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Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije 
ali v zvezi z njo, če sami tako želijo. Stroški prevoza se povr-
nejo v skladu s predpisi. Občinskemu funkcionarju ne pripada 
povračilo stroškov prevoza na sejo.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno 
potovanje v skladu s predpisi. Občinski funkcionar ima pravico 
do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni 
poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predložene-
ga računa v skladu s predpisi.

13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funk-

cionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za služ-
beno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje 
župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroš-

kov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev 
proračuna.

15. člen
Plače in nagrade ter prejemki, določeni v 6., 7., 8. in 

11. členu tega pravilnika, se izplačujejo v skladu s predpisi, ki 
določajo plačilne roke.

16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo 

zneska mesečne bruto plače župana za poklicno opravljanje 
funkcije brez dodatka za delovno dobo.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane odborov 

in komisij občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za iz-
plačilo sejnin predsednikom in članom drugih komisij, odborov, 
svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet.

18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov, objavljen v Uradnem listu RS št. 178/21.

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0001/2022
Cerkno, dne 24. februarja 2022

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

670. Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 na območju 
enote urejanja prostora KE01/A300

Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) 
ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 
– UPB) je Občinski svet Občine Cerkno na 33. redni seji dne 
24. 2. 2022 sprejel

S K L E P
o lokacijski preveritvi LP 01 na območju enote 

urejanja prostora KE01/A300

1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev EUP 

KE-01/A300 Bukovo, ki se nanaša na zemljišča s parcelnimi 
številkami 19, 20/1, 20/2, *35/4, 17/9, 13/2, vse k.o. 2337 – Buko-
vo. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov je ID 2641.

2. člen
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika 
ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični pose-
litvi z oznako »A«.

3. člen
Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega skle-

pa, ki ga je izdelala družba URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, 
Ljubljana, odgovorna prostorska načrtovalka Judita Thaler, ju-
lija, z dopolnitvami oktobra in novembra 2021, je sestavni del 
tega sklepa in je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu 
Občine Cerkno.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0004/2021
Cerkno, dne 24. februarja 2022

Župan
Občine Cerkno
Gašper Uršič

DOBJE

671. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) 
in 63. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list. RS, št. 81/18) je 
Občinski svet Občine Dobje na 16. redni seji dne 24. 2. 2022 
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobje za leto 2022

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2022 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

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

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.


