 

 
402 Izdatki za blago in storitve 266.026 

 
409 Rezerve 102 
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41 TEKOČI TRANSFERI 539.862 

 
410 Subvencije 8.318 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 393.970 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 60.336 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 77.239 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 138.678 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 138.678 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 199.891 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 199.891 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) 953.214 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina/Podskupina kontov    

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 217.620 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 217.620 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 217.620 

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

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 217.620 
C.  RAČUN FINANCIRANJA   

Skupina/Podskupina kontov   

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 1.170.834 

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

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X.-IX.) -953.214 

 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.808.129 

 
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) 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
podkontov je priloga k temu sklepu in se objavi  na 
spletni strani občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

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

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Končna določba 
 

7. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati se začne 01.01.2019. 
Splošni in posebni del začasnega financiranja se objavita 
na spletni strani občine. 
 
Številka: 410-27/2018-31 
Datum: 10.12.2018 
 

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

 
 

1101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje 
na Gorenjskem 

 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 7. in 
16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 2. seji 
dne 19.12.2018, sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji 

občinskih cest 
v Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
1. člen 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/09, 3/14, 2/15, 1/16), v nadaljevanju: 
odlok. 
 

2. člen 
V 4. členu se tabela »Lokalne ceste (LC) so:« spremeni 
tako, da se: 
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• spremenijo naslednji zapisi 

Zap. št. Številka 
ceste 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] 

3 039130 039131 639 Cerklje – Vašca – letališče 104 3.063 V  
4 039300 039301 039801 Ravne – Planina Jezerca parkirišče 9.760 V  
6 039410 039411 104 letališče – Praprotna Polica 390031 2.898 V  
7 039500 039501 639 Zg. Brnik – Cilak – R/104 104 1.424 V  
 SKUPAJ 67.791 m  

 
3. člen 

V 7. členu se tabela »Javne poti (JP) so:« spremeni tako, da se: 
• brišejo naslednji zapisi 

Zap. št. Številka 
ceste 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] 

65 539690 539691 039300 LC 032900 ČN – Kriška 
planina 

ograja 
depandanse 375 V  

94 540030 540031 104 R/104 – Sp. Dobrava ograja letališča 1.108 V  

178 540990 540991 540930 Velsovo – Ropret – Potok 
Čimžar preko vrta 540920 155 V  

 
• doda naslednji zapis 

Zap. št. Številka 
ceste 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] 

42.1 539500 539503 326091 Štefanja gora (odcep proti HŠ 
30)  HŠ NH 89 V  

125.1 540410 540412 039711 Zg. Trata – Sp. Trata 039121 561 V  
125.2 540410 540413 540412 Sp. Trata (odcep proti HŠ 58) HŠ 58A 73 V  
157.1 540810 540815 039411 Praprotna Polica - Šenčur 391032 841 V 1.577 - Šenčur 

157.2 540810 540816 540814 Praprotna Polica (igrišče LC 
039411) 039411 147 V  

157.3 540810 540817 039411 Praprotna Polica - povezava 540815 388 V  
 
• spremenijo naslednji zapisi 

Zap. št. Številka 
ceste 

Številka 
odseka 

Začetek 
odseka Potek odseka Konec 

odseka 

Dolžina 
odseka v 
občini [m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
odseka v sosednji 
občini [m] 

54 539590 539591 039301 Stiška vas - Hribašek HŠ 18 900 V  

57 539610 539611 039301 LC 039300 – Prgoznik – 
Ambrož - Čebašek HŠ 178 202 V  

125 540410 540411 039121 Zalog pri Cerklja (odcep proti 
HŠ 36) HŠ 37 142 V  

154 540810 540811 540951 Fazanarija - Vrbica 540813 1.325 V  
155 540810 540812 540811 Praprotna Polica 039411 642 V  
156 540810 540813 390031 Praprotna Polica (skozi vas) 039411 1.446 V  
157 540810 540814 540813 Paprotna Polica (mimo igrišča) 039411 382 V  
176 540960 540961 540813 Praprotna Polica - naselje 540814 114 V  

177 540980 540981 540813 Praprotna Polica – Pr’Mih – 
Petek - Teran HŠ 28 296 V  

 SKUPAJ 80.898 m  
 

4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 
113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2018-
107 (507) z dne 4.7.2018. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 371-44/2018-03 
Datum: 19.12.2018 
 

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

 
 

 
1102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

območju naselij ter imenih naselij in ulic v 
Občini Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju 
in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 
25/08), 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta občine Cerklje 
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na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet Občine Cerklje na 
Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 19. 12. 2018 
sprejel: 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBMOČJU NASELIJ TER IMENIH NASELIJ IN ULIC V 
OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
1. člen 

Odlok o območju naselij ter imenih naselij in ulic v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 1/10 in 3/11) se spremeni tako, da se 
doda nov 4. člen, ki se glasi:  

»4. člen 
Meja med naselji Zgornji Brnik, Spodnji Brnik, Praprotna 
Polica in Vašca se spremeni tako, kot je razvidno iz 
Elaborata določitve območja naselja, številka dokumenta 
(GURS): 35324-13/2018-2, z dne 5. 12. 2018, ter mnenja 
glede spremembe meje med naselji št. 35324-13/2018-3 
z dne 5. 12. 2018, ki ju je pripravilo Ministrstvo za okolje 
in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, 
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, in ki sta sestavni 
del tega odloka.« 
 

2. člen 
Sedanji 4., 5., 6. in 7. člen odloka se preštevilčijo v 5., 6., 
7. in 8. člen. 
 

3. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije mora najpozneje 
v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati 
spremembe podatkov o območjih naselij Zgornji Brnik, 
Spodnji Brnik, Praprotna Polica in Vašca v registru 
prostorskih enot. 
 

4. člen 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-08/2018-09 
Datum: 20. 12. 2018 
 

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

 
 

1103. Odlok o turistični taksi v Občini Cerklje na 
Gorenjskem 

 
Na podlagi prvega odstavka 17. člena in četrtega 
odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 16. člena Statuta 
Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) je Občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na 2. redni seji, dne 19.12.2018, 
sprejel  
 

ODLOK 
O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI CERKLJE NA 

GORENJSKEM 
 

1. člen 
(splošna določba) 

Ta odlok določa višino turistične takse, ki jo plačujejo 
državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v 
nastanitvenih obratih na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem (v nadaljevanju: zavezanci), njeno 

nakazovanje ter nadzor nad izvajanjem določil tega 
odloka.  
 

2. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 

(1) Turistična taksa za nočitev na osebo na dan znaša 
1,60 EUR.  
(2) Promocijska taksa je zakonsko določena v višini 25% 
zneska turistične takse, tako da je višina promocijske 
takse 0,40 EUR, skupna višina obeh taks pa znaša 2,00 
EUR.  
(3) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
višina le-te znaša 0,80 EUR. Na osnovi slednje znaša 
višina promocijske takse 0,20 EUR, skupna višina obeh 
taks pa znaša 1,00 EUR.  
(4) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem 
členom, se spremeni v sorazmerni višini, kot se spremeni 
znesek turistične takse, ki ga uskladi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z zakonom, ki spodbuja razvoj 
turizma. Spremembo občina objavi na svoji spletni strani, 
kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske 
takse. 
 

3. člen 
(nakazovanje turistične in promocijske takse) 

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki 
sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni nakazati 
turistično in promocijsko takso do 25. dne v mesecu za 
pretekli mesec na predpisan način na posebni račun 
Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je objavljen na spletnih 
straneh občine. 
 

4. člen 
(neposredna uporaba zakona) 

Za ostala področja, ki zadevajo turistično in promocijsko 
takso (oprostitve, postopek pobiranja, evidentiranje, 
posledice neplačila in kazenske določbe), ki niso 
opredeljene v tem odloku, se neposredno uporablja 
zakon, ki spodbuja razvoj turizma. 
 

5. člen 
(pričetek obračunavanja) 

Znesek turistične takse, kot je določen v 2. členu tega 
odloka, se prične obračunavati s pričetkom 
obračunavanja promocijske takse skladno z zakonom, ki 
spodbuja razvoj turizma, to je s 1. 1. 2019.  
 

6. člen 
(nadzor ) 

Za nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, to je za 
nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in 
promocijske takse, ter za vodenja zakonsko predpisanih 
evidenc, je pristojen Medobčinski inšpektorat Kranj. 
 

7. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni 
vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/07 in 4/08). 
 

8. člen 
(začetek veljavnosti predpisa) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Veljati začne s 1.1.2019. 
 
Številka: 007-03/2018-15 
Datum: 19.12.2018 
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 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1104. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih 
prevozih (shuttle prevozih) na območju Občine 
Cerklje na Gorenjskem 

 
Na podlagi 56. in 57. a člena Zakona o prevozih v 
cestnem prometu (ZPCP-2; Uradni list RS, št. 6/16 – 
uradno prečiščeno besedilo), Odloka o avtotaksi prevozih 
in stalnih izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na 
območju Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/12, 2/15, 6/16 in 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/17) in 16. člena 
Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik 
Občine Cerklje na Gorenjskem št. 7/16) je Občinski svet 
Občine Cerklje na Gorenjskem na 2. redni seji, dne 
19.12.2018 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

AVTOTAKSI PREVOZIH IN STALNIH IZVENLINIJSKIH 
PREVOZIH (SHUTTLE PREVOZIH) NA OBMOČJU 

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
I. Spremembe odloka 
 

1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
avtotaksi prevozih in stalnih izvenlinijskih prevozih 
(shuttle prevozih) na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem št. 2/15, sprem. 55/17) se v drugem 
odstavku 4. člena datum »31.12.2018« nadomesti z 
datumom »31.12.2019«. 
 
II. Prehodne in končne določbe 
 

2. člen 
Dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov in dovoljenja 
za izvajanje shuttle prevozov, ki veljajo na dan uveljavitve 
tega odloka, se z upravno odločbo po uradni dolžnosti 
podaljšajo do 31.12.2019 oziroma za čas do izteka 
veljavnosti licence, če licenca poteče pred tem datumom, 
prenehajo pa lahko predčasno iz razlogov po 11. oziroma 
25. členu Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih 
izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) na območju 
Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 

3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka:  032-06/2018-03 
Datum:  19.12.2018 
 

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

 
 

 
1105. Sklep o vrednosti točke za določitev višine 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2019 

 

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča Občine Cerklje na Gorenjskem 
(Objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje, št. 7, z 
dne 23. 12. 2016 ter v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 2/2017 z dne 20. 01. 2017) in 7. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik  Občine Cerklje 
na Gorenjskem št. 7/2016), je občinski svet Občine 
Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. redni seji dne 19. 12. 
2018 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA DOLOČITEV VIŠINE 

NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

NA OBMOČJU OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Vrednost točke za določitev višine nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Cerklje 
na Gorenjskem  za leto 2019 znaša: 
• za zazidano stavbno zemljišče  0,01022 m2/letno 
• za nezazidano stavbno zemljišče 0,00511 m2/letno 

 
2. člen 

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, 
objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01. januarja 2019. 
 
Številka: 007-07/2016-03 
Datum: 19. 12. 2018 
 

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

 
 

 
1106. Sklep o vrednosti gradbene cene 

stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin v Občini Cerklje na Gorenjskem 
za leto 2019 

 
Na podlagi 7. člena statuta občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem št. 7/2016) je občinski svet na 2. redni seji 
dne 19. 12. 2018 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI GRADBENE CENE STANOVANJSKIH 

HIŠ, STANOVANJ IN DRUGIH NEPREMIČNIN V 
OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM za leto 2019 

 
1. člen 

S tem sklepom se določi gradbena cena koristne 
stanovanjske  površine, ki je element za izračun 
prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter 
drugih nepremičnin. 
Povprečna gradbena cena za m2  stanovanjske površine 
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019  
znaša za: 
• naselje Cerklje  874,51 € in 
• ostala naselja    839,56 €. 

 
2. člen 

Ta sklep velja z dnem sprejema na občinskem svetu, 
objavi se v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 01. 01. 2019. 
 
Številka:  032-06/2018-07 
Datum:  19. 12. 2018 
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 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj l. r., župan 

 
 

 
1107. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno 

dobro 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3. in 39. 
člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 
36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 7. člena Statuta Občine 
Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016) ter 2. in 5. člena Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 4/2009, 3/2014, 2/2015 in 1/2016) je 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 2. 
redni seji dne 19.12.2018, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O RAZGLASITVI ZEMLJIŠČA ZA GRAJENO JAVNO 

DOBRO 
 

1. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo naslednja zemljišča: 
 

1. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 206/6 (ID 
5000641),  

2. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 206/4 (ID 
2820477), 

3. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 199/5 (ID 
1843357),  

4. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 202/2 (ID 
3348558), 

5. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 199/4 (ID 
301483),  

6. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 181/3 (ID 
2331376),  

7. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 182/2 (ID 
1339103), 

8. katastrska občina 2118 CERKLJE parcela 183/2 (ID 
900987). 

 
2. 

Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se v zemljiški 
knjigi pri lastniku: 
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 5874670, 
zaznamuje: 

»grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska 
cesta«. 

 
3. 

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

 
Številka: 7113-02/2018-24 
Datum: 19. 12. 2018 
 

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

 
 

 
 

OBČINA DESTRNIK 
 
1108. Sklep o začasnem financiranju v Občini 

Destrnik januar - marec 2019 
 
7Na podlagi  33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 –UPB 4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18), 99. člen Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik 
Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) in 14. 
člena Odloka o proračunu Občine Destrnik za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18) je župan 
Občine Destrnik dne 18. 12. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU V OBČINI DESTRNIK 

JANUAR - MAREC 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Destrnik v obdobju od 1. januarja do 31. marca 
2019, oziroma do sprejema proračuna Občine Destrnik z 
leto 2019, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega 
obdobja. 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine 
Destrnik za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je 
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 UPB 4, 110/11 ZDIU12, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 v 
nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine 
Destrnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 13/18). 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela) 

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi 
prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna 
določijo v naslednjih zneskih: 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih 
 

 
 

 Proračun januar-marec 2019  
Konto Naziv Znesek v 

EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 670.763 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 511.649 

70 DAVČNI PRIHODKI 452.937 
700 Davki na dohodek in dobiček 408.141 
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703 Davki na premoženje 33.771 
704 Domači davki na blago in storitve 11.025 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 58.712 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 10.112 
711 Takse in pristojbine 875 
712 Globe in druge denarne kazni 350 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
714 Drugi nedavčni prihodki 47.375 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 99.762 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 99.762 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 59.352 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 49.106 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 10.246 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 663.694 
40 TEKOČI ODHODKI 245.844 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 57.500 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.925 
402 Izdatki za blago in storitve 160.797 
403 Plačila domačih obresti 9.750 
409 Rezerve 7.872 

41 TEKOČI TRANSFERI 211.201 
410 Subvencije 5.275 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 117.210 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.170 
413 Drugi tekoči domači transferi 75.546 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 206.649 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 206.649 

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

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 7.069 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

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

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

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 

premoženje v svoji lasti 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 0 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 19.737 
50 ZADOLŽEVANJE 19.737 

500 Domače zadolževanje 19.737 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 30.173 

55 ODPLAČILA DOLGA 30.173 
550 Odplačila domačega dolga 30.173 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.367 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -10.436 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -7.069 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 3.367 

 
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. 
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4. člen 
(posebni del proračuna) 

Finančni načrt neposrednih uporabnikov se določijo na 
ravni proračunske postavke – kontov in so priloga k temu 
sklepu. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporablja ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in Odlok o proračunu Občine Destrnik za leto 
2018. 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranju 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. 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta. 
 
4. Obseg zadolževanje občine v obdobju 

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranje se lahko občina 
zadolži do višine 19.019 eurov, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. 
 
6. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019. 
 
Številka: 410-10/2018-2 
Datum: 18.12.2018 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
 

OBČINA DIVAČA 
 
1109. Sklep o začasnem financiranju Občine Divača 

v obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – ZJF – UPB4, 14/13 – Popravek 
uradnega prečiščenega besedila ZJF, 101/13, 55/15 – 
Zfisp, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 30. člena Statuta 
Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 
24/14, 9/15 in 55/17) je Županja Občine Divača sprejela  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE DIVAČA 

V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2019 (v nadaljevanju: obdobje 
začasnega financiranja).   
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine Divača 
za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov je določen v skladu z 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
ZJF – UPB4, 14/13 – Popravek uradnega prečiščenega 
besedila ZJF, 101/13, 55/15 – Zfisp, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu 
proračuna Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 33/2018; v nadaljevanju: odlok o 
rebalansu).   
 
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 drugi izdatki splošnega dela 
proračuna določijo v naslednjih zneskih:   
 

 
 

KONTO 

  

OPIS 

Začasno 
financiranje 

01.01.-
31.03.2019 

v EUR 
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 1.094.429 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 969.448 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      729.016 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 657.426 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 41.170 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 30.420 
706   DRUGI DAVKI 0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 240.432 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  217.315 
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711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.200 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  6.690 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.650 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 13.577 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 94.000 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 24.000 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 70.000 

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

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    30.981 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 30.981 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 
        
  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1.007.096 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 332.539 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 65.955 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 11.325 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  245.100 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3.820 
409   REZERVE 6.338 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 329.254 
410   SUBVENCIJE 26.600 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 160.860 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 17.804 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  123.990 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 323.810 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 323.810 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 21.494 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 14.343 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 7.150 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 87.333 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  
(750+751+752) 0 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

440   DANA POSOJILA 0 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0 
C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 87.333 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  87.333 

5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 67.501 
5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 19.832 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 0 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -87.333 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -87.333 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 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.  
 

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 lahko neposredni 
uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih
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 proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v okviru začasnega 

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

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

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.   
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko 
zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu.  
Občina se prav tako lahko likvidnostno zadolži, če 
predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v 
obdobju začasnega financiranja manjši od obsega 
prihodkov in prejemkov, kot je omenjeno v 32. členu ZJF.     
 
5. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje.   
 
Številka: 410-0077/2018-1 
Datum: 12.12.2018 
 

 Občina Divača   
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 
 

 
OBČINA GORIŠNICA 

 
1110. Sklep o imenovanju podžupana 
 
Župan Občine Gorišnica je na podlagi 26. Člena Občine 
Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 52/2017) in 
33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
94/2007-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18 sprejel  
  

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA 

  
1. člen 

Člana Občinskega sveta Občine Gorišnica, Petek Joža, 
roj. 12.3.1960, stan. Moškanjci 102, 2272 Gorišnica, 
imenujem za podžupana Občine Gorišnica.  
  
 

2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.  
  

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

4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove 
odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja 
podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste 
naloge, za katere ga župan pooblasti.  
  

5. člen 
Podžupan nastopi funkcijo s 4.12. 2018.  
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
  
Številka:  007-11/2018 
Datum: 5.12. 2018 
 

 Občina Gorišnica 
 Jože Kokot, župan 

 
 

 
1111. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke 

za odmero nadomestila  za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Gorišnica za leto 2019 

 
Na podlagi 14. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 57/2017)  je župan Občine Gorišnica 
sprejel naslednji  
  

UGOTOVITVENI SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA  ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2019 

  
1. člen 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (NUSZ) na območju Občine 
Gorišnica za leto 2019 znaša 0,0046 Eura.  
  

2. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin uporabljati pa se začne s 1.1.2019 
 
Številka:  007-12/2018 
Datum: 5.12. 2018 
 

 Občina Gorišnica 
 Jože Kokot, župan 

 
 

 
OBČINA GORJE 

 
1112. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorje v 

obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 64. člena Statuta 
Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) 
je župan Občine Gorje dne 14. 12. 2018 sprejel 
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SKLEP 

O ZAČASNEM FINANCIRANJU 
OBČINE GORJE V OBDOBJU JANUAR – MAREC 

2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 

in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu 
Občine Gorje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 57/17, 18/18 in 47/18; 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/Podkonto 
Proračun 

januar - marec 2019 
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 596.253 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 594.890 
70 DAVČNI PRIHODKI 521.316 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 475.371 

 
703 Davki na premoženje 34.772 

 
704 Domači davki na blago in storitve 8.906 

 
706 Drugi davki 2.268 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 73.574 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 34.386 

 
711 Takse in pristojbine 752 

 
712 Globe in druge denarne kazni 350 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 38.086 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 731 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 

 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 731 

73 PREJETE DONACIJE 0 

 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 632 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 632 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0 

 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 

II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 472.620 
40 TEKOČI ODHODKI 222.379 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 33.393 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.253 

 
402 Izdatki za blago in storitve 183.244 

 
403 Plačila domačih obresti 0 

 
409 Rezerve 488 

41 TEKOČI TRANSFERI 199.058 

 
410 Subvencije 0 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 153.565 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 2.890 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 42.603 

 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 40.000 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 40.000 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.184 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 6.706 

 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4.478 

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 123.633 
  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)   
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto 
Proračun 

januar - marec 2019 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 

 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 0 

 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

 
440 Dana posojila 0 

 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah 0 

  
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

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

 
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto 

Proračun 
januar - marec 2019 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 

 
500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 0 
55 ODPLAČILO DOLGA 0 

 
550 Odplačilo domačega dolga 0 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 123.633 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -123.633 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2018 400.000 

 
9009 Splošni sklad za drugo 400.000 

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

4. člen 
(posebni del proračuna) 

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

5. člen 
(uporaba predpisov) 

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

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

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

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
 
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 

 
4. Končna določba 
 

7. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka: 410-0001/2018-32 
Datum: 14. 12. 2018 

 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 

 
 

 
OBČINA GORNJI GRAD 

 
1113. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v 
letu 2019 v Občini Gornji Grad 

 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 8/2016) in drugega odstavka 
11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št.: 57/2017, 37/2018), župan Občine Gornji Grad 
sprejme 
 
 
 

UGOTOVITVENI SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA NADOMESTILO ZA 

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
V LETU 2019 V OBČINI GORNJI GRAD 
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1. člen 

Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju občine Gornji Grad se uskladi z 
indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje IX 18/IX 
17 in za leto 2019 znaša 0,00209 €/m2 za zazidana in 
nezazidana stavbna zemljišča. 
 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in se 
uporablja za leto 2019. 
 
Številka: 422-38/2018 
Datum: 14.12.2018 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
OBČINA HOČE SLIVNICA 

 
1114. Sklep o začasnem financiranju Občine Hoče-

Slivnica v obdobju januar - marec 2019 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno preči-ščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 73. člena Statuta Občine Hoče-
Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/2018) je 
župan Občine Hoče- Slivnica dne 13. decembra 2018 
sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE HOČE-

SLIVNICA 
V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Hoče-Slivnica (v nadaljeva-nju:občina) v obdobju 
od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje zača-snega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih pre-jemkov ter 
odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z 
Zakonom o javnih finan-cah (Url. 11/11-UPB4, 14/13 - 
popr. in 101/13, v nadaljevanju ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Hoče Slivnica za leto 2018 (MUV, št . 
16/2017, 24/2017, 34/2017, 8/2018, 15/2018) 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

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

 
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZNESEK V EUR 
Skupina 
kontov 

  
VRSTA PRIHODKOV 

Proračun januar-
marec  2019 

 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.218.716,11 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.984.600,61 
70  DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) 1.724.138,73 
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.494.675,00 
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 128.878,13 
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 59.595,73 
706  DRUGI DAVKI 40.989,87 
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 260.461,88 
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 35.099,71 
711  TAKSE IN PRISTOJBINE 3.312,41 
712  DENARNE KAZNI 5.859,94  
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 22.928,87 
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 193.260,95 
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 0 
720  PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV  0 
722  PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 
73  PREJETE DONACIJE 1.650,00 
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIV VIROV 1.650,00 
74  TRANSFERNI PRIHODKI 142.465,50 
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNO FINANČNIH INSTITUCIJ 142.465,50 
741  PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU-

KOHEZIJA 
0 

Skupina 
kontov 

  
VRSTA ODHODKOV 

Proračun januar-
marec 2019 

 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.192.758,66 
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) 641.243,79 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 149.605,53 
401  PRISPEVEK DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 24.137,58 
402  IZDATEK ZA BLAGO IN STORITVE 405.563,48 
403  PLAČILO DOMAČIH OBRESTI 11.937,20 
409  SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  50.000,00 
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) 878.415,18 
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410  SUBVENCIJE 12.824,26                           
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOV IN GOSPODINJSTVOM 609.808,80 
412  TRANSFERI NEPROFIT. ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 57.294,31 
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 198.487,81 
414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI 670.301,56 
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  670.301,56 
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.798,13 
431  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI 

UPORABNIKI 
2.798,13 

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPORABNIKOM 0 
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)  (I.-II.) -64.042,55 
B RAČUN    FINANČNIH   TERJATEV   IN   NALOŽB   
Skupina 
kontov 

  
NAZIV 

 

 
75 

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

0 

750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
440  DANA POSOJILA 0 
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB 0 
442  PORABA SR. IZ KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 
443  POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAV.SKLADIH IN DR.PRAV. 

OSEBAH JAVNEGA PRAVA 
0 

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

 

C RAČUN  FINANCIRANJA 0 
Skupina 
kontov 

  
NAZIV 

 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 97.744,35 
550  ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 97.744,35 
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V,-VIII.) -161.786,90 
 X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = (-III.) 64.042,55 
 XI. stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta 850.000,00  
 
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-pod kon-tov, so priloga tega  
sklepa in 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, ki ureja 
postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, 
zakon, ki ureja izvrševanje pro-računa Republike 
Slovenije in Odlok o proračunu preteklega leta (2018). 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obve-znosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obve-znosti 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. čle-na ZJF.  
 
4. Končna določba 
 

7. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka: 410-13/2018-001 
Datum: 17. 12. 2018 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 Marko Soršak, župan 
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OBČINA KRIŽEVCI 
 
1115. Sklep o začasnem financiranju  Občine 

Križevci v obdobju  januar – marec 2019 
 
Na podlagi  33. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 
št. 79/99,124/00,079/01, 30/02 in 56/02-ZJU in 110/02-
ZDT-B) in na podlagi 29. člena Statuta občine Križevci 
(Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 10/2018)) je župan 
občine Križevci dne 14.12.2018 sprejel 
 

S K L E P 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU  OBČINE KRIŽEVCI V 

OBDOBJU  JANUAR – MAREC 2019 
 

1. člen 
 S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje   
Občine Križevci v obdobju od  
1. januarja do 31. marca 2019. 
 

2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2018. 
Lahko se nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki 
so sprejete v proračunu za leto 2018. 
 

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 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju 
realizirani prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega 
sklepa, vključijo v proračun za leto 2019 in se morajo 
izkazati v njegovem zaključnem računu. 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu RS, uporablja pa se od  
1. januarja 2019 dalje.  
 
Številka: 410-0005/2018-1 
Datum:14.12.2018 
 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 

 

 
 

OBČINA LJUTOMER 
 
1116. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Ljutomer v obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11 –UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-
ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta 
Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 
11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) je županja Občine 
Ljutomer sprejela  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE LJUTOMER V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Ljutomer (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu Občine 
Ljutomer za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih 
prejemkov ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je 
določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni 
list RS št. 11/11 –UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-
ZFisP, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) - v nadaljevanju: 
Zakon o javnih financah) in Odlokom o rebalansu 
proračuna Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno glasilo 
Občine Ljutomer, št. 9/2018). 
 
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 

Skupina/Podskupina kontov/Konto                           Začasno financiranje: januar-marec 2019  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                                                     2.109.248 
     TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.022.046 
70 DAVČNI PRIHODKI                                                                  1.827.551 

700 Davki na dohodek in dobiček                                      1.723.356 
703 Davki na premoženje                                              61.800 
704 Domači davki na blago in storitve 
706 Drugi davki in prispevki                            

40.294 
2.101 

71 NEDAVČNI PRIHODKI                                                              194.495 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        90.714 
711 Takse in pristojbine                                                       3.661 
712 Globe in druge denarne kazni                                                                          4.847 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                        27.474 
714 Drugi nedavčni prihodki                                                 67.799 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                                                           19.601 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 19.601 
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73 PREJETE DONACIJE                                              0 
730 Prejete donacije iz domačih virov                          0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI                                                 67.601 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   67.601 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                                                       2.028.310 
40 TEKOČI ODHODKI                                                            791.420 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim                            203.271 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost            33.562 
402 Izdatki za blago in storitve                                       509.337 
403 Plačila domačih obresti                                          8.520 
409 Rezerve                                                        36.730 

41 TEKOČI TRANSFERI                                                              892.760 
410 Subvencije                                                              0 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom              654.603 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam    37.123 
413 Drugi tekoči domači transferi                                      201.034 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI                                                 339.130 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev                              339.130 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                                           5.000 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski      uporabniki   5.000 

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       80.938 

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov/Konto                           Začasno financiranje: januar-marec 2019  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
750 Prejeta vračila danih posojil 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 

C.  RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/Konto                           Začasno financiranje: januar-marec 2019  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
 50 ZADOLŽEVANJE 0 
500 Domače zadolževanje                                                                                0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 155.918 
 55 ODPLAČILO DOLGA (550) 155.918 
550 Odplačila domačega dolga                     155.918 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

-74.980 

X.  NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -155.918 
XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)                                                              -80.938 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.  
        PRETEKLEGA LETA                   

74.980 

9009 Splošni sklad za drugo 74.980 
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o 
javnih financah oziroma 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. Objavijo se na spletni strani občine.   
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

4. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih 
financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Odlok o 

proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 in Odlok o 
rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2018. 
 

5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena Zakona o javnih 
financah. 
 
4. Končna določba 
 

6. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
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glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka: 410-9/2018-20-1 
Datum:    20.12.2018 
 

 Občina Ljutomer 
 Olga Karba, županja 

 
 

 
OBČINA MARKOVCI 

 
1117. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Markovci v obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 38-1522/2014) in 30. člena Statuta 
Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
15/06, 26/09 in 47/17) je Župan Občine Markovci dne 
18.12.2018 sprejel  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE MARKOVCI V OBDOBJU JANUAR – MAREC 
2019 

 
1. Splošna določba 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Markovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. 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 
Markovci za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 59/17 in 30/18: 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  
 KONTO I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74) 996.217,88 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 991.720,85 

70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      651.878,27 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 555.399,00 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 88.132,00 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 7.156,60 
706   DRUGI DAVKI 1.190,67 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 339.842,58 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 323.227,72 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.414,86 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 0,00 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 15.200,00 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 0,00 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV 0,00 

74   TRANSFERNI PRIHODKI     4.497,03 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 4.497,03 
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 996.217,88 
40   TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 472.333,90 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 64.371,25 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 11.222,70 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 376.739,95 
409   REZERVE 20.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 343.803,29 
410   SUBVENCIJE 40.000,00 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 243.000,00 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 445,50 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  60.357,79 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 179.900,57 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 179.900,57 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  180,12 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU 0,00 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 180,12 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 0,00 
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 
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751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 

440   DANA POSOJILA   
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 
C.    RAČUN    FINANCIRANJA 

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500)   
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE   

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 

  
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  

0,00 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE 0 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)  0,00 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2018 1.400.000,00 

 
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. Zvrševanje začasnega financiranja 
 

5. člen 
(uporaba predpisov) 

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

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

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

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

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

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme 
dolgoročno zadolževati. 
 
5. Končna določba 
 

8. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka:410-0134/2018 
Datum, 18.12.2018 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 
 

 
OBČINA MIRNA 

 
1118. Sklep o začasnem financiranju Občine Mirna v 

obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu občine Mirna 
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16, 
6/18, 17/18, 35/18) in 31. člena Statuta Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016) je  
župan Občine Mirna sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE MIRNA V 
OBDOBJU OD 1. JANUARJA DO 31. MARCA 2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Mirna (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 

Obdobje začasnega financiranja, za katerega je sprejel 
ta sklep župan, lahko traja največ tri mesece. Če 
proračun ni sprejet v obdobju začasnega financiranja, se 
obdobje začasnega financiranja lahko podaljša na 
predlog župana s sklepom občinskega sveta. 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)- v nadaljevanju: ZJF 
in z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 61/16, 6/18, 17/18, 
35/18) – v nadaljevanju: odlok. 
 
2. Višina in struktura začasnega financiranja 
 

 
 

3. člen 
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(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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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. 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do 
ravni proračunskih postavk/podkontov in so priloga temu 
sklepu ter se objavijo na spletni strani občine. 
 
3. Izvrševanje začasnega financiranja 
 

4. člen 
(uporaba predpisov) 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo določbe ZJF, 
pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna  
Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanju 
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 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

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

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

začasnega financiranja 
 

6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic 
dolga v tekočem proračunskem letu. 
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V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v 
skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, 
da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, 
vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg 
odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega 
sklepa. 
 
5. Končna določba 
 

7. člen 
(uveljavitev sklepa) 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka:  410-0043/2018-1 
Datum: 19.12.2018 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
1119. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega 

prispevka za gradnjo razglednega stolpa 
»Debenec« 

 
Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 
ZUreP-2) in 23. člena Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Mirna (UGSO, št. 10/2017) je Občinski svet 
Občine Mirna na   2. redni seji, dne 18.12.2018 sprejel 
 

SKLEP 
O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA GRADNJO RAZGLEDNEGA STOLPA 
»DEBENEC« 

 
1. 

Investitorici: Občini Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, 
se za novogradnjo razglednega stolpa »Debenec«, na 
podlagi projektne dokumentacije PGD št. 04/17, ki ga je v 
novembru 2017 izdelalo podjetje ARHITEKT Jože Cugelj 
s.p., Spomeniška ulica 11, 8233 Mirna, oprosti plačila 
komunalnega prispevka. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-0024/2018-2 
Datum: 18.12.2018 
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
1120. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega 

prispevka za gradnjo stavbe za kulturo in 
razvedrilo (Dom Partizan) 

 
Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – 

ZUreP-2) in 23. člena Odloka o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Mirna (UGSO, št. 10/2017) je Občinski svet 
Občine Mirna na  2. redni seji, dne 18.12.2018 sprejel 
 

SKLEP 
O OPROSTITVI PLAČILA KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA GRADNJO STAVBE ZA KULTURO IN 
RAZVEDRILO 

(DOM PARTIZAN) 
 

1. 
Investitorici: Občini Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, 
se za novogradnjo (legalizacija obstoječe stavbe za 
kulturo in razvedrilo - Dom Partizan), na podlagi 
projektne dokumentacije PGD št. 030705/2018, ki ga je v 
oktobru 2018 izdelalo podjetje Gradbeni inženiring 
Zakrajšek, d.o.o., Gubčeva cesta 43a, 8210 Trebnje, 
oprosti plačila komunalnega prispevka. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 354-0022/2018-2 
Datum: 18.12.2018  
 

 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 

 
 

 
OBČINA NAKLO 

 
1121. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnih zemljišč v Občini Naklo 
 
Na podlagi določil 25. člena Statuta Občine Naklo 
(Uradni list RS, št. 28/2015, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 63/15) objavljam 
 

POPRAVEK 
ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNIH 

ZEMLJIŠČ V OBČINI NAKLO 
 
Prvi odstavek 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v občini Naklo (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/2018) se popravi tako, da se 
pravilno glasi:  
 

»4.člen 
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:  

I. območje: naselja Naklo, Pivka, Podbrezje – Gača, 
Podreber – obstoječi stanovanjski del in območje 
asfaltne baze, industrijska cona Naklo, Strahinj, 
Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Cegelnica in Malo 
Naklo 

II. območje: naselje Podbrezje  
III. območje: naselja Zadraga, Bistrica, Žeje, Okroglo, 

Polica  
IV. območje: naselje Gobovce. « 

 
Prvi odstavek 9. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v občini Naklo (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/2018) se popravi tako, da se 
pravilno glasi: 

»9.člen 
Glede na lego in namembnost se stavbna zemljišča 
točkujejo z naslednjim številom točk:  
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Stanovanjski namen:  
I. območje: 40 točk  
II. območje: 30 točk  
III. območje: 25 točk  
IV. območje: 10 točk. « 

 
Številka: 4224-0039/2017-61 
Datum: 18.12.2018 
 

  Občina Naklo 
  Ivan Meglič, župan 

 
 

 
OBČINA OPLOTNICA 

 
1122. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Oplotnica v obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18) in 30. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 49/2015) je župan  Občine 
Oplotnica dne  30. 11. 2018  sprejel  
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU 

OBČINE OPLOTNICA V OBDOBJU JANUAR – 
MAREC 2019 

1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Oplotnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 
1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 
 

2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odlokom o  
proračunu Občine Oplotnica za leto 2018 (Ugso, št. 
16/18; 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  
Konto K2/K3 Proračun januar 

– marec 2019 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 713.442 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 711.570 
70 DAVČNI PRIHODKI 659.603 
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 627.848 
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 8.814 
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 22.995 
706 DRUGI DAVKI -54 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 51.967 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 32.795 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 712 
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 2.662 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  25 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 15.773 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.872 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.872 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 714.952 
40 TEKOČI ODHODKI 289.529 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 57.633 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 8.944 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 217.621 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 5.331 
409 REZERVE 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 328.504 
410 SUBVENCIJE 1.479 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 204.892 
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 10.037 
413 DRUGI DOMAČI TRANSFERI 112.096 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 95.496 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 95.496 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.423 
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 1.423 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus odhodki) -1.510 
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od 
obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 

3.821 
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III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki  in 
tekoči transferi) 

93.537 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
C. RAČUN FINANCIRANJA   
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 48.921 
55 ODPLAČILA DOLGA 48.921 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 48.921 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -50.431 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -48.921 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.510 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.PRET. LETA 50.431 

 
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 in 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, 
zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu. 
 
 
 

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

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

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

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

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se  lahko občina 
zadolži do višine 48.921 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 Uradnem 

glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka: 410-6/2018-3 
Datum: 30. 11. 2018 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 
 

 
OBČINA ROGAŠOVCI 

 
1123. Poročilo Občinske volilne komisije Občine 

Rogašovci o prehodu mandata na naslednjega 
kandidata za člana Občinskega sveta Občine 
Rogašovci 

 
POROČILO 

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE 
ROGAŠOVCI O PREHODU MANDATA NA 
NASLEDNJEGA KANDIDATA ZA  ČLANA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGAŠOVCI 
 
Občinska volilna komisija občine Rogašovci je na seji 
dne 18. 12. 2018 na podlagi zapisnikov volilnih odborov 
pri ugotavljanju izida glasovanja za lokalne volitve članov 
občinskega sveta na volitvah 18. 11. 2018 in poročila 
Občinske volilne komisije občine Rogašovci številka: 
041-3/2018-76 z dne 20. 11. 2018, ugotovila: 
 

I. 
Na podlagi 116. čl. Zakona o lokalnih volitvah šteje 
občinski svet občine Rogašovci 14 članov, kar pomeni, 
da pripada listam kandidatov skupaj 14 mandatov. 
 

II. 
Posameznim listam kandidatov pripada naslednje število 
mandatov: 
 
1. SMC– STRANKA MIRA CERARJA  2 mandata 

2. DeSUS –DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 0 mandatov 

3. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 5 mandatov 

4. LISTA EDVARDA MIHALIČA 6 mandatov 

5. NSi - NOVA SLOVENIJA - 
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA            1 mandat 

6. 
NSP- NEODVISNA STRANKA 
POMURJA 0 mandatov 
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Ker se je z izvolitvijo Edvarda Mihaliča za župana Občine 
Rogašovci sprostil en (1) mandat za člana Občinskega 
sveta Občine Rogašovci, le-ta preide na naslednjega 
kandidata na Listi Edvarda Mihaliča, ki je dobila šest 
mandatov. Občinska volilna komisija Občine Rogašovci 
ugotavlja, da je naslednji na Listi Edvarda Mihaliča, 
Simon Kranjec, roj. 10. 7. 1963, iz Sotina 72, 9262 
Rogašovci, zato je izvoljen za člana Občinskega sveta 
Občine Rogašovci ter se mu  izda potrdilo o izvolitvi za 
člana Občinskega sveta občine Rogašovci. 
 
Številka: 041-3/2018-97 
Datum:   18. 12. 2018 
 

 Občina Rogašovci 
 Martina Recek, predsednica OVK 

 
 

 
 

OBČINA ŠALOVCI 
 
1124. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Šalovci za leto 2017 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, 
št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 55/2015-
ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018) in 18. člena 
Statuta Občine Šalovci (Uradne objave slovenskih občin, 
št. 34/2018) je Občinski svet občine Šalovci na svoji 2.  
redni seji, dne 18. decembra 2018 sprejel 
 

O D L O K 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE 

ŠALOVCI ZA LETO 2017 
 

1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 
Občine Šalovci za leto 2017, ki zajema vse prihodke in 
odhodke proračuna Občine Šalovci. 
 

2. člen 
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3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 
in naložb in račun financiranja so sestavni del tega 
odloka. 
 

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

Številka: 410-57/2018-1 
Datum: 18.12.2018 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 
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1125. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci 
v obdobju januar – marec 2019 

 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 101/2013, 
55/2015-ZFisP, 96/2015-ZIPRS1617 in 13/2018) in 97. 
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šalovci 
(Uradni list RS, št. 20/07) je župan  Občine Šalovci, dne 
18. decembra 2018  sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE  ŠALOVCI V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Šalovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca  2019 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 

 
2. člen 

(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 
14/2013 popr., 101/2013, 55/2015-ZFisP, 96/2015-
ZIPRS1617 in 13/2018; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom 
o proračunu Občine Šalovci za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 35/2018; 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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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 
 

4. člen 
(posebni del proračuna) 

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

5. člen 
(uporaba predpisov) 

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

6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme 
svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz 
svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
proračuna.  
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 
4. Obseg zadolževanja občine v obdobju 

začasnega financiranja 
 

7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži 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 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka: 410-143/2018-1 
Datum: 18.12.2018 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

1126. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Šalovci za leto 2019 

 
Na podlagi  10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci 
(Ur.l.RS, št. 79/2017) in 18. člena Statuta občine Šalovci 
(Uradne objave slovenskih občin, št. 34/2018) je Občinski 
svet občine Šalovci na svoji 2.  redni seji, dne 18. 
decembra 2018  sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE ŠALOVCI ZA 

LETO 2019 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča  na območju Občine Šalovci v letu 
2019 znaša 0,003 EUR. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2019 
dalje. 
 
Številka: 422-4/2018-1 
Datum: 18.12.2018 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 
 

 
OBČINA ŠENČUR 

 
1127. Sklep o začasnem financiranju Občine Šenčur 

v obdobju januar – marec 2019 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB, 14/13, 101/13, 55/15-ZFisP in 
71/17-ZIPRS1819) in 69. člena statuta Občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/18) je župan 
Občine Šenčur dne 19.12.2018 sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE ŠENČUR V 

OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019 
 

1. člen 
S tem sklepom  se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Šenčur (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
januarja do 31. marca 2019 (v nadaljevanju: obdobje 
začasnega financiranja). 

2. člen 
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Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (Uradni lest RS, št. 11/11-UPB, 14/13, 
101/13, 55/15-ZFisP in 71/17 ZIPRS1819), Odlokom o 
proračunu Občine Šenčur za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 59/17) in Odlokom o rebalansu 

proračuna Občine Šenčur za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 16/18). 
 

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

 

KONTO 
  

OPIS 
PLAN januar - 
marec 2019 

v EUR 
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 1.468.128,70 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.433.418,80 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.205.572,45 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.149.317,00 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 28.977,62 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 29.863,31 
706   DRUGI DAVKI -2.585,48 
71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 227.846,35 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  156.769,06 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.306,61 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  6.526,32 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 4.651,95 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 58.592,41 
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 2.291,79 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 2.291,79 
73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0,00 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0,00 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 
74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    32.418,11 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 32.418,11 
  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 1.152.608,65 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 293.153,67 
400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 65.893,60 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 10.811,12 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  216.448,95 
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 506.139,03 

410   SUBVENCIJE 1.622,73 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 406.975,59 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 10.121,86 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  87.418,85 
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 284.605,84 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 284.605,84 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 68.710,11 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 68.710,11 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 0,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 315.520,05 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 0,00 
750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0,00 

440   DANA POSOJILA 0,00 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0,00 
C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0,00 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  0,00 
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 315.520,00 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 0,00 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -315.520,00 

 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog 

in drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na 
podlagi proračuna Občine Šenčur za leto 2018 in za iste 
programe kot v letu 2018. 

V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti 
sredstva do višine porabljenih sredstev (realiziranih 

odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem 
obdobju leta 2018. 

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje 
izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v 
proračunu Občine Šenčur za leto 2018. 
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Po poteku obdobja začasnega financiranja se v tem 
obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine 
Šenčur za leto 2019. 
 

4. 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. 
 

5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporablja ZJF, pravilnik, ki ureja 
postopke za izvrševanje 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 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 
Nove proračunske postavke  lahko neposredni uporabnik 
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 
 

7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko 
likvidnostno zadolži. 
 

8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. januarja 
2019 dalje. 
 
Številka: 410-00008/2018-002 
Datum: 19.12.2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1128. Odredba o povprečni gradbeni ceni koristne 

stanovanjske površine v Občini Šenčur za leto 
2019 

 
Na podlagi 16. člena statuta Občine Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, 9/18) in sklepa 2. seje 
občinskega sveta Občine Šenčur, z dne 19. 12. 2018 
izdajam 
 

ODREDBO 
O POVPREČNI GRADBENI CENI KORISTNE 

STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI ŠENČUR ZA 
LETO 2019 

 
1. člen 

Ta odredba določa povprečno gradbeno ceno koristne 
stanovanjske površine za določitev prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin v 
letu 2019. 
   

2. člen 
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske 
površine v občini Šenčur za III. stopnjo opremljenosti 
brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene 
stavbnega zemljišča znaša 914,30 EUR/m2. 
 

3. člen 
Ta odredba začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem 

glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2019. 
 
Številka: 422-0018/2018-001 
Datum: 19.12.2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1129. Sklep o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Šenčur za leto 2019 

 
Na podlagi 20. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin, 58/16) in na podlagi 16. člena statuta 
Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, 9/18) je 
občinski svet Občine Šenčur na 2. seji občinskega sveta 
Občine Šenčur, z dne 19. 12. 2018   sprejel naslednji  

 
SKLEP  

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 

ŠENČUR ZA LETO 2019 
 

1.člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Šenčur za leto 2019 znaša 

0,00270528 EUR za zazidana stavbna zemljišča in  
0,01090420 EUR za nezazidana stavbna zemljišča.  

 
2.člen 

Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 01. 2019. 
 
Številka: 422-0019/2018-001 
Datum: 19.12.2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1130. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini 

Šenčur 
 
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine 
Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je 
Občinski svet Občine Šenčur  na svoji 2. seji, dne 19. 12. 
2018 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI 

ŠENČUR 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina) 

(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šenčur  
(v nadaljevanju: odlok) določa:  
• višino turistične in promocijske takse,  
• način plačevanja turistične in promocijske takse, 
• način vodenja evidence turistične in promocijske 

takse,  



Št. 66/20.12.2018 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 2595 
 

 

• nadzor in kazenske določbe.  
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko 
zaokrožuje območje občine Šenčur. 
 

2. člen 
(pristojnost) 

Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske 
uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarstva in 
računovodstva. 
 
II. Višina turistične in promocijske takse 
 

3. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 

(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 
znaša 1,16 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska 
taksa 0,29 EUR, skupna višina obeh taks znaša 1,45 
EUR na osebo na dan.  
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse 
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, 
le-ta znaša 0,580 EUR za prenočitev na osebo na dan, 
na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 EUR, 
skupna višina obeh taks znaša 0,73 EUR na osebo na 
dan. 
 
III. Način plačevanja turistične takse 
 

4. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 

Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega 
odstavka 3. člena tega odloka zavezanci iz 16. člena 
ZSRT- nakažejo na poseben račun Občine Šenčur in na 
način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. 
dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
IV. Vodenje evidence turistične in promocijske 

takse 
 

5. člen 
(evidenca turistične takse) 

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

posameznega gosta; 
• skupno vsoto pobrane promocijske takse za 

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

turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog 
oprostitve. 

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

6. člen 
(nadzor) 

(1) Medobčinski inšpektorat Kranj, kot občinski 

inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem 
tega odloka. 
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog 
inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila 
tega odloka, odredi, da se ugotovljene nepravilnosti 
odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge 
ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 
 

7. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 
o turistični taksi  v Občini Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 68/2015).  
 

8. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 

(1) Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za 
prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v 
Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
68/2015), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične 
takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s 
predpisano promocijsko takso. 
 

9. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 320-0001/2018-001 
Datum: 19.12. 2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
1131. Sklep o cenitvi zemljišč ob občinskih cestah 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občne 
Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je 
Občinski svet Občine Šenčur na 2. redni seji dne 
19.12.2018 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Sprejme se cenitev zemljišč ob občinskih cestah in sicer: 
• za stavbna zemljišča  60,00 EUR/m2 
• za kmetijska zemljišča  8,50 EUR/m2 
• za gozdna zemljišča  2,50 EUR/m2 

Sprejeta cena velja za investicije pričete v letu 2019 in 
vnaprej. 
 
Številka: 478-73/2018-1 
Datum: 19.12.2018 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
 
 
 
 

OBČINA ŠKOFJA LOKA 
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1132. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 

krajevne skupnosti Reteče, ki so bile 18. 
novembra 2018 in naknadnih volitev, ki so bile 
02. decembra 2018 

 
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3, 45/08, 82/12 in 68/17) 
Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka daje 
naslednje 
 

POROČILO 
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI RETEČE, 
KI SO BILE 18. NOVEMBRA 2018 in NAKNADNIH 

VOLITEV, KI SO BILE 02. DECEMBRA 2018 
 

I. 
Na rednih volitvah članov sveta krajevne skupnosti 
Reteče, ki so bile dne 18. novembra 2018, je bilo v volilni 
imenik vpisanih 875 volivcev. S potrdilom ni glasoval 
noben volivec. 
 
Od 875 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 458 
volivcev, kar predstavlja 52.91 % udeležbo. 
 
Oddanih gl.: 471 
Neveljavnih gl.: 13 
Veljavnih gl.: 458 
 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

Mesto Kandidat 
Ime 
liste/predlagatelja 

Št. 
glasov  

Odstotek 
glasov 

1    TOMAŽ 
AVGUŠTIN  

TOMAŽ JENKO IN 
SKUPINA 
VOLIVCEV 

339 74.02 

2    DARKO 
BOGATAJ  

SVET STRANKE 
KOMUNALNO 
EKOLOŠKA 
LISTA 

232 50.66 

 
II. 

Na naknadnih volitvah članov sveta krajevne skupnosti 
Reteče, ki so bile dne 02. decembra 2018, je bilo v volilni 
imenik vpisanih 876 volivcev. S potrdilom ni glasoval 
noben volivec. 
 
Od 876 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 306 
volivcev, kar predstavlja 37,05 % udeležbo. 
 
Oddanih gl.: 306 
Neveljavnih gl.: 11 
Veljavnih gl.: 295 
 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

Mesto Kandidat 
Ime 
liste/predlagatelja 

Št. 
glasov  

Odstotek 
glasov 

1 NEJC 
DRNOVŠEK 

TOMAŽ JENKO IN 
SKUPINA 
VOLIVCEV 229 74,84 

2 PATRICIJA 
VOLČIČ 

TOMAŽ JENKO IN 
SKUPINA 
VOLIVCEV 219 71,57 

3 TOMAŽ 
JENKO 

TOMAŽ JENKO IN 
SKUPINA 
VOLIVCEV 238 77,78 

4 ŠPELA 
TROP 

TOMAŽ JENKO IN 
SKUPINA 177 57,84 

VOLIVCEV 
5 EMA 

JENKO 
TOMAŽ JENKO IN 
SKUPINA 
VOLIVCEV 190 62,09 

 
III. 

V svet krajevne skupnosti RETEČE, ki šteje 7 članov, so 
bili na rednih in naknadnih volitvah izvoljeni naslednji 
kandidati: 
 
1. TOMAŽ AVGUŠTIN, roj. 24.11.1992, GORENJA VAS-
RETEČE, GORENJA VAS-RETEČE 20 1.  
2. DARKO BOGATAJ, roj. 29.10.1967, RETEČE, 
RETEČE 29 2.  
3. NEJC DRNOVŠEK, roj. 30.05.1985, RETEČE, 
RETEČE 77 3.  
4. PATRICIJA VOLČIČ, roj. 23.11.1993, RETEČE, 
RETEČE 116 4.  
5. TOMAŽ JENKO, roj. 21.11.1964, RETEČE, RETEČE 
54 5.  
6. ŠPELA TROP, roj. 07.01.2000, GORENJA VAS - 
RETEČE, GORENJA VAS - RETEČE 74 6.  
7. EMA JENKO, roj. 26.01.1993, RETEČE, RETEČE 19 
 
Številka: 041-0001/2018 
Datum: 05.12.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Zdenka Podobnik,  Predsednica občinske 

volilne komisije 
 

 
 
1133. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta 

krajevne skupnosti Stara Loka - Podlubnik, ki 
so bile 18. novembra 2018, in ponovnih 
volitev, ki so bile 02. decembra 2018 

 
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - ZLV-UPB3, 45/08, 82/12 in 68/17) 
Občinska volilna komisija Občine Škofja Loka daje 
naslednje 
 

POROČILO 
O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETA 

KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA LOKA - 
PODLUBNIK, 

KI SO BILE 18. NOVEMBRA 2018, IN PONOVNIH 
VOLITEV, KI SO BILE 02. DECEMBRA 2018 

 
I. 
Na rednih volitvah članov sveta krajevne skupnosti Stara 
Loka - Podlubnik, ki so bile dne 18. novembra 2018, je 
bilo v volilni imenik vpisanih 3892 volivcev. S potrdilom ni 
glasoval noben volivec. 
 
Od 3892 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 
1851 volivcev, kar predstavlja 47,56 % udeležbo. 
 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 
Volilna enota 1, v kateri se voli 2 člana: 
Oddanih gl.: 209  Neveljavnih gl.: 12  Veljavnih gl.: 
197 
 

Mesto Kandidat 

Ime 
liste/predlagat
elja 

Št. 
glaso

v  
Odstote
k glasov 

1. IVAN JAKŠIČ ZBOR 
ČLANOV SMC 

107 54.31 % 
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ŠKOFJA LOKA 

2. ALEKSANDRA 
HOIVIK 

KONFERENCA 
OBČINSKEGA 
ODBORA SDS 
- SLOVENSKA 
DEMOKRATS
KA STRANKA 

90 45.69 % 

 
Volilna enota 2, v kateri se voli 3 člane: 
Oddanih gl.: 357  Neveljavnih gl.: 21  Veljavnih gl.: 
336 
 

Mesto Kandidat 
Ime 
liste/predlagatelja 

Št. 
glasov  

Odstotek 
glasov 

1. MIJA 
GANTAR 

SOCIALNI 
DEMOKRATI - 
VOLILNA 
KONVENCIJA 

169 50.30 % 

2. JOŽEFA 
ŽNIDARŠIČ 

IO OBČINSKEGA 
ODBORA SLS 
ŠKOFJA LOKA 

143 42.56 % 

3. MARJAN 
DEBELJAK 

IO OBČINSKEGA 
ODBORA SLS 
ŠKOFJA LOKA 

122 36.31 % 

 
Volilna enota 3, v kateri se voli 1 člana: 
Oddanih gl.: 248  Neveljavnih gl.: 18  Veljavnih gl.: 
230 
 

Mesto Kandidat 
Ime 
liste/predlagatelja 

Št. 
glasov  

Odstotek 
glasov 

1. JERNEJ 
PODOBNIK 

KONFERENCA 
OBČINSKEGA 
ODBORA SDS - 
SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

59 25.65 % 

2. JANEZ 
ŠINK 

SOCIALNI 
DEMOKRATI - 
VOLILNA 
KONVENCIJA 

58 25.22 % 

3. NATAŠA 
HAFNER 

SVET STRANKE 
KOMUNALNO 
EKOLOŠKA 
LISTA 

58 25.22 % 

4. 
JANEZ 
PAVLE 
ARHAR 

IO OBČINSKEGA 
ODBORA SLS 
ŠKOFJA LOKA 

37 16.09 % 

 
Volilna enota 4, v kateri se voli 2 člana: 
Oddanih gl.: 486  Neveljavnih gl.: 27  Veljavnih gl.: 
459 
 

Mesto Kandidat 
Ime 
liste/predlagatelja 

Št. 
glasov  

Odstotek 
glasov 

1. 
mag. 
ROBERT 
STRAH 

KONFERENCA 
OBČINSKEGA 
ODBORA SDS - 
SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

231 50.33 % 

2. FRANCE 
KRMELJ 

IO OBČINSKEGA 
ODBORA SLS 
ŠKOFJA LOKA 

140 30.50 % 

3. TOMISLAV 
TOMŠE 

IGOR DRAKULIĆ 
IN SKUPINA 
VOLIVCEV 

109 23.75 % 

4. VERONIKA 
ČEBULAR 

KONFERENCA 
OBČINSKEGA 

73 15.90 % 

ODBORA SDS - 
SLOVENSKA 
DEMOKRATSKA 
STRANKA 

 
Volilna enota 5, v kateri se voli 2 člana: 
Oddanih gl.: 308  Neveljavnih gl.: 27  Veljavnih gl.: 
281 
 

Mesto Kandidat 
Ime 
liste/predlagatelja 

Št. 
glasov  

Odstotek 
glasov 

1. SEBASTJAN 
ČADEŽ 

IO OBČINSKEGA 
ODBORA SLS 
ŠKOFJA LOKA 

170 60.50 % 

2. IRMA 
ZARNIK 

IO OBČINSKEGA 
ODBORA SLS 
ŠKOFJA LOKA 

165 58.72 % 

 
Volilna enota 7, v kateri se voli 1 člana: 
Oddanih gl.: 67  Neveljavnih gl.: 12  Veljavnih gl.: 
55 
 

Mesto Kandidat 

Ime 
liste/predlagat
elja 

Št. 
glaso

v  
Odstote
k glasov 

1. MARKO 
MOHORIČ 

MATJAŽ 
OBLAK IN 
SKUPINA 
VOLIVCEV 

55 100,00 
% 

 
II. 

Na ponovnih volitvah članov sveta krajevne skupnosti 
Stara Loka - Podlubnik, 6. volilna enota, ki so bile dne 02. 
decembra 2018, je bilo v volilni imenik vpisanih 604 
volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec. 
 
Od 604 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 258 
volivcev, kar predstavlja 42,72 % udeležbo. 
 
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 
Volilna enota 6, v kateri se voli 2 člana: 
Oddanih gl.: 258  Neveljavnih gl.: 8  Veljavnih gl.: 250 
 

Mes
to Kandidat Ime liste/predlagatelja 

Št. 
glas

ov  

Odst
otek 

glaso
v 

1. BOJAN 
KRVINA 

SOCIALNI DEMOKRATI - 
VOLILNA KONVENCIJA 62 

27.91 
% 

2. 
ANDREJ 
ŠTREMFE
LJ 

SVET STRANKE 
KOMUNALNO EKOLOŠKA 
LISTA 176 

75.58 
% 

3. JERNEJ 
BERNIK 

IO OBČINSKEGA ODBORA 
SLS ŠKOFJA LOKA 77 

32.95 
% 

 
V svet krajevne skupnosti STARA LOKA - PODLUBNIK, 
ki šteje 13 članov, so bili izvoljeni naslednji kandidati: 
Št. VE    Kandidat 
1   Ivan Jakšič, ROJ.: 07.01.1951, ŠKOFJA LOKA, 
PODLUBNIK 302 
1   Aleksandra Hoivik, ROJ.: 04.08.1953, ŠKOFJA 
LOKA, PODLUBNIK 162 
2   Mija Gantar, ROJ.: 12.07.1938, ŠKOFJA LOKA, 
PODLUBNIK 158 
2   Jožefa Žnidaršič, ROJ.: 12.03.1949, ŠKOFJA LOKA, 
PODLUBNIK 158 
2   Marjan Debeljak, ROJ.: 14.02.1973, ŠKOFJA LOKA, 
PODLUBNIK 159 
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3   Jernej Podobnik, ROJ.: 03.03.1980, VEŠTER, 
VEŠTER 17A 
4   mag. Robert Strah, ROJ.: 22.04.1976, ŠKOFJA 
LOKA, PODLUBNIK 238 
4   France Krmelj, ROJ.: 20.02.1939, ŠKOFJA LOKA, 
PODLUBNIK 28 
5   Sebastjan Čadež, ROJ.: 23.12.1973, VIRLOG, 
VIRLOG 13 
5   Irma Zarnik, ROJ: 20.10.1968, STARA LOKA, STARA 
LOKA 35 
6   Andrej Štremfelj, ROJ: 21.06.1962, ŠKOFJA LOKA, 
GROHARJEVO NASELJE 6 
6   Jernej Bernik, ROJ: 24.03.1987, ŠKOFJA LOKA, 
GROHARJEVO NASELJE 33 
7   Marko Mohorič, ROJ.: 30.04.1973, PEVNO, PEVNO 
2A 
 
Številka: 041-0001/2018 
Datum: 04.12.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Zdenka Podobnik,  Predsednica občinske 

volilne komisije 
 

 
 
1134. Poročilo o izidu glasovanja na lokalnih 

volitveh za župana, ki so bile 18. novembra in 
2. decembra 2018 

 
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) Občinska volilna komisija Občine Škofja 
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka, izdaja 
 

POROČILO 
O IZIDU GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVEH ZA 

ŽUPANA, 
KI SO BILE 18. NOVEMBRA in 2. DECEMBRA 2018 

 
I. 

Na rednih volitvah župana na območju Občine Škofja 
Loka, ki so bile dne 18. novembra 2018, je bilo na 
območju Občine Škofja Loka v volilne imenike vpisanih 
18500 volivcev. S potrdilom ni glasoval noben volivec. 
Od 18500 volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 
8943 volivcev, kar predstavlja 48,34 % udeležbo. 
Za volitve župana je bilo oddanih 8942 glasovnic. 
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več 
številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 138 glasovnic. 
Veljavnih glasovnic je bilo 8804. 
Posamezni kandidati za župana dobili naslednje število 
glasov : 
 

Zap. 
št. 

Kandidat Št. glasov % glasov 

2 TINE RADINJA 3.868 43,93 
3 mag. ROBERT 

STRAH 
3.254 36,96 

1 ROLANDO 
KRAJNIK 

1.682 19,10 

 
Ker nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, 
se glede na določbe drugega odstavka 107. člena 
Zakona o lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med 
kandidatoma, ki s ta dobila največ glasov. Drugi krog 
volitev za župana se opravi med kandidatoma: 
1. TINE RADINJA, predlagatelj: Miha Ješe in skupina 
volivcev 

2. mag. ROBERT STRAH, predlagatelj: Konferenca 
občinskega odbora SDS – Slovenska demokratska 
stranka 
Na podlagi tretjega odstavka 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah je državna volilna komisija razpisala 
drugi krog volitev, in sicer na dan 2. december 2018. 
 

II. 
V drugem krogu volitev župana Občine Škofja Loka, ki so 
bile  dne 2. decembra 2018, je bilo: 
• v volilne imenike vpisanih  18495 volivcev 
• s potrdilom je glasovalo 0 volivcev. 

skupaj število volivcev: 18495.  
 
Glasovalo je: 
• po volilnem imeniku 7870 volivcev 
• s potrdilom je glasovalo 0 volivcev. 

skupaj je glasovalo 7870 volivcev, kar predstavlja 
42.55% udeležbo. 
 

III. 
 
Za volitve župana je bilo oddanih 7870  glasovnic  
Ker so bile prazne, ker sta bili obkroženi dve ali več 
številk ob imenu kandidata oziroma, ker ni bilo mogoče 
ugotoviti volje volivca je bilo neveljavnih 53  glasovnic. 
 
Veljavnih glasovnic je bilo 7817. 
 
Kandidata sta v drugem krogu županskih volitev prejela 
naslednje število glasov: 
 
1. TINE RADINJA    4094  glasov   oz.  52.37% 
 
2. mag. ROBERT STRAH   3723  glasov   oz.  
47.63% 
 

IV. 
Občinska volilna komisija je skladno z določbo 107. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) 
ugotovila, da je za župana Občine Škofja Loka izvoljen 
naslednji kandidat: 
 

TINE RADINJA, roj. 11.05.1980, Puštal, Puštal 119 
 
Številka: 041-0001/2018 
Datum: 05.12.2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Zdenka Podobnik,  Predsednica občinske 

volilne komisije 
 

 
 

OBČINA VOJNIK 
 
1135. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Vojnik 
 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 3/2016) ter 75. člena 
Poslovnika občinskega sveta  Občine Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 37/2016)  je Občinski svet 
Občine Vojnik na 2. redni seji, dne 5.12.2018 sprejel  
 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  POSLOVNIKA 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
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VOJNIK 
 

1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Vojnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 37/2016)  se  60. člen dopolni 
z naslednjim besedilom:  

»Komisija za vloge in pritožbe ima pet članov. 
Opravlja zlasti naslednje naloge: 
-obravnava posamične vloge občanov, v katerih 

opozarjajo na določeno problematiko v zvezi z izvajanjem 
drugih splošnih aktov občinskega sveta, obravnava 
pritožbe, jih po potrebi preverja pri ustreznih organih, 
posreduje pri pristojnih organih, da rešijo sporne zadeve 
in obvešča o tem vlagatelje oz. pritožnike, 

-proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih občani 
naslavljajo na občinski svet ali njegova delovna telesa ter 
ugotavlja resničnost navedb in vzroke zanje, obvešča 
pristojna delovna telesa občinskega sveta o problemih, ki 
nastajajo pri uporabi odlokov in predlaga ustrezne 
ukrepe, 

-pri obravnavanju posameznih vlog komisija ugotavlja, 
ali je bilo delo občinskega organa ali delo organizacij 
nezakonito oziroma nepravilno in o tem obvesti svet, 

-po potrebi obravnava tudi vloge in pritožbe, katere ji 
odstopi v obravnavo Komisija za peticije pri Državnem 
zboru Republike Slovenije. 

Obravnavo je komisija dolžna opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja 
občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog 
pisno predložiti predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje 
o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora komisija 
predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga 
splošnega akta.« 
 

2. člen 
Ta sprememba poslovnika prične veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0021-2018 

Datum: 5.12.2018/2 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 
 

 
OBČINA ZREČE 

 
1136. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Zreče za leto 2018 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-
ZIPRS 1617 in 13/18),  29. člena  Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US in 30/18), 84. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 37/12 in 28/18) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 1/16 in 26/18), je Občinski svet Občine Zreče na 2. 
redni seji dne, 19.12.2018 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2018 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 45/17, 57/17, 
25/18 in 51/18) se drugi odstavek 3. člena odloka 
spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto                                             Proračun leta 2018                                                                                 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.793.274,49 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.224.900,59 
 70 DAVČNI PRIHODK 4.861.299,00 
  700 Davki na dohodek in dobiček 3.784.999,00 
  703 Davki na premoženje 620.500,00 
  704 Domači davki na blago in storitve 435.800,00 
  706 Drugi davki 20.000,00 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.363.601,59 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 346.584,09 
  711 Takse in pristojbine 4.000,00 
  712 Denarne kazni      13.679,50 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 863.516,00 
  714 Drugi nedavčni prihodki 135.822,00 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 223.694,00 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 400,00 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 223.294,00 
 73 PREJETE DONACIJE 4.500,00 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 4.500,00 
  731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 340.179,90 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 325.179,90 
  741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 15.000,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.391.029,18 
 40 TEKOČI ODHODKI 2.973.217,88 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 563.035,00 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 93.672,00 
  402 Izdatki za blago in storitve 2.152.417,88 
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  403 Plačila domačih obresti 57.093,00 
  409 Rezerve 107.000,00 
 41 TEKOČI TRANSFERI 2.486.171,09 
  410 Subvencije 106.202,45 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.637.152,53 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 287.928,11 
  413 Drugi tekoči domači transferi 454.888,00 
  414 Tekoči transferi v tujino 0,00 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.867.640,21 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.867.640,21 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 64.000,00 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki 44.000,00 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.000,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -597.754,69 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
B .RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2018 
IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
  751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
V.  DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  DELEŽEV (440+441+442+443)  
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
  440 Dana posojila 0,00 
  441 Povečanje kapitalskih deležev 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 DELEŽEV  (IV.-V.) 0,00 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2018 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 50 ZADOLŽEVANJE 116.519,00 
  500 Domače zadolževanje 116.519,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 55 ODPLAČILA DOLGA 266.044,00 
  550 Odplačila domačega dolga 266.044,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -747.279,69 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) -149.525,00 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 597.754,69 
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   
  9009 Splošni sklad za drugo 710.748,25 

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-0002/2016-19 
Datum: 19. 12. 2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
1137. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15-ZFisP,   96/15-ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 2. 
redni seji dne 19.12.2018 sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2019 

 
1. Splošni določbi 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Zreče za leto 2019 določajo 
struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja 
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
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2. člen 

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.  
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 
odhodkov, izkaz računa    finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja.  
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki 
obsegajo:  
• davčne prihodke,  
• nedavčne prihodke,  
• kapitalske prihodke in  
• transferne prihodke.  
• V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo 

odhodki, ki obsegajo:  
• tekoče odhodke,  
• tekoče transfere,  
• investicijske odhodke in  
• investicijske transfere.  

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa 
prejeta vračila danih posojil     in prodaja kapitalskih 

naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih 
naložb.  
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in 
zadolževanja, ki je povezano   s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v 
računu financiranja. V računu financiranja se prav tako 
izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na 
računih proračuna v proračunskem letu.  
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

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

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto                                             Proračun leta 2019                                                                                 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 6.897.165,71 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.288.332,00 
 70 DAVČNI PRIHODK 5.056.230,00 
  700 Davki na dohodek in dobiček 3.866.230,00 
  703 Davki na premoženje 642.000,00 
  704 Domači davki na blago in storitve 528.000,00 
  706 Drugi davki 20.000,00 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.232.102,00 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 238.605,00 
  711 Takse in pristojbine 3.500,00 
  712 Denarne kazni 9.100,00 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 899.397,00 
  714 Drugi nedavčni prihodki 81.500,00 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 242.000,00 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 242.000,00 
 73 PREJETE DONACIJE 0,00 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 
  731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 366.833,71 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 331.833,71 
  741 Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sred. proračuna EU 35.000,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.748.492,21 
 40 TEKOČI ODHODKI 2.553.451,71 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 565.647,00 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 88.695,50 
  402 Izdatki za blago in storitve 1.760.399,21 
  403 Plačila domačih obresti 60.710,00 
  409 Rezerve 78.000,00 
 41 TEKOČI TRANSFERI 2.503.385,50 
  410 Subvencije 130.400,00 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.624.200,00 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 283.240,00 
  413 Drugi tekoči domači transferi 465.545,50 
  414 Tekoči transferi v tujino 0,00 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.646.755,00 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.646.755,00 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 44.900,00 
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki 24.900,00 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.000,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 148.673,50 
B .RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
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Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2019 
IV. PREJETA VRAČILA 
DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
  751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
V.  DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  DELEŽEV (440+441+442+443)  
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
  440 Dana posojila 0,00 
  441 Povečanje kapitalskih deležev 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 DELEŽEV  (IV.-V.) 0,00 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                              Proračun leta 2019 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
 50 ZADOLŽEVANJE 117.452,00 
  500 Domače zadolževanje 117.452,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
 55 ODPLAČILA DOLGA 276.125,50 
  550 Odplačila domačega dolga 276.125,50 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.) -158.673,50 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) -148.673,50 
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  10.000,00 
  9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali + 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.  

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

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

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. 

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

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

1.  prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred 
požarom, 

2.  prihodki turistične takse po Zakonu o spodbujanju 
razvoja turizma, 

3.  okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, 

4.  prihodki od prodaje oziroma zamenjave stvarnega 
premoženja, 

5.  prihodki od komunalnega prispevka, 
6.  prihodki od najemnin in kupnin za stanovanja, 
7. prihodki krajevnih skupnosti (Zreče, Stranice, 

Gorenje, Skomarje, Resnik in      Dobrovlje), 
8.   prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, 
9.   prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, 
10. prihodki od najemnin od oddaje javne infrastrukture, 
11. drugi prihodki.  

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov 
finančnega načrta in proračun. 
 

6. člen 
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja 
področja: 
 

 
Prog. 
Klas. Opis 2019 Delež 

01 POLITIČNI SISTEM 98.500,00 1,40% 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 33.780,00 0,48% 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 8.000,00 0,11% 
04 SKUPNE ADMIN.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 150.200,00 2,14% 
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05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 1.500,00 0,02% 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 835.005,00 11,89% 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 115.650,00 1,65% 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 13.500,00 0,19% 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 90.000,00 1,28% 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 83.000,00 1,18% 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGET. SUROVIN 10.790,00 0,15% 
13 PROMER, PROMETNA INFRASTRUK. IN KOMUNIKACIJE 1.249.940,21 17,79% 
14 GOZDARSTVO 242.300,00 3,45% 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 348.800,00 4,97% 
16 PROSTOR.PLANIRANJE IN STANOVANJ. KOMUNALNA DEJ. 990.555,00 14,10% 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 56.000,00 0,80% 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 413.300,00 5,88% 
19 IZOBRAŽEVANJE 1.520.332,00 21,64% 
20 SOCIALNO VARSTVO 348.430,00 4,96% 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 337.035,50 4,80% 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 78.000,00 1,11% 

  SKUPAJ 7.024.617,71 100,00% 
 

7. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan 
oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik 
sveta, če je tako določeno v statutu).  

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna predvidoma 
v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom 
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 
2019 in njegovi realizaciji. 
 

8. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

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

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

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

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

9. člen 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma 

v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če 
je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost 
projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno 
potrditi občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 

tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

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

10. člen 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 

financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in 
ekološke nesreče. 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini  
70.000,00 EUR. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s 
pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 
 

11. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine 
2.000,00 EUR na posameznega dolžnika. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg posameznega 
dolžnika do neposrednega uporabnika ne presega dveh 
eurov, v poslovnih knjigah razknjiži. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

12. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 
lahko zadolži do višine 117.452,00 EUR. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Zreče, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine 
glavnic 20.000,00 EUR. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna in druge 
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali 
posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2019 zadolžijo 
do skupne višine 20.000,00 EUR. 

 
 

13. člen 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 
2019 lahko zadolži do višine 0,00 EUR. 
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14. člen 
Vsaka posamezna krajevna skupnost na območju Občine 
Zreče lahko samostojno sklene pravni posel, za katerega 
so zagotovljena sredstva v proračunu in katerega skupna 
vrednost ne presega 10.000,00 EUR, v nasprotnem 
primeru je za sklenitev pravnega posla potrebno soglasje 
župana. Če župan soglasja na sklenitev pravnega posla 
ne poda, je le-ta ničen. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

15. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Zreče v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0001/2018-5 
Datum: 19. 12. 2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
1138. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata 

člana Občinskega sveta Občine Zreče 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Zreče 
(v nadaljevanju OVK), na 10. redni seji, dne 10.12.2018, 
sprejela naslednji  
 

Ugotovitveni sklep 
 

1. člen 
Ker je Borisu Podvršniku, rojenemu 7.2.1963, 
stanujočemu Cesta talcev 6, 3214 Zreče, dne 7.12.2018, 
prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče, 
OVK  na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Zreče, 
številka: 9000-0001/2018-25 z dne 6.12.2018, ugotavlja, 
da mandat člana Občinskega sveta Občine Zreče preide 
na naslednjo kandidatko pod zaporedno številko 8, z liste 
SDS: Marijo Kovačič, rojeno 21.8.1944, stanujočo Ulica 
Pohorskega bataljona 19, 3214 Zreče. 
 

2. člen 
Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 041-0006/2018-34 
Datum: 10.12.2018 
 

 Občina Zreče 
 Zdenka Košir,  Predsednica Občinske 

volilne komisije Občine Zreče 
 

 
 
1139. Sklep o višini povprečne gradbene cene 

koristne stanovanjske površine v Občini Zreče 
za leto 2019 

 
Na podlagi 2. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni 
stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (Ur. list 

RS, št. 16/04) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18)  je Občinski 
svet Občine Zreče na seji dne 19.12.2018 sprejel 
 

SKLEP 
O VIŠINI POVPREČNE GRADBENE CENE KORISTNE 

STANOVANJSKE POVRŠINE V OBČINI ZREČE ZA 
LETO 2019 

 
1. člen 

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske 
površine, zmanjšane za povprečne stroške urejanja in 
vrednost stavbnega zemljišča znaša na dan 01.01.2019 
za območje Občine Zreče  919,21 EUR/m2 . 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in se uporablja za izračun 
povprečne gradbene cene koristne stanovanjske 
površine v letu 2019. 
 

3.člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 
Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne 
stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/17). 
 
Številka:  4221-0001/2018-6  
Datum: 20.12.2018   
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
1140. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za 

komunalno takso v Občini Zreče za leto 2019 
 
Na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o 
komunalnih taksah v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 
37/97, 54/99, 125/04 in 34/06) in 19. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 1/16 in 26/18) je 
Občinski svet Občine Zreče na 2. redni seji dne, 
19.12.2018, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O USKLADITVI VREDNOSTI TOČKE ZA KOMUNALNO 

TAKSO V OBČINI ZREČE ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun komunalne takse iz 2. člena 
Odloka o komunalnih taksah v Občini Zreče v letu 2019 
znaša 0,093 EUR. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 1. 
januarja 2019 dalje. 
 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 
Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v 
Občini Zreče za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 57/17). 
 
Številka: 4261-0022/2018-2      
Zreče, dne 20.12.2018  
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 
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1141. Sklep  o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Zreče za leto 2019 

 
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Zreče -1  (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 70/15) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) 
je Občinski svet Občine Zreče na svoji 2. redni seji, dne 
19.12.2018, sprejel  
 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA 
ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI 

ZREČE ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Zreče v letu 2019 znaša 
0,00047 EUR/m2/mesečno oziroma 0,00564 
EUR/m2/letno. 
 

2. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 
v dveh obrokih. 
 

3. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati 
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 57/17). 
 
Številka: 4220-3/2018-9   
Datum: 19.12.2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 

 
 

 
1142. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Zreče 
 
Na podlagi 3. odstavka 16. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) 
je Občinski svet Občine Zreče na 2. redni seji, dne 
19.12.2018 sprejel 
 

ODLOK 
O POSTOPKU IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE 

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ZREČE 
 
I. Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) Predmet tega odloka podrobneje določi izvajalce 
posameznih programov in področjih letnega programa 
športa (v nadaljevanju LPŠ), podrobnejše pogoje in 
merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Zreče za uresničevanje javnega 
interesa na področju športa, ki jih Občina Zreče 
sofinancira na osnovi določil zakona o športu v 

vsakoletnem proračunu v okviru letnega programa 
športa.  
(2) Opredeljuje način določitve višine sofinanciranja, 
postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega 
programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o 
sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nas pogodbami 
o sofinanciranju.  
(3) Merila za izbor in vrednotenje programov športa so 
sestavni del odloka in se jih v času od dneva objave 
javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do 
končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa 
ne sme spreminjati.  
(4) Za programe in področja športa, ki niso navedena v 
merilih, se merila za izbor in vrednotenje opredeli z letnim 
programom športa in objavi v javnem razpisu.  
 

2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 

Javni interes na področju športa v občini Zreče obsega 
dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v Nacionalnem 
programu športa Republike Slovenije (v nadaljevanju 
NPŠ) in Izvedbenem načrtu resolucije o nacionalnem 
programu športa (v nadaljevanju IN) v Republiki Sloveniji 
in se uresničuje tako, da se: 
• zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje 

letnega programa športa na ravni občine Zreče, 
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in 

razvoj dejavnosti na vseh področjih športa in 
• načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno 

pomembne športne objekte in površine za šport v 
naravi.  

 
II. Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev, 

za področja in programe športa, opredeljeni v 
LPŠ 

 
3. člen 

(področja športa) 
(1) Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini 
Zreče namenjajo za programe športa skladno z Zakonom 
o športu, v okviru Nacionalnega programa športa in 
Letnega programa športa v Občini Zreče in ob 
upoštevanju načela, da so proračunska sredstva 
dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji, na 
naslednjih področjih: 
1. Športni programi 
• 1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 
• 1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami 
• 1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
• 1.4 Kakovostni šport 
• 1.5 Vrhunski šport 
• 1.6 Šport invalidov 
• 1.7 Športna rekreacija 
• 1.8 Šport starejših 

2. Športni objekti in površine za šport v naravi 
3. Razvojne, strokovne in raziskovalne dejavnosti v 
športu 

3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev v športu 

3.2 Založništvo v športu 
3.3 Znanstvenoraziskovalna dejavnost 

4. Organiziranost v športu 
4.1 Delovanje športnih organizacij, društev in športnih 

zvez na ravni lokalne skupnosti 
5. Športne prireditve in promocija športa 

5.1 Športne prireditve 
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(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je 
podana v merilih, ki so priloga tega odloka. 
Merila za izbor in vrednotenje posameznih področij 
športa vsebujejo: 
• športna področja, ki so v javnem interesu in se v 

skladu z IN NPŠ sofinancirajo na ravni lokalne 
skupnosti, 

• kriterije vrednotenja posameznih področij, 
• obseg in elemente vrednotenja športnih programov.  

Merila za izbor in vrednotenje programov, ki niso zajeta v 
merilih, se opredeli z javnim razpisom. 
 

4. člen 
(upravičenci za pridobitev sredstev) 

Izvajalci LPŠ so: 
• športna društva in športne zveze, registrirane v 

Republiki Sloveniji, 
• zavodi za šport po Zakonu o športu, 
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva s sedežem v občini, 
• pravne osebe registrirane za opravljanje dejavnosti 

v športu v Republiki Sloveniji, 
• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 

namen na področju športa v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove, 

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javnoveljavne programe, 

• samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za 
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji, 

• zasebni športni delavci. 
 

5. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 

(1) Izvajalci športnih programov imajo pravico do 
sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu 

najmanj eno leto pred dnevom objave javnega 
razpisa, 

• delujejo in imajo sedež v Občini Zreče, 
• delujejo na območju občine Zreče in izvajajo 

dejavnost pretežno za prebivalce občine Zreče, 
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih 
programov in izvajajo programe športa s svojimi 
strokovnimi kadri, 

• imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno 
evidenco članstva ter evidenco udeležencev 
programov, 

• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je 
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za 
izvedbo programov, 

•  da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega 
se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene 
obveznosti, 

• predložijo zapisnik zbora članov v preteklem letu, 
• imajo urejeno oglaševanje dogodkov društva na 

svojih spletnih straneh ali na spletni strani Občine 
Zreče (e-Obcina), 

• izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem odlokom, 
letnim programom športa in razpisno 
dokumentacijo. 

(2) Občinska proračunska sredstva namenjena športnim 
programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi 
kandidature na javnem razpisu. V primeru, da se 
posamezen program izvaja na območju občine Zreče in 
so v njem vključeni člani iz Občine Zreče, na razpis pa se 
z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s 
sedežem v Občini Zreče, je za izvajalca tega programa 
lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Zreče, 
izpolnjuje pa pogoj, da ima vsaj 20 udeležencev iz občine 

Zreče in Občina, v kateri ima izvajalec sedež, tudi 
sofinancira programe športa na javnem razpisu iz drugih 
občin. Le-tem se prizna 70% sofinanciranje odobrenih 
sredstev, razen društvom ki kandidirajo na programe 
šport invalidov. 
 
III. Postopek izbora in sofinanciranja letnega 

programa športa 
 

6. člen 
(letni program športa) 

(1) Letni program športa je dokument, ki opredeljuje 
področja športa in programe, ki se sofinancirajo v 
posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, 
ki se zagotavljajo v proračunu Občine Zreče, ob 
upoštevanju strukture in prednostnih nalog, kot je 
opredeljeno v Nacionalnem programu športa. Letni 
program športa sprejme občinski svet po predhodno 
pridobljenem mnenju občinske športne zveze, če ta 
obstaja. Rok za posredovanje mnenja je 30 dni. 
(2) Letni program športa se objavi na spletni strani 
Občine Zreče. 
 

7. člen 
(javni razpis) 

(1) Sredstva proračuna Občine Zreče za izvajanje 
programov športa lahko izvajalci pridobijo na podlagi 
vsakoletnega javnega razpisa. Javni razpis se izvede po 
sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Zreče na 
osnovi določil letnega programa športa Občine Zreče. 
Javni razpis se objavi v uradnem glasilu občine in na 
spletni strani Občine Zreče. 
(2) Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago 
potencialnim kandidatom na spletni strani Občine Zreče 
in na sedežu Občine Zreče. Pri razdelitvi razpoložljivih 
sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v 
celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno 
dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega 
izvajalca pozove k dopolnitvi vloge v osmih dneh po 
odpiranju vloge.  
 

8. člen 
(komisija) 

(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan. 
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.  
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, 
ki kandidirajo za dodelitev sredstev interesno povezani v 
smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v 
ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), 
v zakonski zvezi, v zunajzakonski zvezi, v svaštvu do 
vštetega drugega kolena tudi če so te zveze, razmerja 
oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo 
sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge 
okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in 
nepristranskost (npr. osebne povezave).  
(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o 
prepovedi interesne povezanosti.  
 

9. člen 
(naloge komisije) 

Naloge komisije so: 
• ugotavlja pravočasnost in popolnost prispelih vlog, 
• pregled popolnih vlog ter njihovo vrednotenje na 

podlagi zahtev in meril iz javnega razpisa, 
• priprava predloga izbire in sofinanciranja programov 

in področij letnega programa športa. 
Komisija o svojem delu vodi zapisnik. Zapisniki sej 
komisije niso javni. 
 

10. člen 
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(besedilo javnega razpisa) 
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
• navedbo naročnika (naziv, sedež), 
• pravno podlago za izvedbo javnega razpisa, 
• predmet javnega razpisa z višino razpisanih 

sredstev, 
• osnovne pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati, 
• merila za vrednotenje športnih programov, 
• določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena 

javna sredstva, 
• rok za predložitev vlog in način oddaje vloge, 
• rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa, 
• navedbo oseb pooblaščenih za podajanje informacij 

o javnem razpisu, 
• način dostave vlog ter dan in uro, do katere 

naročnik sprejema vloge, 
• informacijo o razpisani dokumentaciji.  

(2) Rok za podajo vlog na javni razpis določi naročnik v 
javnem razpisu in ne sme biti krajši od 14 dni od objave 
javnega razpisa. 
 

11. člen 
(predložitev vlog) 

(1) Predlagatelji morajo predložiti vloge v zaprti ovojnici, 
ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo 
javnega razpisa na katerega se nanaša. 
(2) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim 
odstavkom se vrne vlagatelju neodprta.  
(3) Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je preložena 
v roku, določenem v javnem razpisu. Vloga, ki prispe po 
poteku roka je prepozna. Vloge morajo biti oddane na 
predpisanih obrazcih.  
 

12. člen 
(odpiranje vlog) 

(1) Komisija odpre vse pravočasno prispele in pravilno 
označene vloge in ugotovi njihovo popolnost. 
(2) Vloge, ki so prispele po izteku roka in niso 
pravočasne ali so bile nepravilno označene, izvajalec 
razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni 
dovoljena. 
(3) Odpiranje prejetih vlog ni javno. Za vsako vlogo 
komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala 
upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju 
vlog vodi zapisnik.  
(4) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove 
tiste predlagatelje katerih vloge ne vsebujejo vseh, z 
razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov, da jih 
ustrezno dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti krajši 
od 8 dni in ne daljši od 15 dni.  
(5) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, 
izvajalec razpisa vlogo s sklepom zavrže. Pritožba zoper 
sklep ni dovoljena. 
 

13. člen 
(ocenjevanje in ovrednotenje vlog) 

(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako 
da preveri izpolnjevanje razpisanih pogojev in jih oceni 
na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo.  
(2) Komisija pripravi predlog za izbor in sofinanciranje 
programov in področij letnega programa športa.  
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu iz 
prejšnjega odstavka vodi zapisnik iz katerega so razvidni 
razlogi za razvrstitev in predlog, kateri programi ali 
področja letnega programa športa se sofinancirajo v 
določenem obsegu oziroma navedeni razlogi, da se 
program ali področje letnega programa športa ne uvrsti v 
sofinanciranje.  

(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije 
niso javni.  
(5) Razpisane programe in področja letnega programa 
športa se vrednoti s točkami.  
(6) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu 
glede na skupno število točk za posamezne vsebine in 
glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje 
letnega programa športa.  
 

14. člen 
(odločba) 

(1) Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda 
odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi 
sofinanciranja programa ali področja letnega programa 
športa. 
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.  
(3) Ob izdaji odločbe iz prvega odstavka se izbranega 
izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa.  
(2) Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove se šteje, da 
je odstopil od vloge za sofinanciranje. 
 

15. člen 
(pritožbeni postopek) 

(1) Vlagatelj ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in da prijavljen program ni bil pravilno 
vrednoten oziroma neupravičeno ni bil izbran, lahko v 
osmih dneh od prejema odločbe vloži ugovor. V ugovoru 
mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Vloženi 
ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. 
(2) Predmet ugovora ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog.  
(3) Izvajalec razpisa o ugovori odloči v roku 30 dni od 
njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna. 
 

16. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa in obveznost 

izvajalcev letnega programa športa) 
(1) Izvajalec športnega programa ki je izbran za izvajanje 
letnega programa športa je dolžan javno objaviti izračun 
cene športnega programa za katerega izvajanje prejema 
javna sredstva. 
(2) Cena programa mora biti oblikovana v skladu s 
pravilnikom, ki ga izda pristojni minister. 
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev morajo biti za udeleženca brezplačni. V primeru 
delnega sofinanciranja programov mora izvajalec letnega 
programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno 
zmanjšati. 
(4) Izvajalcu športnega programa ki ima status društva v 
javnem interesu in je izbran za izvajanje letnega 
programa športa ni treba ministrstvu poročati o 
opravljenem delu in programu prihodnjega delovanja. 
 

17. člen 
(vsebina pogodbe) 

Občina sklene z izbranimi izvajalci letnega programa 
športa pogodbo o sofinanciranju, v kateri se opredeli 
naziv izvajalca in izbrani programi, višino in namen 
sofinanciranja, nadzor nad izvedbo programa in 
namensko porabo proračunskih sredstev ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti. 
 
IV. Način financiranja in poročanja izvajalcev 

letnega programa športa 
 

18. člen 
(dodelitev odobrenih sredstev in njihova poraba) 

(1) Dodelitev sredstev, namenjenih izvajanju občinskega 
programa športa, se zagotavlja v okviru letnega 
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programa športa in so zagotovljena v proračunu Občine 
Zreče. Podlaga se dodelitev odobrenih sredstev je 
uspešna kandidatura na javnem razpisu, in na osnovi 
sklenjenih pogodb z izvajalci programov, ki jih po 
končanem postopku javnega razpisa pripravi izvajalec 
javnega razpisa. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, 
obseg in izvedbo programov in nalog ter način nadzora 
nad porabo sredstev.  
(2) Izvajalcu letnega programa športa se dodeljena 
sredstva v višini 50% nakažejo v roku 30 dni od sklenitve 
pogodbe, preostalo višino pa do konca proračunskega 
leta oziroma skladno s proračunskimi možnostmi Občine 
Zreče.  
(3) Izvajalec letnega programa športa lahko dodeljena 
sredstva nameni za upravičene stroške izključno v 
programu, za katerega so bila dodeljena. 
 

19. člen 
(upravičeni stroški programa) 

(1) Upravičeni stroški so tisti ki nastanejo pri izvajanju 
programov na posameznih področjih športa in niso 
sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega 
proračuna.  
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so: 
• strokovni delavci: strošek dela po pogodbi o delu, 

podjeme pogodbe, študentsko delo, stroški 
nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, 
dnevnice ipd). Kot strošek kadra pri izvajanju 
programov se lahko upošteva tudi prostovoljno 
delo, ki pa mora biti ustrezno dokumentirano in 
obračunano v skladu z zakonom o prostovoljstvu. V 
primeru da se strokovni delavec odpove plačilu za 
opravljeno delo, mora podati izjavo, da se plačilu 
odpoveduje (ta sredstva morajo biti porabljena z 
nameni, določenimi v tem členu), 

• športni objekti: strošek uporabe oziroma najema 
objekta ali strošek tekočega vzdrževanja, če 
izvajalec izvaja program v lastnem ali najetem 
objektu. Če stroški uporabe objekta ne nastanejo, 
mora izvajalec programa podati izjavo (ta sredstva 
morajo biti porabljena z nameni, določenimi v tem 
členu), 

• tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v 
tekmovalni sistem oz. prijavnina za udeležbo na 
tekmovanju, strošek prevoza, potni stroški in stroški 
prehrane, 

• drugi upravičeni stroški programov: športni rekviziti, 
športna oprema (žoge, dresi ipd), oglaševanje, 
nezgodno zavarovanje udeležencev ipd. 

(3) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih 
organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija 
športnikov, strošek najema oz. uporabe pisarniškega 
prostora in tekoči stroški (pošti stroški, pisarniški 
material, računovodski strošek, stroški objav, ipd.). 
(4) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: 
najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo 
prireditev, nagrade (pokali, medalje, diplome), 
oglaševanje (plakati, vabila, ipd), strošek sodnikov, 
zavarovanje prireditev. 
(5) Stroški programa, ki so sofinancirani iz drugih 
proračunskih postavk niso upravičeni stroški programa. 
Upravičene stroške za ostale programe iz 3. člena, ki 
niso predhodno navedeni, se opredeli v javnem razpisu. 
 
V. Spremljanje izvajanja letnega programa športa 

in poročanje 
 

20. člen 
(poročila izvajalcev) 

(1) Izvajalci morajo komisiji najkasneje do 28. februarja 
naslednje leto posredovati letno vsebinsko in finančno 

poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi 
prevzetih obveznosti (preslikave računov, ki se nanašajo 
na izvedene programe). 
(2) Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjemu 
odstavku tega člena ne odda letnega poročila se šteje, 
da programov ni izvajal in je dolžan vsa izplačana 
proračunska sredstva, v ključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, vrniti v občinski proračun.  
(3) Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v 
primeru, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena 
proračunska sredstva za namen znotraj vsebine, za 
katerega stroški dejansko ne nastajajo.  
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila ne more 
kandidirati na prvem naslednjem javnem razpisu za 
sofinanciranje programov športa. 
(5) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna 
dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega odloka in o 
uresničevanju na razpisu odobrenega programa ter 
organom, ki jih ti potrebujejo za oblikovanje cen, mnenj in 
stališč.  
 

21. člen 
(spremljanje izvajanja letnega programa športa) 

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja 
športa najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, 
sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z 
javnim razpisom. 
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo 
proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja skrbnik 
pogodbe ali pooblaščena oseba Občine Zreče.  
 
VI. Javni športni objekti in površine za šport v 

naravi 
 

22. člen 
(javni športni objekti in površine za šport v naravi) 

(1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali 
razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na 
javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, 
imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in 
drugimi uporabniki.  
(2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, 
imajo za izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost 
pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v 
naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.  
(3) Sofinanciranje stroškov uporabe javnih športnih 
objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti Občine 
Zreče, se lahko izvede tudi v obliki brezplačne uporabe.  
 
VII. Končni določbi 
 

23. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o 
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 1/10; Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 25/17). 
 

24. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0070-0001/2018-1 
Datum: 20.12.2018 
 

 Občina Zreče 
 Boris Podvršnik, župan 
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Priloga:  
• Merila za izbor in vrednotenje programov letnega 

programa športa v Občini Zreče 
 
 
Priloga: MERILA ZA IZBOR IN VREDNOTENJE PROGRAMOV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ZREČE 
 
Uporabljene kratice imajo naslednji pomen: 
 

DL državna liga 
IN NPŠ izvedbeni načrt nacionalnega programa športa 
JR javni razpis 
LPŠ letni program športa 
NPŠ nacionalni program športa 
NPŠZ nacionalna panožna športna zveza 
OKS-ZŠZ Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
OŠ osnovna šola 
OŠZ občinska športna zveza 
OR, SR, MR, PR, DR, MLR olimpijski, svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred 
Zavod VIZ zavod s področja vzgoje in izobraževanja 
ZŠIS-POK Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 

 
Merila opredeljujejo kriterije in način vrednotenja naslednjih področij športa: 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

Za navedena področja športa se s kriteriji in merili uveljavlja sistem točkovanja. Vrednost posameznega področja predstavlja 
seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na osnovi javnega razpisa oddanih vlog. Vnaprej dogovorjena merila se v času trajanja 
postopka JR ne spreminjajo. Finančna vrednost posameznega programa predstavlja zmnožek med seštevkom točk in 
aktualno vrednostjo točke, ki je določena glede na v LPŠ predvidena proračunska sredstva.  
 
1. ŠPORTNI PROGRAMI 
 
1.1 Merila za izbor športnih programov 
1.1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna rekreacija in šport starejših – programi celoletne vadbe 
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: cena programa, ki jo plača udeleženec, kompetentnost 
strokovnega kadra in število vključenih v program. Podatke za vrednotenje se pridobi na javnem razpisu. Programe v 
vsebinah prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in športa starejših se vrednoti ločeno. 
 
a) Cena športnega programa za vadečega 
Povprečni delež prispevka posameznika na uro programa posameznega izvajalca glede na povprečni prispevek na uro 
programa vseh izvajalcev. Ura programa je 60 minut. 

Delež povprečne 
cene 

Brezplačno Vadeči krije do 25% 
strokov programa 

Vadeči krije do 50% 
stroškov programa 

Vadeči krije več kot 
75% stroškov 

programa 
Število točk 45 30 15 5 

 
b) Kompetentnost strokovnih delavcev 
Vsakega strokovnega delavca se v vsakem programu vrednoti enkrat glede na stopnjo usposobljenosti oziroma izobrazbo z 
naslednjim številom točk 

Strokovni kader Usposobljenost 1. 
stopnja * 

Usposobljenost 2. 
stopnja 

Usposobljenost 3. 
stopnja 

Izobrazba 
diplomant FŠ 

Ocena/točke 10 20 30 40 
* strokovne delavce s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem predhodnem obdobju treh let od 
pričetka veljavnosti zakona o športu. 
 
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje korekcijske faktorje: 

Strokovni 
kader** 

Usposobljen. 1. 
stopnja 

Usposobljen. 2. 
stopnja 

Usposobljen. 1. 
st. + licenca 

Usposobljen. 2. 
st. + licenca 

Izobrazba 
diplomant FŠ 

Število točk 10 20 20 30 40 
** navedene korekcijske faktorje se uporablja tudi za strokovne kadre, ki bodo na novo pridobili usposobljenost v prehodnem 
obdobju. 
 
c) Število vključenih v program 

Število vključenih 
članov izvajalca 

5 do 10 11 do 20 21 do 30 30 ali več 

Število točk 10 20 30 40 
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V letni program športa se uvrstijo programi izvajalcev, ki dosežejo najmanj 40 točk, od tega pri vsaj dveh merilih po 
najmanj 10 točk! 
 
1.1.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport in 
šport invalidov 
Pri izbiri programov celoletne vadbe se uporablja naslednja merila: kompetenca strokovnih delavcev, konkurenčnost športne 
panoge, pomen v lokalnem okolju, število športnikov in uspešnost športne panoge. Podatke za vrednotenje se pridobi na 
javnem razpisu, od OKS-ZŠZ in Nacionalnih panožnih športnih zvez. 
a) Kompetentnost strokovnih delavcev 
Enako kot v programih iz točke 1.1.1 
 
b) Konkurenčnost  
Število registriranih športnikov, vključenih v uradne tekmovalne sisteme NPŠZ. 

Število pri NPŠZ registriranih tekmovalk/cev 1 do 5 6 do 10 11 do 15 16 in več 
Točke 2 5 10 20 

 
c) Pomen v lokalnem okolju 
Število let vključenosti izvajalca v tekmovalni sistem NPŠZ. 

Število let vključenosti izvajalca v tekmovani 
sistem NPŠZ 

Do 10 let 11 do 20 let 21 do 40 
let 

41 let in 
več 

Točke 2 5 10 20 
 
d) Uspešnost 
Uspešnost se vrednoti na osnovi dveh kazalnikov: števila kategoriziranih športnikov izvajalca na dan objave javnega razpisa in 
rezultata klubske ekipe/posameznika na uradnem tekmovanju NPŠZ za uradni naslov DP v pretekli sezoni.  

Kategorizirani 
športniki 

Olimpijski 
razred 

Svetovni 
razred 

Mednarodni 
razred 

Perspektivni 
razred 

Državni 
razred 

Mladinski 
razred 

Število točk / 
športnik 

12 10 8 6 4 2 

  
Dosežen rezultat klubske ekipe na DP (ekip < 20) udeležba 3.državna 

liga (po 
rangu) 

2.državna 
liga (po 
rangu) 

1.državna 
liga 
(udeležba) 

Dosežen rezultat klubske ekipa na DP (ekip > 20) udeležba 10 do 20 
mesto 

4 do 9 
mesto 

1 do 3 
mesto 

Dosežen rezultat posameznika na DP (tekmovalcev > 
30) 

udeležba 20 do 30 
mesto 

10 do 19 
mesto 

1 do 9 
mesto 

Dosežen rezultat posameznika na DP (tekmovalcev < 
30) 

udeležba 10 do 20 
mesto 

4 do 9 
mesto 

1 do 3 
mesto 

Število točk 2 5 10 20 
 
V letni program športa se uvrstijo programi izvajalcev, ki dosežejo najmanj 20 točk, od tega pri vsaj dveh merilih po 
najmanj 5 točk! 
 
1.2 Vrednotenje športnih programov 
 
1.2.1 Pogoji vrednotenja športnih programov 
V športnih programih se vrednoti programe prijaviteljev ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
•  prijavitelj je tudi izvajalec športnih programov, 
•  celoletni programi se izvajajo v času objave javnega razpisa, 
•  vrednoti se obstoječe celoletne športne programe, ki se izvajajo najmanj 30 tednov letno v obsegu najmanj 60 ur, 
•  športne programe se vrednoti v obsegu dejanskega tedenskega izvajanja, vendar največ v obsegu, določenem z merili, 
•  v programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega, vrhunskega športa 

in šport invalidov se vrednoti programe, v katere so vključeni športniki, registrirani v NPŠZ za prijavitelja. V individualnih 
športnih panogah mora prijavitelj izkazati njihovo udeležbo na enem tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema 
potrjenega s strani OKS – ZŠZ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis oziroma do datuma javnega 
razpisa, v kolektivnih športnih panogah pa morajo biti registrirani športniki vključeni v ekipe, ki nastopajo na tekmovanjih 
uradnega tekmovalnega sistema v tekoči sezoni, 

•  športni programi niso vključeni v program vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jih izvajajo zaposleni v zavodu in se 
izvajajo v poslovnem času zavoda, 

•  izvajalcu športnih programov, ki v vzgojno-izobraževalnem zavodu izvaja šolsko interesno dejavnost, se vrednoti samo 
strokovni delavec, v kolikor ni vrednoten s strani zavoda. 

V programih se vrednoti objekt in strokovne delavce (razen v programih kakovostnega športa), v promocijskih programih tudi 
propagandno gradivo v kolikor izvajalcem ni dostopno brezplačno.  
 
1.2.2 Strokovni kader 
Za vrednotenje vodenja programa s strani strokovnega kadra z zakonsko predpisano ustrezno usposobljenostjo oz. izobrazbo 
se uporablja korekcijski faktor. Vsakega strokovnega delavca se v okviru posameznega programa vrednoti največ trikrat, 
glede na stopnjo usposobljenosti oziroma izobrazbo z naslednjim številom točk: 

PREGLEDNICA 1 KOREKCIJA:STROKOVNI KADER 
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STROKOVNI 
KADER* 

Usposobljenost 1. 
stopnja 

Usposobljenost 2. 
stopnja 

Usposobljenost 3. 
stopnja 

Izobrazba 
diplomant FŠ 

Korekcijski faktor 
strokovni kader 

1,00 1,50 1,70 2,00 

* strokovne delavce s 1. stopnjo usposobljenosti se vrednoti samo v zakonsko predpisanem prehodnem obdobju treh let (do 
24. junija 2021) 
 
Po prehodnem obdobju se za vrednotenje strokovnega kadra uporablja naslednje korekcijske faktorje: 

PREGLEDNICA 2 KOREKCIJA:STROKOVNI KADER 
 

STROKOVNI 
KADER** 

Usposoblje. 1. 
stopnja 

Usposoblje. 2. 
stopnja 

Usposoblje. 1. 
stopnja + licenca 

Usposoblje. 
2. stopnja + 

licenca 

Izobrazba 
diplomant FŠ 

Korekcijski 
faktor strokovni 

kader 

1,00 1,50 1,30 1,70 2,00 

** Navedene korekcijske faktorje se uporablja tudi za strokovne kadre, ki bodo na novo pridobili usposobljenost v prehodnem 
obdobju. 
 

PREGLEDNICA 3 NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA 
 

 posameznik ekipa 
(skupina) 

Kategorije športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport 

25 75 

Kakovostni šport 40 100 
 
Če športne programe vodi oseba brez ustrezne športne izobrazbe, se program ne točkuje. 
 
1.2.3 Način vrednotenja programov 
• posameznika se vrednoti pri enem izvajalcu le v enem športnem programu, 
• programe se vrednoti v točkah, 
• v merilih določen obseg programa se nanaša na optimalno zadostite pogojev glede števila udeležencev vadbene 

skupine, navedene v tabelah posameznih športnih programov, 
• v športnih programih se vrednoti dejanski obseg izvajanja programa, vendar največ do obsega, opredeljenega v tabelah 

posameznih športnih programov, razen če ni v programu drugače opredeljeno. Ura programa je 60 minut, 
• vrednoten obseg programa predstavlja osnovo za vrednotenje strokovnega kadra in objekta v skladu s preglednicami 1 

oziroma 2 in 3. Vrednost programa predstavlja produkt med vsoto točk vrednotenja posameznega športnega programa in 
vrednostjo točke v evrih, 

• vrednost točke predstavlja količnik med višino sredstev in številom točk izbranih izvajalcev v posamezni vsebini. 
 
1.3 Merila za vrednotenje športnih programov 
 
1.3.1 Prostočasna športna vzgoje otrok in mladine 
Prostočasna športna vzgoje otrok in mladine predstavlja širok spekter dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno 
srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike celoletne športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in 
mladine ter pripravljani programi izvajalcev v športnih panogah, ki imajo uradni tekmovalni sistem in ima izvajalec v programu  
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport vrednoten program v najmanj eni starostni kategoriji 
ter promocijski športni programi.  
 
1.3.1.1 Promocijski športni programi 
Med promocijske prostočasne športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo predvsem programe 
nacionalnega značaja: Šolska športna tekmovanja, Naučimo se plavati (NSP), Mali sonček (MS), Zlati sonček (ZS), Krpan in 
Mladi planinec. Če se program izvaja v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali je financiran s strani MIZŠ 
(Zavod za šport RS Planica), ni predmet sofinanciranja po LPŠ občine. V programih se vrednoti materialni strošek 
(propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni brezplačno.  

PREGLEDNICA 4 PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI – MATERIALNI STROŠKI 
 

Promocijski športni programi Predšolski otroci Šoloobvezni otroci 
Št. točk na udeleženca (propagandno gradivo) 1 1 

 
1.3.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 

PREGLEDNICA 5 ŠPORTNI PROGRAMI – PREDŠOLSKI OTROCI 
Naziv programa Velikost skupine Obseg 

programa 
Vsebina programa 

(1 točka/uro* korekcijski faktor  
strokovni kader/objekt) 
Ciciban planinec – predšolski 
otroci 

10 10 Do 5 planinskih izletov po 
2 uri 
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Plavalni tečaj 10 10 Program prilagajanja na 
vodo (predšolski otroci) 

Ostali celoletni programi 10 60 *Programi prostočasne 
športne vzgoje predšolskih 
otrok 

*Športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne 
elemente športa. 
 
1.3.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 

PREGLEDNICA 6 PROMOCIJSKI IN OSTALI ŠPORTNI PROGRAMI – 
ŠOLOOBVEZNI OTROCI 

 
Naziv programa Velikost skupine Obseg 

programa 
Vsebina programa 

(1 točka/uro* korekcijski faktor  
strokovni kader/objekt) 
Ciciban planinec – šoloobvezni 
otroci 

15 10 Ciciban planinec – 
šoloobvezni otroci 

Mladi planinec 15 48 Do 8 planinskih izletov po 
6 ur 

Plavalni tečaj 8 10 Program prilagajanja na 
vodo (1. razred OŠ)) 

Ostali celoletni programi 15 80 *Programi prostočasne 
športne vzgoje 
šoloobveznih otrok 

*Redne dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa. 
 
1.3.1.4 Celoletni športni programi mladine  
Športna dejavnost mladih od 15. do 25. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe športa.  
 

PREGLEDNICA 7 CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI - SPLOŠNI 
 

Celoletni programi 1 točka/uro x  
korekcijski faktor strokovni kader/objekt 

Velikost vadbene skupine 10 do 15 
Število ur programa do 80 

 
1.3.1.5 Šolska športna tekmovanja 
Se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih ki potekajo pod 
okriljem Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju se vrednoti glede na raven tekmovanja. 

PREGLEDNICA 8 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

Raven tekmovanja Občinski Medobčinski, regijski Državni 
Individualne šp. panoge 
št. točk/udeleženca 

1 1,5 2 

Kolektivne šp. panoge  
št. točk/ekipo 

4 8 12 

 
1.3.1.6 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez 
Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. Celoletni športni 
programi so opredeljeni kot splošni in pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe izvajalcev, katerih vsebina se 
nanaša na različne gibalne dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v 
program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Kot pripravljane programe se vrednoti 
programe izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 

PREGLEDNICA 9 CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI V 
POSAMEZNIH ŠPORTNIH PANOGAH, KI TEKMUJEJO V 
URADNIH TEKMOVALNIH PROGRAMIH NPŠZ 

 
*Celoletni pripravljalni program Šoloobvezni otroci 

(1 točka/uro x korekcijski faktor strokovni strokovni kader/objekt) 
6 – 9 let 10 – 11 let 

Velikost vadbene skupine Do 10 Do 15 
Št. ur programa Do 80 Do 120 

* celoletni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine so programi za udeležence, ki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez in so mlajši od 12 let in niso registrirani v 
okviru kategorizacije OKS-ZŠZ, so pa registrirani v okviru NPŠZ. 
1.3.1.7 Dodatne ure športne dejavnosti v šoli 
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Dodatne ure športa v osnovni šoli v času pouka, izven kurikula. Sredstva se zagotovi v okviru letnega programa športa. Merila 
za vrednotenje so sestavni del razpisa. 
1.3.1.8 Programi v počitnicah in pouka prostih dni 
Programi v počitnicah in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (tečaji, projekti) in 
so namenjeni spoznavanju in učenju športnih vsebin in jih ponujajo različni izvajalci.  

PREGLEDNICA 10 TEČAJI, PROJEKTI 
 

 Predšolski otroci Šoloobvezni otroci do 15 let 
Velikost skupine 15 20 
Obseg programa 10 do 20 ur 10 do 20 ur 

 
1.3.2 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
Programe, v katere so vključeni otroci in mladina s posebnimi potrebami z odločbo pristojnega organa, se vrednoti po enakih 
kriteriji kot prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, le velikost vadbene skupine se zmanjša za 50%.  
1.3.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, predstavlja širok spekter programov za otroke in 
mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade 
športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ. 
1.3.3.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v programu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 12 let oziroma 
10 let.  
V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, v 
katere so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 12 let oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne 
kategorije. V kolektivnih športnih panogah se v isti starostni kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin, če so samostojno 
vključene v uradni tekmovani sistem.  
Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in letni obseg vadbe (minimalno število ur obsega 
programa je tudi kriterij oziroma pogoj za sofinanciranje) po posameznih športnih panogah je podan v prilogi (»Velikost 
vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa različnih starostnih kategorij«, s tem da se upoštevajo 
samo kategorije športnikov, starih 12 let in več).  
V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v programu redne vadbe. 

PREGLEDNICA 11 ŠVOM USMERJENI V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT 

 
STAROST 10-11 let* 12-13 let 14-15 let 16-17 let 18-19 let 
Vel. vad. skupine 
(kolektivne šp. 
panoge) 

/ 12 12 12 12 

Vel. vad. skupine 
(individ.šp.panoge) 

10 8 8 8 8 

Obseg ur 
programa 

Do 180 Do 210 Do 240 Do 260 Do 320 

*program se vrednoti le v individualnih športnih panogah, kjer so v uradni tekmovani sistem vključene tudi starostne kategorije 
10-11 let. 
Zgornja preglednica 11 se uporablja za športne panoge, ki niso naveden v prilogi! 
 
1.4 Kakovostni šport 
V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov in športnih ekip, ki nastopajo v članski kategoriji na tekmovanjih 
uradnega tekmovalnega sistema.  
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki ima v svoji sredini 
kategoriziranega športnika državnega razreda, v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v svoji sredini nima 
kategoriziranega športnika in tekmuje na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki tekmuje 
na nižjih ravneh državnih tekmovanj, v IV. kakovostno raven pa se uvrstijo programi izvajalcev, ki tekmujejo na ravni regije. V 
programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za izvedbo redne vadbe. 

PREGLEDNICA 12 VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 
 

KAKOVOSTNI ŠPORT Kakovostna  
raven I. 

Kakovostna  
raven II. 

Kakovostna 
raven III. 

Kakovostna 
raven IV. 

Vel.vad.skupine (kolektivne 
šp.panoge) min.število 

10 10 10 10 

Vel.vad.skupine (individu. 
šp.panoge) min.število 

2 4 6 6 

Obseg programa  Do 400 Do 320 Do 240 Do 120  
Zgornja preglednica 12 se uporablja za športne panoge, ki niso naveden v prilogi! 
 
1.5 Vrhunski šport 
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov. V program vrhunskega športa so uvrščeni 
kategorizirani športniki, olimpijskega, svetovnega in mednarodnega razreda. V programe se vrednoti vrhunske športnike, ki so 
v objavi OKS-ZŠZ na dan javnega razpisa navedeni kot člani društva s sedežem v občini. V kolektivnih športnih panogah se v 
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programu vrhunskega športa vrednoti program izvajalca, ki ima v članski ekipi štiri vrhunske športnike in tekmuje v 
tekmovalnem sistemu mednarodne športne zveze. V programu redne vadbe se vrednoti strokovne delavce in objekt.  

PREGLEDNICA 13 VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 
 

Program vrhunskega športa Vel.vad.skupine (kolektivne 
šp.panoge) min. število 

Vel.vad.skupine (individualne 
šp.panoge) min. število 

 1 točka/uro x korekcijski faktor 
strokovni kader/objekt 

1 točka/uro x korekcijski faktor 
strokovni kader/objekt 

Velikost vadbene skupine 4 1 
Število ur programa Do 800 Do 800 

 
1.6 Šport invalidov 
Šport invalidov obsega tekmovalne športne programe, v katere so vključeni invalidi. Programe se vrednoti pod enakimi pogoji 
in kriteriji kot programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport kakovostni in vrhunski šport 
ob upoštevanju zmanjšane vrednosti vadbene skupine za 50%. 
 
1.7 Športna rekreacija 
Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih 
vseh starosti (nad 15 let) in družin s ciljem dejavne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), 
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. 
V vsebini športne rekreacije se vrednotijo celoletni programi, ki imajo visok zdravstveni ulinek (splošna gibalna vadba, 
korekcija telesne teže, aerobne vsebine ipd.). v programih se vrednoti strokovne delavce in objekt. 
Programi športne rekreacije iste panoge, ki potekajo hkrati za dve ali več skupin, se štejejo kot en program. 
1.7.1 Celoletni programi 

PREGLEDNICA 14 VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 
– ŠPORTNA REKREACIJA 

 
CELOLETNI PROGRAMI Celoletni program občanov do 65 

let (individualni šport) 
Celoletni program občanov do 65 
let (kolektivni šport) 

 1 točka/uro x korekcijski faktor 
strokovni kader/objekt 

1 točka/uro x korekcijski faktor 
strokovni kader/objekt 

Velikost vadbene skupine Do 10 Do 15 
Število ur programa Do 60 Do 80 

 
1.8 Šport starejših  
V vsebini šport starejših se vrednotijo celoletne gibalne programe za starejše od 65 let in razširjenih družin. Kot razširjeno 
družino razumemo »zvezo« starejših oseb in vnukov. V programih se vrednotijo strokovni delavec in objekt. 

PREGLEDNICA 15 VELIKOST VADBENE SKUPINE IN OBSEG PROGRAMA 
– ŠPORT STAREJŠIH 

 
CELOLETNI PROGRAMI Šport starejših, celoletni programi vadbe razširjene družine 

1 točka/uro x korekcijski faktor strokovni kader/objekt 
Velikost vadbene skupine Do 15 
Število ur programa 60 

 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Iz letnega programa športa se sofinancira posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov, izjemoma 
tudi pripravo projektne dokumentacije za največje investicijske projekte po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ter redna vzdrževalna dela in obratovanje športnih objektov. 
Sredstva za izgradnjo novih športnih objektov in površin se zagotavlja v posebnih proračunskih virih, izvajalci pa so izbrani po 
postopku, ki ureja to področje.  
Za redna vzdrževalna dela in obratovanje športnim objektov se izvajalcem, ki nimajo zagotovljene brezplačne uporabe v 
javnih športnih objektih v občini Zreče namenijo sredstva iz kvote sredstev po javnem razpisu, kar se določi v javnem razpisu 
za posamezno leto. Za vrednotenje se upošteva število ur delovanja kluba oziroma društva in dejanski stroški obratovanja 
objekta. Navedeno se sofinancira največ v višini do 50% stroškov. 
 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v 
domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verfiricirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja). Iz sredstev LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki 
omogoča samostojno izvajanje strokovnega dela v programih športa, ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali 
izobraženih strokovnih kadrov. 
3.1.1. Kriteriji sofinanciranja programov 
 Usposabljanje se sofinancira največ trem strokovnim delavcem pri posameznem izvajalcu, ki se uvrsti v letni program športa 
po merilih.  
Licenciranje ali izpopolnjevanje se sofinancira vsem usposobljenim oz. izobraženim strokovnim delavcem, ki izvajajo športne 
programe pri izvajalcu letnega programa športa. Predlagatelj mora predložiti predviden program izpopolnjevanja oziroma 
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usposabljanja strokovnih kadrov in razpis nosilca oz. izvajalca programa izpopolnjevanja ali usposabljanja, na katerega 
kandidira na javnem razpisu. 
3.1.2 Merila za vrednotenje izbranih programov 

PREGLEDNICA 16 USPOSABLJANJE, LICENCIRANJE IN 
IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV 

 
Program  Licenciranje, 

izpopolnjevanje trenerjev 
1.stopnja 
usposobljenosti* 

2. stopnja 
usposobljenosti* 

Točke/posameznik 50 150 250 
*izvajanje programov usposabljanja v skladu z Zakonom o športu. 
 
3.2 Založništvo v športu 
Založništvo v športu predstavlja izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter 
propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti. V programu založništva v športu se vrednoti materialni strošek 
publikacije.  
3.2.1 Merilo za vrednotenje programov 

PREGLEDNICA 17 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
 

Program založništva Propagandno gradivo Občasne publikacije Strokovna literatura 
Točk/projekt 20 50 100 

 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
4.1 Delovanje športnih organizacij  
Temelj slovenskega športa so športna društva, kot interesna in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se lahko 
zagotavlja sredstva za delovanje športnih društev, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve. 
4.1.1 Kriteriji vrednotenja 
Sredstva za delovanje se dodeli športnim društvom, ki so izvajalci športnih programov letnega programa športa. Delovanja 
športnih organizacij se vrednoti glede na: 
- število članov društva s plačano članarino, vključenih v izbrane športne programe za leto, na katero se nanaša javni razpis, 
- število registriranih športnikov v NPŠZ, vključenih v izbrane športne programe, 
- vključenost v nacionalno športno zvezo, 
- tradicijo delovanja. 
 
4.1.2 Merila za izbor in vrednotenje 

PREGLEDNICA 18 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 

Člani s plačano članarino, vključeni v športne programe letnega programa 
športa 

1 točka/člana 

Registrirani športniki v NPŠZ 2 točki/reg.športnika 
Vključenost v nacionalno športno zvezo (največ eno) 10 točk 
Status društva v javnem interesu na področju športa 5 točk 

 
Točke, pridobljene na podlagi kriterijev iz preglednice 18 se izvajalcu povečajo za korekcijski faktor glede na tradicijo 
delovanja (preglednica 19) – dopolnjeno leto delovanja pod pogojem sedeža na območju občine Zreče. 

PREGLEDNICA 19 TRADICIJA DELOVANJA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
 

Leto delovanja Do 10 let 11 do 20 let 21 do 40 let 41 let in več 
Koeficient  1,2 1,5 1,7 2 

 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik 
vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 
Udeležba na uradnih tekmovan v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih. 
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: 
• kakovostna raven prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni idr) 
• število udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe) 

 
5.1 Velike mednarodne športne prireditve 
Velike mednarodne športne prireditve opredeljuje Zakon o športu in se ne morejo organizirati brez soglasja državnega zbora, 
vlade ali ministrstva. Sredstva za izvedbo velike športne prireditve na območju občine Zreče lokalna skupnost zagotavlja v 
posebnih proračunskih virih.  
 
5.2 Druge športne prireditve 
Med druge športne prireditve prištevamo prireditve tekmovalnega in rekreativnega značaja, ki so organizirane na lokalni, 
državni ali mednarodni ravni in ne sodijo med velike mednarodne športne prireditve.  
5.2.1 Kriteriji vrednotenja drugih športnih prireditev 
V program LPŠ se uvrstijo športne prireditve, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 
• občinska športna prireditev je objavljena v občinskem glasilu ali na krajevno običajen način, 
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• državna športna prireditev je objavljena v koledarju nacionalne panožne športne zveze oziroma v enem od koledarju 
športno-rekreativnih prireditev, 

• občinska športna prireditev mora potekati na območju občine Zreče. 
V program letnega programa športa se lahko uvrstijo največ pet prireditev posameznega izvajalca. Kot športna prireditev se 
ne vrednotijo ligaška tekmovanja uradnega tekmovalnega sistema in prireditve, ki so sofinancirane iz drugih proračunskih 
postavk.  
 
5.2.2 Merila za vrednotenje 

PREGLEDNICA 20 ŠPORTNE PRIREDITVE 
 

Vrsta športne prireditve Število aktivnih udeležencev* 
Do 30 31-60 61-100 101-150 Nad 150 

Občinska 10 25 40 55 70 
Medobčinska 20 40 60 80 100 
Regijska 30 50 70 90 110 
Državna 50 100 150 200 250 
Mednarodna 100 200 300 400 500 

*število aktivnih udeležencev predstavlja število udeležencev na zadnji izvedeni športni prireditvi privaljenega izvajalca. Če se 
prireditev organizira prvič, se upošteva predvideno število udeležencev po oceni organizatorja. Če prireditev traja dva ali več 
dni, se število dodeljenih točk poveča za 50%. 
 
5.3 Športno-promocijska prireditev za podelitev priznanj 
Podelitev priznanj uspešnim športnikom in športnim ekipam predstavlja promocijo športa, posameznikov in prispeva k njihovi 
večji prepoznavnosti v okolju. Sredstva za sofinanciranje prireditve se opredelijo v letnem programu športa.  
 
Priloga 
VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN IN LETNI OBSEG VADBE V PROGRAMIH ŠPORTA OTROK IN MLADINE, 
USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT TER VELIKOST VADBENIH SKUPIN IN LETNI OBSEG VADBE V 
PROGRAMIH KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 
NACIONALNA 
PANOŽNA ŠPORTNA 
ZVEZA (NPŠZ) 

ŠPORTNA PANOGA SKUPINA  
(OD – DO LET) 
Ne glede na 
poimenovanje 

ŠTEVILO 
ŠPORTNIKOV V 
SKUPINI 

LETNI OBSEG VADBE V 
URAH  
(1 ura-60 min) 
Do maksimalno, ki se 
sofinancira 

KOŠARKARSKA ZVEZA 
SLOVENIJA 

KOŠARKA 6-7 10 DO 60 
8-9 10 DO 90 
10-11 10 DO 120 
12-14 10 DO 200 
15-16 10 DO 320 
17-18 10 DO 360 
19-20 10 DO 400 

NOGOMETNA ZVEZA 
SLOVENIJE 

NOGOMET 6-7 10 DO 60 
8-9 10 DO 90 
10-11 10 DO 120 
12-13 16 DO 200 
14-15 18 DO 320 
16-17 22 DO 320  
18-19 22 DO 320 
20-50 22 DO 320 

FUTSAL –MALI 
NOGOMET 

12-13 8 Do 220 
14-15 8 Do 240 
16-17 8 Do 260 
18-19 8 Do 280 
20-50 8 Do 320 

LETALSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 
 
STRELSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

LETALSTVO IN 
BALONARSTVO 

Do 18 1 Do 260 
19-26 1 Do 280 
27-50 1 Do 320 

 
STRELSTVO 

12-13 6 Do 220 
14 6 Do 240 
15-16 6 Do 260 
17-18 6 Do 280 
19-21 4 Do 300 
22-50 4 Do 320 

SMUČARKSA ZVEZA 
SLOVENIJE – 
ZDRUŽENJE 
SMUČARSKIH PANOG 

SMUČANJE - ALPSKO 12-13 4 Do 220 
14-15 4 Do 240 
16-17 4 Do 260 
18-20 4 Do 280 
21-50 3 Do 320 
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OBČINA ŽETALE 
 
1143. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2019 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Žetale – uradno 
prečiščeno besedilo – UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 54/17) in na podlagi 28. člena Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Žetale (Uradni  list RS, št. 6/2000, 76/2000 in 54/04) je 
Občinski svet Občine Žetale na 1. izredni seji, dne 17. 
12. 2018 sprejel:  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA ZA LETO 2019 

 

I. 
 Vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča znaša v Občini Žetale za leto 2019 0,0030 
EUR. 
  

II. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0001/2018-I 
Datum: 17. 12. 2018 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 
 

 
 
 

SMUČANJE – 
NORDIJSKA 
KOMBINACIJA 

12-13 6 Do 120 
14-15 6 Do 180 
16-17 6 Do 220 
18-20 4 Do 320 
21-40 1 Do 400 

SMUČANJE – 
SMUČARSKI TEKI 

12-14 6 Do 180 
15-16 6 Do 220 
17-18 6 Do 240 
19-20 4 Do 320 
21-23 4 Do 400 
23-50 1 Do 400 

PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

PLANINSTVO - 
ALPINIZEM 

12-13 10 Do 180 
14-15 8 Do 200 
16-17 8 Do 230 
18-19 10 Do 260 
20-25 10 DO 320 

ODBOJKARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

ODBOJKA 8-9 14 DO 90 
10-11 14 DO 120 
12-13 14 DO 200 
14-15 14 DO 240 
16-17 14 DO 320 
18-20 14 DO 360 

TAEKWON-DO ZVEZA 
SLOVENIJE 

TAEKWON-DO ITF 6-7 10 DO 90 
8-9 10 DO 120 
10-11 10 DO 160 
12-14 10 DO 240 
15-17 10 DO 240 
18-50 10 DO 320 

KOLESARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

KOLESARSTVO - 
CESTNO 

10-11 4 DO 120 
12-14 4 DO 200 
15-16 4 DO 320 
17-18 4 DO 360 
19-21 4 DO 360 

TWIRLING ZVEZA 
SLOVENIJE 

TWIRLING 5-7 10 DO 80 
8-9 10 DO 120 
10-12 14 DO 180 
13-15 14 DO 200 
16-18 15 DO 360 
19-22 15 DO 400 
23-30 15 DO 400 

ATLETKSA ZVEZA 
SLOVENIJE 

ATLETIKA - STADION 6-7 12 DO 60 
8-9 12 DO 90 
10-11 12 DO 120 
12-13 12 DO 200 
14-15 12 DO 240 
16-17 10 DO 320 
18-19 8 DO 360 
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 OBČINA BENEDIKT Stran 
1099. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Benedikt v obdobju januar – marec 2019 
2563 

   
 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Stran 
1100. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Cerklje na Gorenjskem za obdobje januar 
– marec 2019 

2565 

1101. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Cerklje na Gorenjskem 

2566 

1102. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o območju naselij ter imenih 
naselij in ulic v Občini Cerklje na 
Gorenjskem 

2567 

1103. Odlok o turistični taksi v Občini Cerklje na 
Gorenjskem 

2568 

1104. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o avtotaksi prevozih in stalnih 
izvenlinijskih prevozih (shuttle prevozih) 
na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem 

2569 

1105. Sklep o vrednosti točke za določitev 
višine nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019 

2569 

1106. Sklep o vrednosti gradbene cene 
stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih 
nepremičnin v Občini Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019 

2569 

1107. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno 
javno dobro 

2570 

   
 OBČINA DESTRNIK Stran 
1108. Sklep o začasnem financiranju v Občini 

Destrnik januar - marec 2019 
2570 

   
 OBČINA DIVAČA Stran 
1109. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Divača v obdobju januar – marec 2019 
2572 

   
 OBČINA GORIŠNICA Stran 
1110. Sklep o imenovanju podžupana 2574 
1111. Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti 

točke za odmero nadomestila  za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Gorišnica za leto 2019 

2574 

   
 OBČINA GORJE Stran 
1112. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Gorje v obdobju januar – marec 2019 
2574 

   
 OBČINA GORNJI GRAD Stran 
1113. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za 

nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča v letu 2019 v Občini Gornji grad 

2576 

   
 OBČINA HOČE-SLIVNICA Stran 
1114. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Hoče-Slivnica v obdobju januar - marec 
2019 

2577 

   
 OBČINA KRIŽEVCI Stran 
1115. Sklep o začasnem financiranju  Občine 

Križevci v obdobju  januar – marec 2019 
2579 

   
 OBČINA LJUTOMER Stran 
1116. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Ljutomer v obdobju januar – marec 2019 
2579 

   
 OBČINA MARKOVCI Stran 

1117. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Markovci v obdobju januar – marec 2019 

2581 

   
 OBČINA MIRNA Stran 
1118. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Mirna v obdobju od 1. januarja do 31. 
marca 2019 

2582 

1119. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega 
prispevka za gradnjo razglednega stolpa 
»Debenec« 

2585 

1120. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega 
prispevka za gradnjo stavbe za kulturo in 
razvedrilo (Dom Partizan) 

2585 

   
 OBČINA NAKLO Stran 
1121. Popravek odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo 
2585 

   
 OBČINA OPLOTNICA Stran 
1122. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Oplotnica v obdobju januar – marec 2019 
2586 

   
 OBČINA ROGAŠOVCI Stran 
1123. Poročilo Občinske volilne komisije 

Občine Rogašovci o prehodu mandata na 
naslednjega kandidata za člana 
Občinskega sveta Občine Rogašovci 

2587 

   
 OBČINA ŠALOVCI Stran 
1124. Odlok o zaključnem računu proračuna 

Občine Šalovci za leto 2017 
2588 

1125. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Šalovci v obdobju januar – marec 2019 

2590 

1126. Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju Občine 
Šalovci za leto 2019 

2592 

   
 OBČINA ŠENČUR Stran 
1127. Sklep o začasnem financiranju Občine 

Šenčur v obdobju januar – marec 2019 
2592 

1128. Odredba o povprečni gradbeni ceni 
koristne stanovanjske površine v Občini 
Šenčur za leto 2019 

2594 

1129. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Šenčur za leto 2019 

2594 

1130. Odlok o turistični in promocijski taksi v 
Občini Šenčur 

2594 

1131. Sklep o cenitvi zemljišč ob občinskih 
cestah 

2595 

   
 OBČINA ŠKOFJA LOKA Stran 
1132. Poročilo o izidu rednih volitev članov 
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