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– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
ﬁnančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni
pogodbi, če jo zavod ima,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski
organ,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi,
tem odlokom in splošnimi akti javnega zavoda.«
6. člen
Besedilo 13. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, če ni s predpisi ali s tem odlokom
odločeno, da jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo in zaključni račun,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in
drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega zavoda.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in
prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega
sestavni del je ﬁnančni načrt.«
7. člen
15. člen se črta v celoti.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2010
Sevnica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Št.
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SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 1296/2, pot v izmeri 102 m², in parcelo št. 1301/7, pot v
izmeri 154 m², obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 385,
k.o. Metni Vrh.
2. člen
Nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa, prenehata
imeti značaj javnega dobra in se parceli št. 1296/2 in 1301/7
odpišeta iz zemljiškoknjižnega vložka št. 385, k.o. Metni Vrh,
ter se zanju v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem
vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, matična številka 5883008.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0030/2011
Sevnica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SEŽANA
1708.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2010

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah (ZJFUPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07)
je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 4. 2011
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana
za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2010.
2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini
15.325.203,14 eur.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2010 izkazuje naslednje stanje:

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US,
120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10
– popr.), 20/11 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Sev-
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nica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 20. 4.
2011 sprejel

A)

1707.
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BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

EUR

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

14.643.511,49

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.309.317,42

70 DAVČNI PRIHODKI

8.482.410,77

Stran
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Št.

700 Davki na dohodek in dobiček

6.820.429,00

703 Davki na premoženje

1.348.968,62

704 Domači davki na blago in
storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
II.
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

3.826.906,65

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

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

10.622,87

2.583.532,07
5.778.659,93
5.778.659,93
440.228,56

54.131,36
386.097,20

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
22.775,09

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

1.183.283,25
733.842,00
4.430,00
729.412,00
3.540,00

B)

1.334.587,07
824.809,67

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

10.894,95

75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.894,95

750 Prejeta vračila danih posojil

10.894,95

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

27.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

27.000,00

V.

440 Dana posojila

509.777,40
262.225,00

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

262.225,00

C)

15.029.393,94
3.636.874,64

76.851,84
2.182.030,94
331.215,96

–16.105,05

RAČUN FINANCIRANJA
0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

268.809,20

55 ODPLAČILO DOLGA

268.809,20

550 Odplačila domačega dolga

268.809,20

IX. SPREMEMBA STANJA
SREDSTEV NA RAČUNU

4.173,00
5.173.630,81

27.000,00

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
(500+501)

947.925,79

77.258,17

–385.882,45

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

3.540,00

2.455.792,77

410 Subvencije

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.275,62

402 Izdatki za blago in storitve

41 TEKOČI TRANSFERI

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.603.949,82

151.724,91

409 Rezerve

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

313.013,15

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

403 Plačila domačih obresti

413 Drugi tekoči domači transferi

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

–670.796,70

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–268.809,20

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

385.882,45

Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2010 znaša

–82.127,42

X.

Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletnih straneh Občine Sežana: www.sezana.si.
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Št.

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2010 izkazujejo naslednje
stanje:
PRENOS IZ LETA 2009

95.452,49

PRIHODKI LETA 2010

4.173,00

ODHODKI LETA 2010

0

STANJE DENARNIH SREDSTEV
31. 12. 2010

99.625,49

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-5
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1709.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo sredstev, ki jih občina prejme na
podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva okolja in vlaganj v naravne vire na območju Občine
Sežana, in sicer za:
– pripravo in vzdrževanje pasišč, grmišč, remiz za malo
divjad,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelavo in vzdrževanje kaluž,
– izdelavo in vzdrževanje večjega vodnega vira,
– sadnjo in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic ter umetnih dupel,
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– druge ukrepe varstva okolja in narave.
3. člen
Župan imenuje komisijo za izvedbo postopka dodelitve
namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in
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vlaganj v naravne vire (v nadaljevanju: komisija). Komisijo
sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija pripravi predlog
ukrepov, ki bodo soﬁnancirani v tekočem letu in način porabe
sredstev v tekočem letu.
4. člen
Upravičenci do namenskih sredstev so neproﬁtne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja.
Upravičenec je lahko tudi Občina Sežana za izvedbo
aktivnosti ukrepa iz 2. člena tega odloka v skladu s predpisi, ki
urejajo področje javnega naročanja.
5. člen
Sredstva se dodelijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki
urejajo področje javnega naročanja oziroma na podlagi javnega
razpisa, ki se izvede v skladu s postopkom, ki ga predpisuje
zakonodaja s področja izvrševanja proračuna.
V primeru javnega razpisa bo natančna merila in pogoje
za dodelitev sredstev določil v besedilu javnega razpisa župan
na predlog komisije.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-8
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
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1710.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09,
14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US), Uredbe
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popravek, 138/04,
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10
in 17/11) ter 54. in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/07) se v 15. členu
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V oddelkih se lahko oblikujejo referati oziroma druge
oblike notranje organiziranosti v skladu s potrebami dela in
organizacijo dela.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Neposredno pri županu deluje kabinet župana.«

