Uradni list Republike Slovenije
prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
odloča župan na predlog strokovne službe, in sicer lahko prerazporeditve opravlja pod naslednjimi pogoji:
– med posameznimi finančnimi načrti neposrednih uporabnikov, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 5%
obsega celotnega finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika;
– med posameznimi glavnimi programi, pri čemer skupno
povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne
sme presegati 10% obsega glavnega programa v sprejetem
proračunu;
– med posameznimi podprogrami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme
presegati 20% obsega podprograma v sprejetem proračunu;
– med posameznimi proračunskimi postavkami, ki jih obsega ta odlok ali novimi proračunskimi postavkami v okviru
istega podprograma v celoti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje
januar–junij 2020 poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah kakor tudi z zaključnim računom.
4. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 13. člen spremeni
tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2020 lahko zadolži v višini
2,900.000 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2020 ne sme
preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
5. člen
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2020
(Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 14. člen spremeni
tako, da se glasi:
1. Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2020 ne sme
zadolžiti.
2. Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2020 ne
sme zadolžiti.
3. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se
lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 54.000,00 EUR;
– za izplačilo prispevkov za poklicno zavarovanje voznikov po sodbi Vrhovnega sodišča RS;
– z dobo odplačila glavnice do 5 let, predviden je moratorij
na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 135.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
4. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko
zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 61.200,00 EUR;
– financiranje izgradnje kogeneracijskega agregata SPTE-TOŠ;
– z dobo odplačila glavnice do 7 let, predviden je moratorij
na odplačilo glavnice;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 630.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
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– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
5. JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 90.000,00 EUR;
– financiranje investicij;
– z dobo odplačila kredita do 7 let;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 216.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-04/2020
Škofljica, dne 9. marca 2020
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan

VLADA
566.

Odlok o začasni prepovedi in omejitvah
javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z drugo točko prvega
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o začasni prepovedi in omejitvah javnega
prevoza potnikov v Republiki Sloveniji
1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje javni prevoz
potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije COVID-19.
2. člen
(1) Na ozemlju Republike Slovenije se prepove izvajanje javnega linijskega prevoza potnikov, posebnega linijskega
prevoza potnikov, stalnega izvenlinijskega prevoza potnikov,
občasnega prevoza potnikov ter javnega železniškega prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem prometu, razen
avtotaksi prevozov.
(2) Avtotaksi prevozi so dovoljeni, če voznik avtotaksi
vozila pred vstopom novega potnika poskrbi za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so redno v fizičnem stiku s potnikom.
(3) Iz omejitev po tem členu so izvzete vse oblike prevozov, ki so potrebne za intervencijske službe in druge nujne
službe javnega sektorja. Pri teh prevozih za ustrezno zaščito
voznikov in potnikov poskrbita njihov organizator in izvajalec.
(4) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za
infrastrukturo.
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3. člen
(1) Prepove se prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih
nujne oskrbe, medicinske pomoči, zaščite in reševanja in za
osebe, ki so pred uveljavitvijo tega odloka opravile prevoz z
napravami iz prejšnjega odstavka in se vračajo nazaj po uveljavitvi tega odloka.
(3) Morebitne druge izjeme odobri minister, pristojen za
infrastrukturo.
4. člen
Prepovedi in omejitve iz tega odloka veljajo do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v
Uradnem listu.
5. člen
Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.
Št. 00710-6/2020
Ljubljana, dne 14. marca 2020
EVA 2020-2430-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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OBČINE
559.
560.

DOL PRI LJUBLJANI

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
za leto 2020
Sklep o izločitvi iz javnega dobra

LITIJA

561.

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za EUP GA-05 Ig Gabrovka

562.

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska
Log – L2S/6
Javno naznanilo o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer
in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt
Občine Log - Dragomer

563.

564.

565.

1737
1740

1740

LOG - DRAGOMER

1741

1742

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID
1595)

1743

ŠKOFLJICA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za
leto 2020
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