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OBČINA DUPLEK  

 
106. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Duplek in 
Okoljskega poročila za OPN 

 
V povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora 
/ZUreP-2/ (Uradni list RS, št. 61/17) na podlagi 50. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (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), 43. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ 
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE) in 30. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, 
št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 
32/11, 24/15), župan Občine Duplek objavlja  
 

JAVNO NAZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) OBČINE DUPLEK 
IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OPN 

 
1. Javno se razgrneta: 
• dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta 

(OPN) Občine Duplek; 
• Okoljsko poročilo za Odlok o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Duplek z Dodatkom za 
varovana območja. 

 
2. Kraj in čas javne razgrnitve  
Javna razgrnitev bo potekala v času od  vključno torka, 
19. 2. 2019, do vključno petka, 22. 3. 2019, v prostorih 
Občinske uprave Občine Duplek, Trg slovenske 
osamosvojitve 1, Spodnji Duplek, v času uradnih ur 
Občinske uprave Občine Duplek.  

Dopolnjen osnutek OPN in Okoljsko poročilo za OPN 
bosta v času javne razgrnitve javno dostopna tudi na 
spletni strani Občine Duplek: www.duplek.si 
 
3. Kraj in čas javne obravnave  
Javna obravnava javno razgrnjenega gradiva bo v sredo, 
6. marca 2019, ob 16 uri v Glonarjevi dvorani Občine 
Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, Spodnji Duplek. 
 
4. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti 
Pripombe, predloge in mnenja na javno razgrnjeno 
gradivo lahko zainteresirani podajo: 
• pisno na obrazec, ki bo na voljo na kraju javne 

razgrnitve in v tajništvu občinske uprave; 
• ustno na zapisnik v času javne razgrnitve; 
• ustno na javni obravnavi; 
• pisno na obrazcu, objavljenem na spletni strani 

Občine Duplek; obrazec je potrebno podpisati in 
poslati po pošti na naslov Občina Duplek, Trg 
slovenske osamosvojitve 1, 2241 Spodnji Duplek ali 
podpisanega skenirati in poslati na elektronski 
naslov obcina.duplek@duplek.si; 
 

Rok za oddajo pisnih pripomb, predlogov in mnenj na 
razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve. 
 
Občina bo po javni razgrnitvi proučila pripombe, predloge 
in mnenja, podana v času javne razgrnitve, ter do njih 
zavzela stališča. Nečitljivih in nepodpisanih pripomb, 
predlogov in mnenj ne bomo mogli obravnavati. 
 
5. Objava javnega naznanila 
 
To javno naznanilo se objavi v Uradnem glasilu 
Slovenskih Občin in dne 7.2.2019 na oglasni deski 
občine in na spletni strani Občine Duplek. 
 
Številka: 3500-0001/2006-530 
Datum: 6.2.2019 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
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OBČINA GORNJI GRAD 
 
107. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu 

Občine Gornji Grad za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10,40/12 
– ZUJF,14/15-ZUUJF, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 28. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB,14/13-popr.,101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Gornji 
Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 08/16), je 
Občinski svet Občine Gornji Grad na 3. redni seji, dne 
31.1.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O 1. SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

V Odloku o  proračunu  Občine Gornji Grad za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin 51/2018 dne 
5.10.2018), se spremeni 2. člen in se glasi: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
 v eurih 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 1.reb.proračuna 

2019 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.892.312 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)  2.398.449 
 70 DAVČNI PRIHODKI 2.213.990 
  700 Davki na dohodek in dobiček 1.948.190 
  703 Davki na premoženje 174.800 
  704 Domači davki na blago in storitve 91.000 
  706 Drugi davki 0 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 184.459 
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 149.809 
  711 Takse in pristojbine 2.400 
  712 Denarne kazni 1.200 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 
  714 Drugi nedavčni prihodki 31.050 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 122.181 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 109.023 
  721 Prihodki od prodaje zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 13.158 
 73 PREJETE DONACIJE 0 
  730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 371.682 
  740 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 371.682 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.007.971 
 40 TEKOČI ODHODKI 919.315 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 167.577 
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24.169 
  402 Izdatki za blago in storitve 665.069 
  403 Plačila domačih obresti 4.500 
  409 Rezerve 58.000 
 41 TEKOČI TRANSFERI 948.770 
  410 Subvencije 114.000 
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 547.700 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 117.922 
  413 Drugi tekoči domači transferi 169.148 
  414 Tekoči transferi v tujino 0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.086.466 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.086.466 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 53.420 
  431 Investicijski trans. prav.in fiz. osebam, ki niso pror.por. 59.000 
            432 Investicijski transferi proračunskim porabnikom 3.420 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -115.659 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 1.reb.proračuna 

2019 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
  750 Prejeta vračila danih posojil 0 
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  751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
  440 Dana posojila 0 
  441 Povečanje kapitalskih deležev in 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 POSOJILA  0 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
  (IV.-V.)  
C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto 1.reb.proračuna 

2019 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 158.665 
 50 ZADOLŽEVANJE 158.665 
  500 Domače zadolževanje 158.665 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 135.226 
 55 ODPLAČILA DOLGA 135.226 
  550 Odplačila domačega dolga 135.226 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH  -92.221 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    ali 0 ali +  
X. NETO ZADOLŽEVANJE 23.439 
  (VII.-VIII.)        
XI. NETO FINANCIRANJE 115.659 
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)   
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 92.462 
9009 Splošni sklad za drugo  ali 0 ali + 92.462 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: 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 
proračunu in se objavita na spletni strani Občine Gornji 
Grad. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
2. Postopki izvrševanja proračuna  
 

2. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
24.000 €. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine  oblikovanih in 
razpoložljivih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 
 
3. Obseg zadloževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

3. člen 
Občina Gornji Grad se bo v letu 2019 zadolžila za nakup 
kombi vozila v višini 40.000 € z obročnim odplačilom v 
treh letih.  
 

4. člen 
Javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je 
občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina 
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2019 
lahko zadolžijo do skupne višine 78.616 € po 
predhodnem soglasju ustanoviteljice, od tega OŠ Frana 
Kocbeka Gornji Grad za 3.000 €, Komunala Javno 

komunalno podjetje Gornji Grad d.o.o. za 10.000 € in 
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje za 65.616 €. 
 
4. Prehodne in končne določbe 
 

5. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu za leto 2019 ostanejo 
nespremenjeni. 
 

6. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-3/2018-2019-7 
Datum: 31.1.2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
108. Letni program kulture v Občini Gornji Grad za 

leto 2019 
 
Na podlagi 22. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št.: 77/07 – ZUJIK-
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 16. 
člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/16) je Občinski svet Občine Gornji 
Grad na svoji 3. redni seji, dne 31. januarja 2019 sprejel 
 

LETNI PROGRAM KULTURE 
V OBČINI GORNJI GRAD 

ZA LETO 2019 
 
1. Uvod 
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Letni program kulture (v nadaljevanju: LPK) določa javni 
interes občine na področju zagotavljanja dostopnosti do 
kulturnih dobrin in izboljšanje pogojev za delovanje 
kulturnih dejavnosti, spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, 
ohranjanja kulturne dediščine in kulturne identitete,  
kulturne raznolikosti in skupnega slovenskega prostora. 
Navedeno se uresničuje z zagotavljanjem 
organizacijskih, finančnih in prostorskih pogojev za 
izvajanje kulturnih dejavnosti v občini. 
Z zagotavljanjem in izboljšanjem navedenih pogojev bo 
občina pomagala izvajalcem do uresničitve zastavljenih 
ciljev v tem LPK.  
 
Cilji, ki jih želimo doseči so:  
• dostopnost raznolikih kulturnih dobrin, da ti ni 

pogojeno s socialnim statusom posameznika, 
• obstoječa kvaliteta kulturnih dejavnosti in postopna 

nadgraditev le-te, 
• financiranje  kulturnih dejavnosti skladno z 

zakonsko določenimi postopki, 
• zagotovljeni prostorski pogoji za izvajanje kulturne 

dejavnosti, 
• zagotovljeni pogoji za razvoj kulturno-umetniške 

ustvarjalnosti občanov, 
• dvig kulturne ravni in konkurenčnosti ponudbe, 
• prepoznavna kulturna dediščina kraja. 

 
Prioritete pri razvojnem načrtovanju kulture v občini za 
leto 2019 so: 
• spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in pluralizem 

izvajalcev, 
• spodbujanje raznolike kulturne dejavnosti, 
• varovanje kulturne dediščine, 
• dvigovanju bralne kulture in odpravljanje 

funkcionalne nepismenosti. 
 
Izvajalci LPK so: Osrednja knjižnica Mozirje, Javni sklad 
RS za kulturne dejavnosti, kulturna društva, ostala 
društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano 
kulturno dejavnost, samostojni kulturni ustvarjalci in 
druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih 
dejavnosti, lastniki javne infrastrukture na področju 
kulture in objektov, ki se uporabljajo za kulturne 
dejavnosti. 
 
2. Programi in projekti, ki se bodo v letu 2019 

izvajali v javnem interesu 
 
2.1. Knjižnična dejavnost 
 

Knjižnica, kot kulturna ustanova, je v največji meri 
namenjena spodbujanju bralne kulture.     

Občina, kot soustanoviteljica Osrednje knjižnice 
Mozirje, bo v letu 2019 sofinancirala: 
• nakup knjižničnega gradiva in 
• stroške za izvajanje dejavnosti. 
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti 

spadajo: večja ponudba knjižničnega gradiva v Osrednji 
knjižnici Mozirje  in enoti Gornji Grad, ponudba informacij 
in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, 
informacijske in socialne potrebe okolja, na informacijsko 
opismenjevanje, številne dodatne dejavnosti (projekti za 
odrasle, mlade in najmlajše bralce).  

 
Za večjo dostopnost do knjižničnega gradiva bo 

knjižnica tudi v letu 2019 omogočala medknjižnično 
izposojo in dostop do podatkov o zbirkah iz vseh knjižnic 
v Sloveniji preko vzajemnega bibliografskega sistema 
COBISS. 
 

V skladu z 31. členom ZUJIK je podlaga za transfer 
sredstev iz občinskega proračuna letni  program dela 
zavoda. Knjižnica za izvajanje dejavnosti prejme javna 
sredstva v skupnem znesku, o katerih, v skladu s svojimi 
akti, znotraj dejavnosti samostojno razpolaga. Knjižnica 
prejme tudi javna sredstva za nakup knjižničnega 
gradiva, ki jih porabi za ta namen. Za sofinanciranje 
nakupa knjižničnega gradiva se odstotne točke na 
podlagi 53. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 
št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) izračunajo glede na 
število prebivalcev posamezne občine, za sofinanciranje 
dejavnosti pa se poleg števila prebivalcev posamezne 
občine upošteva tudi število obiskovalcev iz posamezne 
občine v krajevni knjižnici. Sredstva za knjižnico prispeva 
7 Zgornjesavinjskih občin, od tega Občina Gornji Grad 
15,83 delež za nakup knjižničnega gradiva in 13,42 delež 
za dejavnost in plače. 

O medsebojnih obveznostih se Občina Gornji Grad in 
Osrednja knjižnica Mozirje dogovorita s pogodbo.  

Za Osrednjo knjižnico Mozirje je v občinskem 
proračunu, na proračunski postavki 18031001 
zagotovljenih 37.844,00 EUR, od tega 31.764,00 EUR za 
dejavnost in plače ter 6.080,00 EUR za nakup 
knjižničnega gradiva. 
 
2.2. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Mozirje 
 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna 
izpostava Mozirje, realizira predvsem programe na nivoju 
Zgornje Savinjske doline. Sredstva pridobiva od 
republiškega sklada in od občin, katerih območje pokriva. 

V letu 2019 se bo sofinancirala dejavnost sklada, glede 
na priložen letni program sklada za Občino Gornji Grad. 

V javni interes spadajo naslednje dejavnosti sklada: 
kulturne vzgoje, povečanja odziva kulturnih ustvarjalcev 
na letnih srečanjih, prireditvah in revijah, izobraževanja in 
usklajevanja kulturnih dejavnosti, aktivnega sodelovanja 
s šolami in spodbujanja sodelovanja otrok in učiteljev v 
kulturnih programih, vključevanja drugih ponudnikov 
prostočasnih aktivnosti s spodbujanjem čim večjega 
zanimanja za kulturo, organizacijo področja društvene 
kulture v Občini Gornji Grad.  

V skladu s 93. členom ZUJIK je podlaga za transfer 
sredstev iz občinskega proračuna letni  program dela 
sklada in sklenjena pogodba. Javni sklad prejme javna 
sredstva v skupnem znesku, ki jih v skladu s svojimi akti 
porabi za dejavnost in pokrivanje stroškov materiala. 

O višini sredstev in o medsebojnih obveznostih se 
Občina Gornji Grad in Območna izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Mozirje dogovorita s 
pogodbo.  

Za financiranje JSKD RS, Območna izpostava Mozirje, 
je v občinskem proračunu, na proračunski postavki 
18035002 zagotovljenih 2.122,00 EUR. 
 
2.3. Kulturna dediščina 
 
2.3.1 Nepremična kulturna dediščina 
 

Za nepremično kulturno dediščino se v letu 2019 
zagotovijo sredstva za obnovo sakralnih objektov, 
investicije v kulturne objekte in nakup opreme za 
izvajanje ljubiteljske kulture. 

Za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine se 
izvede javni poziv, in sicer: 
• Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih 

objektov in 
• Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne 

objekte in nakup opreme 



Št. 5/7.2.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 121 
 

 

• sofinanciranje deleža investicije za projekt menjave 
strešne kritine na katedrali sv. Mohorja in Fortunata, 
kolikor bo projekt izbran na javnem razpisu 
ministrstva, 

• vzdrževanje in obnova sakralnega objekta v Bočni, 
ki je pod spomeniškim varstvom lokalnega pomena.  

Za javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih 
objektov se na proračunski postavki 18022001 zagotovi 
10.000,00 EUR, za javni poziv za sofinanciranje investicij 
v kulturne objekte in nakup opreme za izvajanje 
ljubiteljske kulture pa se na proračunski postavki 
18035003 zagotovi 3.000,00 EUR. Sredstva v višini 
25.000,00 EUR za sofinanciranje projekta menjave 
strešne kritine se zagotovijo na proračunski postavki 
18022003, sredstva za vzdrževanje sakralnega objekta v 
Bočni se zagotovijo sredstva na proračunski postavki 
18022004 v višini 5.000,00 EUR. 
 
2.3.2 Premična kulturna dediščina 
 

V javni interes lokalne skupnosti spadajo muzejske 
zbirke, ki so hranjene v »Šteklu« in v stavbi gornjegrajske 
graščine. Za najemnino objekta, ki se po najemni 
pogodbi plačuje Nadškofiji Ljubljana, občina zagotavlja 
sredstva v občinskem proračunu.  

Na postavki premične kulturne dediščine se zagotovijo 
sredstva tudi za namen nakupa nepredvidenih osnovnih 
sredstev.  

Za premično kulturno dediščino se v proračunu, na 
proračunski postavki 18022002 zagotavlja 1.000,00 EUR 
za najemnino Jamnikove zbirke, na proračunski postavki 
18035003 200,00 EUR za namen nepredvidenega 
vzdrževanja in 4.370,00 EUR za najemnino objekta. 
 
2.4. Ljubiteljska kultura 
 

V javni interes na področju ljubiteljske kulture spadajo 
dejavnosti kulturnih društev, posameznikov in organizacij, 
ki delujejo na področju kulture in imajo sedež na območju 
občine, izjemoma imajo lahko tudi sedež v eni izmed 
Zgornjesavinjskih občin, vendar morajo v imenu društva 
imeti poleg svojega imena tudi naziv »Zgornjesavinjske 
doline«. 

V skladu z ZUJIK in občinskim Pravilnikom o 
sofinanciranju programov in projektov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad se 
sredstva, namenjena izvajanju kulturnih programov in 
projektov društev, razdelijo na podlagi Javnega razpisa 
za sofinanciranje programov in projektov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Gornji Grad za 
leto 2019  in sklenjenih enoletnih pogodb. 

S sofinanciranjem ljubiteljske kulture želimo doseči čim 
bolj množično vključenost posameznikov v kulturna 
društva in povezovanje kulturnih društev med seboj ter 
ustvariti ustrezne pogoje za njihovo delovanje in s 
spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati že doseženo raven 
ljubiteljske dejavnosti. 
 
2.4.1 Programi in projekti ljubiteljske kulture 
 

Javni kulturni program je ljubiteljska dejavnost 
izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo lokalna skupnost 
sofinancira na primerljiv način kot javne zavode. 

Upravičenci do teh sredstev, ki izpolnjujejo ostale 
pogoje iz pravilnika, so: 
• kulturna društva in njihove sekcije; 
• zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna 

društva; 
• ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti 

registrirano kulturno dejavnost; 

• samozaposleni v kulturi, ki delujejo na področju 
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih 
dobrin ter so njihovi programi in projekti v javnem 
interesu občine Gornji Grad v skladu s prioritetami, 
ki so določene v LPK. 

 
2.4.1.1 Javni kulturni programi 
 

Praviloma se s sredstvi občinskega proračuna v letu 
2019 sofinancira naslednje vsebine: 
• Pevska dejavnost; 
• Ljudski pevci in pevke; 
• Gledališka dejavnost; 
• Folklorna in plesna dejavnost; 
• Instrumentalna in vokalno instrumentalna dejavnost; 
• Literarna in recitacijska dejavnost; 
• Likovna dejavnost; 
• Založništvo. 

 
2.4.1.2 Kulturni projekti 
 

Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih 
izvajalcev, ki jo sofinancira lokalna skupnost. Sofinancira 
se največ do 5 projektov na sezono iz pevske, gledališke, 
folklorne, plesne, instrumentalne, vokalno-
instrumentalne, literarne in recitacijske dejavnosti ter 
dejavnosti ljudskih pevcev in pevk. Sofinancira se največ 
do 5 razstav v času od 10.5. do 30.9. tekočega leta iz 
likovne dejavnosti in en izid publikacije upravičenca s 
področja založniške dejavnosti. 

Praviloma se bo, s sredstvi občinskega proračuna v 
letu 2019, sofinanciralo naslednje projekte: 
 

a.) Javne kulturne prireditve 
 

V javnem interesu občine je čim širša ponudba različnih 
prireditev in predstav, s katerimi bo zagotovljena boljša in 
pestra dostopnost kulturnih dobrin občanom. Občina želi 
s sistemom sofinanciranja prireditvene dejavnosti 
omogočiti širšo ponudbo prireditev s področja kakovostne 
in množične kulture. 

V javnem interesu občine so nastopi članov društev z 
eno od dejavnosti, ki so navedene v točki 2.4.1.1. na 
gostovanjih (tekmovanja, revije, izmenjave društev, 
povezovanje itd.) in doma, ter organizacije različnih 
odmevnih prireditev v Občini Gornji Grad. 

V javnem interesu občine je, da se vsako društvo s 
svojim projektom, ki je predmet kandidature na javni 
razpis, z njim predstavi tudi v Občini Gornji Grad. 
 

b.) Izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja 
 

Za zagotavljanje kvalitetnega izvajanja kulturnih 
projektov, je v javnem interesu občine, da se posamezni 
člani v društvu udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj ali 
izobraževanj. 

Za izvajanje dejavnosti društev je v proračunu, na 
proračunski postavki 18033000 zagotovljenih 25.000,00 
EUR, ki se upravičencem dodelijo preko javnega razpisa, 
ki se objavi na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Gornji Grad. 
 
3. Sredstva, ki jih bo Občina Gornji Grad v letu 

2019 zagotovila za programe v kulturi 
 

Sredstva za ohranjanje kulturne dediščine se v 
proračunu zagotavljajo na glavnem programu 1802 – 
Ohranjanje kulturne dediščine, v višini 41.000,00 EUR, 
kot sledi: 
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Proračunska postavka 
 
18022002 Premična kulturna 

dediščina  
1.000,00 EUR 

18022001 in     
18022003 

Nepremična kulturna 
dediščina  

40.000,00 EUR 

 
Sredstva za programe v kulturi se v proračunu 

zagotavljajo na glavnem programu 1803 – Programi v 
kulturi, v višini 72.536,00 EUR, kot sledi: 
 
Proračunske postavke 
 
18031001 Knjižničarstvo in založništvo  37.844,00 EUR; 
18033000  Sredstva za razpis  25.000,00 EUR; 
18035002 Javni sklad RS za ljubiteljske 

kulturne dejavnosti 
2.122,00 EUR; 

18035003 Drugi programi v kulturi  7.570,00 EUR. 
 
Številka:  03201-0003/2018-2019-8 
Datum: 31.01.2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
109. Letni program športa Občine Gornji Grad za 

leto 2019 
 
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17) in 16. člena Statuta Občine 
Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin št. 8/16) je 
Občinski svet na svoji 3. redni seji, dne 31. januarja 
2019, sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
OBČINE GORNJI GRAD 

ZA LETO 2019 
 
V skladu in na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17) se izvajanje športnih programov v 
Občini Gornji Grad določi z Letnim programom športa (v 
nadaljevanju: LPŠ), ki določa programe športa, ki se 
sofinancirajo iz sredstev lokalne skupnosti, obseg in vrsto 
dejavnosti potrebnih za njihovo uresničevanje in obseg 
sredstev, ki se zagotovi v proračunu Občine Gornji Grad. 
 
Iz proračuna Občine Gornji Grad se za proračunsko leto 
2019 za programe športa zagotovi 41.682,00 EUR, in 
sicer: 
• javni razpis za dejavnosti izvajalcev LPŠ - v višini 

23.000,00 EUR,  
• najemnino travnatega nogometnega igrišča v 

Spodnjem trgu - v višini 682,00 EUR in  
• investicije v športno infrastrukturo za izvajanje LPŠ 

– v višini 3.000,00 EUR, 
• ureditev sanitarnega objekta na športnem igrišču v 

Bočni – v višini 15.000,00 EUR.  
 

Obrazložitev 
 

S proračunsko postavko v višini 23.000,00 EUR se v 
LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2019 sofinancira 

naslednje vsebine: 
 
ŠPORTNA VZGOJA OTROK 
 
Obravnavajo se programi interesnih dejavnosti, ki niso 
predmet rednega športno-izobraževalnega procesa.  

• Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok  
 
• Šport predšolskih otrok 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva 

do sprejema v šolo. 
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 

Zlati sonček 
Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne 
dejavnosti, za popestritev rednega vzgojno-
izobraževalnega procesa, zaradi privlačnih vsebin (npr. 
rolanje, pohodništvo, igre z žogo, drsanje, smučanje,…). 
Akcija " Naučimo se plavati " 
Program se izvaja v organiziranih skupinah izven redne 
dejavnosti. 
Akcija "Ciciban planinec" 
Program se izvaja  v organiziranih skupinah  izven redne 
dejavnosti. 
Drugi programi  redne športne vadbe predšolskih 
otrok, ki se izvajajo izven redne dejavnosti vrtca 
Programi se izvajajo v organiziranih skupinah. 
• Športna vzgoja šoloobveznih otrok 

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost 
otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. 
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

 
Zlati sonček 
Program se izvaja v organiziranih skupinah.  
Krpan 
Program se izvaja v organiziranih skupinah. 
Drugi  programi 
Programi se izvajajo v organiziranih skupinah. 
Šolska športna tekmovanja   
• občinska in medobčinska tekmovanja: 

Vrednoti se organizacija in izvedba občinskih šolskih 
tekmovanj. 
• 70- urni programi v počitnicah: (razni tečaji, športne 

šole, športni tabori, …) 
Programe izvajajo lahko vsi izvajalci športnih dejavnosti, 
v času letnih in medletnih šolskih počitnic.  
• 70-urni program športne dejavnosti, ki ima značaj 

organizirane kontinuirane vadbe. 
 
• Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport  
V program se vključujejo otroci, ki imajo interes, 
sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko 
motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci 
teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske 
in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih 
določi Nacionalna panožna športna zveza v dogovoru s 
pristojnim ministrstvom in Olimpijskim komitejem 
Slovenije. Obseg in vsebina programov so prilagojeni 
posebnostim posameznih skupin otrok in športnih zvrsti.  
 
• Športna  vzgoja otrok s posebnimi potrebami 

 
• Športna vzgoja mladine 
• Interesna športna vzgoja mladine 

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih, ki 
se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih 
namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje 
psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih 
vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju 
škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po 
igri in tekmovalnosti.  
• Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport 
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki 
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, 
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primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. 
Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
• Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 

 
• Športna vzgoja študentov 
• Interesna športna dejavnost študentov 

 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
 
• Kakovostni šport  

V kakovostni šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in 
posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo 
objektivnih, organizacijskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program 
športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja športa. 
V program so vključeni registrirani športniki, člani 
nacionalnih panožnih zvez, ki nastopajo v uradnih 
tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. 
• Vrhunski šport  

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki 
imajo status kategoriziranega športnika mednarodnega, 
svetovnega in perspektivnega razreda.  
 
ŠPORT INVALIDOV 
 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem 
ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, 
resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom. 
 
ŠPORTNA REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH 
 
Pri programih športne rekreacije gre za aktivno, koristno 
in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in 
letnega prostega časa.  
Cilji športne rekreacije odraslih so ohraniti in izboljšati 
celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo 
življenje, zmanjšati negativne posledice današnjega 
načina življenja in dela, preprečevanje upadanja splošne 
vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje 
število ljudi v redne oblike dejavnosti. 
 
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 
  
• Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 

Programe se izvaja v strokovnih institucijah z udeležbo 
amaterskih strokovnih kadrov.  
 
• Promocijska dejavnost, športne prireditve 

Program se izvaja v sklopu odmevnih športnih in 
rekreacijskih prireditev, ki imajo značaj promocije športa 
ter z izvedbo športnih prireditev in tekmovanj, ki so 
pomembne za popularizacijo športa. 
 
• Delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni 

lokalne skupnosti 
Športna društva so osnovne športne organizacije, ki se 
združujejo v zveze športnih društev na lokalni ravni in v 
nacionalne panožne zveze. V letnem programu športa se 
lahko v sklopu proračunskih sredstev za šport določi del 
sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in 
administrativnega delovanja športnih društev in športnih 
zvez. Sredstva se ovrednotijo na podlagi evidence članov 
s plačano članarino.  
Občinske športne zveze kot organizacije, so v popolni 
domeni in lastni presoji društev in športnih organizacij, 
katere obstoj je stvar presoje in prostovoljnosti 
povezovanja društev. 
 

S proračunsko postavko v višini 682,00 EUR se v 
LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2019 sofinancira 
naslednje vsebine: 
 
• Najemnina travnatega športnega igrišča – Spodnji 

trg v Gornjem Gradu. 
 
S proračunsko postavko v višini 3.000,00 EUR se v 
LPŠ v občini Gornji Grad za leto 2019 sofinancira 
naslednje vsebine: 
  
 INVESTICIJE V ŠPORTNO INFRASTRUKTURO 
(18.000,00 EUR) 
• Vzdrževanje športnih igrišč in objektov ter nakup 

športne opreme za izvajanje LPŠ za posamezne 
izvajalce LPŠ preko javnega poziva v višini 
3.000,00 EUR in 

• Ureditev sanitarnega objekta na športnemu igrišču v 
Bočni v višini 15.000,00 EUR. 

 
Občina bo, za uresničevanje javnega interesa v športu, 
zagotavljala sofinanciranje iz finančnih sredstev, ki so 
zagotovljena na proračunski postavki 18059001.  
V proračunu Občine Gornji Grad za proračunsko leto 
2019 je na postavki zagotovljenih 41.682,00 EUR za 
programe in projekte na področju športa.  
 
V LPŠ se uvrstijo tisti programi Nacionalnega programa 
športa, ki so pomembni za lokalno skupnost in so 
povezani s tradicijo. 
Izbor in razdelitev sredstev iz postavke 18051000 bo 
potekala na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje 
programov športa, ki bo izveden na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev LPŠ v občini Gornji Grad, za 
katerega je namenjenih 23.000,00 EUR. Sredstva na 
postavki 18052001 bodo v višini 682,00 EUR nakazana 
po najemni pogodbi, 3.000,00 EUR po izvedenem 
javnem pozivu, 15.000,00 EUR pa po postopku zbiranja 
ponudb. 
 
Sofinanciranje športnih programov bo potekalo v skladu s 
sprejetim proračunom Občine Gornji Grad za leto 2019. 
 
Številka:  03201-0003/2018-2019-9  
Datum:  31.01.2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v 
Občini Gornji Grad 

 
Občinski svet Občine Gornji Grad je na podlagi 21. 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 Občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 08/16) na 3. redni seji, dne 31. 
januarja 2019 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ENKRATNI DENARNI 

POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI GORNJI 
GRAD 
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1. člen 
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v Občini Gornji Grad, ki ga je 
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejel na svoji 26. 
redni seji, dne 19. novembra 2007. 
 

2. člen 
V 5. členu se besedilo črta besedilo četrte alineje » - 
kopijo transakcijskega računa novorojenca.« 
 

4. člen 
V 6. členu se besedilo »transakcijski račun novorojenca« 
zamenja z besedilom »osebni račun vlagatelja«. 
 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  03201-0003/2018-2019-12 
Datum: 31.01. 2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
OBČINA HOČE - SLIVNICA 

 
111. Spremembe in dopolnitve odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v občini 
Hoče – Slivnica 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09) in Statuta Občine Hoče–
Slivnica (UGSO, 61/2018) je Občinski svet Občine Hoče–
Slivnica na svoji 4. redni seji dne 31. 12. 2019 sprejel 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
ODLOKA 

O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU 

ZA DEL OBMOČJA HO 16/2 V K.O. SPODNJE HOČE V 
OBČINI HOČE – SLIVNICA 

 
1. člen 

Spremeni se 19. člen odloka pravilnika, ki se sedaj glasi: 
(1) Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005) se ureditveno območje 
OPPN nahaja v območju III. stopnje varstva pred 
hrupom. 
(2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko 
opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri 
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo 
hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno 
zaščito in sanacijo. 
(3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo. 
(4) Pri novogradnjah objektov in posegih, ki so predmet 
tega OPPN in so v varovalnem pasu železniške proge, je 
potrebno pri posegih predvideti ustrezno zaščito pred 
hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa na 
stroške investitorja. 
 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 

Številka: 03201-2/2019 
Datum: 31.1.2019 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
112. Obvezna razlaga druge točke 7. člena 

Občinskega podrobnga prostorskega načrta 
za gradnjo stanovanjske stavbe na Slivniškem 
Pohorju (MUV, št. 4/18) 

 
Na podlagi 61. 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 in 14/15 – ZUUJFO) in na 
podlagi Statuta občine Hoče-Slivnica (UGSO, št. 
61/2018) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na svoji 
4. redni redni seji dne 31. 12. 2019 sprejel 
 

OBVEZNO RAZLAGO 
DRUGE TOČKE 7. ČLENA OBČINSKEGA 

PODROBNGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA GRADNJO STANOVANJSKE STAVBE NA 

SLIVNIŠKEM POHORJU (MUV, ŠT. 4/18) 
 

1. člen 
Druga točka 7. člena, ki se glasi: 
 “Etažnost objekta: pritličje + nadstropje + mansarda.« 
se razlaga tako, da je največja dopustna etažnost objekta 
pritličje + nadstropje + mansarda. Dopusrtna je tudi 
manjša etažnost objekta (P+1 ali P+M) v primeru, da so 
izpolnjeni vsi ostali pogoji iz 7. člena Občinskega 
podrobnga prostorskega načrta za gradnjo stanovanjske 
stavbe na Slivniškem Pohorju (MuV, št. št. 4/18) 
 

2. člen 
(pričetek veljavnosti) 

Ta obvezna razlaga začne veljati prvi dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-2/2019 
Datum: 31.1.2019 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
113. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske 

preveritve za območje objekta na parceli 
številka 52 in delu 53/4 K.O. Bohova 

 
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017)  ter 8. člena 
Statuta Občine Hoče-Slivnica (GSO, št. 61/2018) je 
Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 1. dopisni seji dne 
18. 1. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O POTRDITVI ELABORATA LOKACIJSKE 

PREVERITVE 
ZA OBMOČJE OBJEKTA NA PARCELI ŠTEVILKA 52 

IN DELU 53/4 K.O. BOHOVA 
 

1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve 

za območje objekta na parceli številka 52 in delu 53/4 
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k.o. Bohova, ki ga je izdelal Urbis d.o.o., Partizanska 
cesta 3, Maribor.  

Elaborat lokacijske preveritve se nanaša na 
individualno odstopanje od določil prostorskih aktov na 
zemljišču s parcelno št. 52 in del 53/4, k.o. Bohova. 

Odstopanje je potrebno zaradi spremembe 
namembnosti enostanovanjske stavbe v stanovanjsko 
stavbo za druge posebne družbene skupine.  
 

2. člen 
Za potrebe spremembe namembnosti enostanovanjske 

stavbe v stanovanjsko stavbo za druge posebne 
družbene skupine se na zemljiščih s parcelno št. 52 in 
delu 53/4, k.o. Bohova dovoli individualno odstopanje od 
določil prostorskega akta Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 
28/14, 4/15-teh. popravek, 10/15-obvezna razlaga, 
23/15-teh. popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh. 
popravek, 9/16, 10/16-teh. popravek, 4/17-teh. popravek, 
6/17, 9/17-teh. popravek, 23/17, 24/17, 3/18 - obvez.  
razlaga). 

Za izvedbo načrtovanega posega so potrebni 
individualni prostorski izvedbeni pogoji in sicer: 
• na parceli številka 52 in delu parcele 53/4 k.o. 

Bohova se dovoli sprememba namembnosti iz 
enostanovanjske stavbe (klasifikacija CC-SI 11100) 
v stanovanjsko stavbo za druge posebne družbene 
skupine (klasifikacija CC-SI 11302) in naslednje 
vrednosti regulacijskih elementov:  

• FZ (faktor zazidanosti gradbene parcele): do 60% 
• FI (faktor izrabe gradbene parcele): do 1,1. 
• dovoli se izvedba dvokapne strehe v kombinaciji z 

enokapno streho in v delu strehe (na južni strani) 
naklon 55°. 

 
3. člen 

Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor 
mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha 
veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano 
gradbeno dovoljenje ali predodločba. 

 
4. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-1/2019 
Datum: 31.1.2019 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
114. Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-
I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO), 245. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta občine 
Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
61/2018) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na 4. 
redni seji dne 31. 1. 2019 sprejel 
 
 
 

SKLEP 
O USTANOVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

1. člen 
S tem sklepom se na zemljiščih 
 

št. parcelna 
številka 

katastrska 
občina 

1. 24/3 Radizel 
2. 23/10 Radizel 
3. 23/9 Radizel 
4. 25/4 Radizel 

 
v lasti Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 
Hoče, matična številka: 1365568, ustanovi status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 

2. člen 
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava Občine Hoče-
Slivnica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje 
pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-2/2019 
Datum: 31. 1. 2019 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
OBČINA KIDRIČEVO 

 
115. Sklep o ustanovitvi sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu v Občini Kidričevo 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
85/16, 67/17 in 21/18), 15. člena Statuta Občine 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 
16/18) je občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 2. redni 
seji, dne 31.1.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU V OBČINI KIDRIČEVO 
 

1. člen 
Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje 
v cestnem prometu na lokalni ravni se ustanovi svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kot strokovno 
posvetovalno telo (v nadaljevanju: svet).  
 

2. člen 
Naloge sveta so: 

1. ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na 
lokalni ravni 

2. predlaga občinskemu svetu  v sprejem programe za 
varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za 
njihovo izvajanje 

3. koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 
varnost cestnega prometa na lokalni ravni, 
predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, 
dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev 
cestnega prometa  o ukrepih za doseganje 
prometne varnosti 
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4. koordinira izdajanje in razširjanje  prometno 
vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni 
ravni.  

 
3. člen 

Svet ima pet članov, ki se imenujejo izmed 
• en član izmed predstavnikov policije, katerega 

predlaga PP Ptuj, 
• dva člana izmed predstavnikov vzgoje in 

izobraževanja, katera predlagata ravnatelja šol na 
območju Občine Kidričevo  

• en član izmed civilne družbe, katerega predlagajo 
nevladne organizacije in društva na območju 
Občine Kidričevo 

• en član izmed občinskega sveta, katerega 
predlagajo politične stranke.  

Člani sveta na prvi seji, ki jo skliče župan, izmed sebe 
izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta.  
 

4. člen 
Administrativno-tehnična in strokovna dela za svet 

opravlja občinska uprava Občine Kidričevo. 
Način dela sveta ureja Poslovnik občinskega sveta 

Občine Kidričevo. 
 

5. član 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Štev: 011-1/2019-2 
Datum: 1.2.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
OBČINA MARKOVCI 

 
116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Markovci, prve spremembe in dopolnitve – 
samo za prostorske izvedbene pogoje 

 
Na podlagi drugega odstavka 273. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 
53. 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, 35/13-
skl. US, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO in 61/17- ZUreP-
2) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Markovci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski 
svet Občine Markovci na 1. izredni seji, dne 23. 1. 2019, 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE 

MARKOVCI, PRVE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE – 
SAMO ZA PROSTORSKE IZVEDBENE POGOJE 

 
1 Uvodne določbe 

 
1. člen 

(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Markovci sprejme spremembe 
in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
29/17, 41/17 – obvezna razlaga). 

(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Markovci (v nadaljevanju 
1SD OPN Markovci) so sprejete v skrajšanem postopku 
sprememb in dopolnitev in se nanašajo le na spremembe 
in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev. 
 
2 Vsebina sprememb in dopolnitev odloka 
 

2. člen 
(vsebina sprememb in dopolnitev odloka) 

(1) Občina spreminja in dopolnjuje izraze, opredeljene v 
prvem odstavku 4. člena (pomen izrazov, uporabljenih v 
odloku) tako, da: 

1. v celoti črta besedilo 8. točke »dozidava«,  
2. v celoti črta besedilo 11. točke  (družinska hiša) 

zaradi pomenske enakosti tega besedila z 
besedilom 15. točke tega odstavka, 

3. v 15. točki prvega odstavka 4. člena (pomen 
izrazov, uporabljenih v odloku) za besedilom »tudi 
družinska« doda novo besedilo »ali enodružinska«, 
tako da se dopolnjeno besedilo glasi »tako 
družinska ali enodružinska«, 

4. za 18. točko doda novo točko z naslednjim 
besedilom »Farma je specializirano kmetijsko 
posestvo (tudi obrat) z objekti za gojenje določene 
vrste živali, ki jih je dopustno graditi le na namenski 
rabi IK. Večja farma je objekt ali skupina objektov, ki 
presega količino vzrejnih mest, za katerega je po 
veljavnih predpisih potrebno pričeti predhodni 
postopek presoje vplivov na okolje ali izvesti 
presojo vplivov na okolje.« 

5. v 27. točki tega odstavka, za besedilom »oziroma 
se objekt«, črta besedilo »dozida ali nadzida« in 
nadomesti z besedilom »prizida v horizontalni ali 
vertikalni smeri«, 

6. za 33. točko doda novo točko z naslednjim 
besedilom »Kakovostno nadgrajen objekt je legalno 
zgrajen objekt, ki izhaja iz tradicionalnih oblik 
gradnje, nadgrajen pa je v oblikovanju, gradivih in 
funkciji objekta tako, da omogoča kakovostno 
bivanje v skladu z razvojem tehnologije ter ne 
povzroča motnje v odnosu med starimi in novimi 
ureditvami v prostoru kot bi bile npr. neprimerne 
izstopajoče novogradnje po tujih in industrijskih 
vzorih.«  

7. v 35. točki besedilo izraza usklajuje tako, da za 
uvodnim besedilom izraza »Kolenčni zid je« črta 
besedilo »nadzidava stavbe« in nadomesti z 
besedo »zid«, v nadaljevanju pa za besedilom 
»zadnjo horizontalno plošč« črta beseda »in« in 
nadomesti z besedilom »stavbe in njeno«, 

8. v 40. točki črta uvodno besedilo »nadzidava 
objekta« in ga nadomesti z besedilom »Prizidava v 
vertikalni smeri«, 

9. za 56. točko doda novo točko z naslednjim 
besedilom »Prizidava je gradnja, pri kateri se 
velikost obstoječega objekta povečuje v horizontalni 
in vertikalni smeri. Velikost prizidave je odvisna od 
pogojev, ki opredeljujejo poseganje v prostor kot so 
velikost parcele, faktor pozidave in izrabe, odmiki, 
število mest za mirujoči promet v odvisnosti od vrste 
namembnosti objekta, zahtevane velikosti 
funkcionalnega zemljišča in drugi pogojev, ki 
določajo poseganje v prostor (varstveni pogoji, 
območja varovanih koridorjev, naravne danosti in 
strukturna urejenost prostora« 

10. za 66. točko doda novo točko z naslednjim 
besedilom »Streha je zaključni del stavbe, ki ščiti 
zgradbo pred vremenskimi vplivi kot so padavine, 
veter, mraz, vročina. Kot zunanji del zaključuje 
zunanji videz stavbe, zato je njena oblika v prostoru 
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opredeljena s prostorskimi izvedbenimi pogoji tega 
odloka, ki upoštevajo arhitekturo objekta, podnebne 
razmere in ekonomičnost gradnje. Po nagibu so 
strehe strme (nagib večji od 30°), blago nagnjene 
(nagib od 8°do 30°) in ravne (nagib do 8°). Po obliki 
pa dvokapnice s podaljšanimi, skrajšanimi čopi ali 
brez njih, enokapnice, ravne strehe, pri tlorisno 
razviti strukturi pa je dopustna tudi zložena streha 
(streha iz enakih oblik strešin, praviloma z enako 
višino kapne lege) in kombinirana streha, ki jo 
sestavljajo različne oblike strešin, dopustnih v 
posamezni EUP (npr. dvokapnica in ravna streha 
na pohodni terasi prizidka)«,  

11. ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
(2) Občina v 32. členu: 

1. spreminja naslov člena iz sedanjega »območja za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
območja zaščite in reševanja« v novo 
poimenovanega »območja za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in 
reševanja ter območja za potrebe obrambe«,  

2. v četrtem odstavku za besedilom »Na območju 
občine«, črta besedilo »ni območij in objektov za 
potrebe obrambe« ga nadomešča z naslednjim 
besedilom »leži območje omejene in nadzorovane 
rabe letališča Moškanjci. Območje omejene in 
nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je 
del območja za potrebe obrambe, ki obsega 
varnostno območje, na katerem so potrebne 
omejitve iz varnostnih in tehničnih razlogov«. 

(3) Občina v 1. točki tretjega odstavka 42. člena 
(namembnost in vrste objektov, vrste posegov v prostor, 
dopustne dejavnosti), za besedilom »gradnjo novega 
objekta«, črta besedilo »dozidavo« in ga nadomesti tako 
z besedilom »prizidava«, za besedilom »obstoječega 
objekta«, črta besedilo »nadzidavo obstoječega objekta« 
in ga nadomesti tako z besedilom »v horizontalni ali 
vertikalni smeri«. 
(4) Občina v 46. členu (oblikovane objektov) spreminja in 
dopolnjuje pogoje tako, da: 

1. na koncu besedila 2. točke drugega odstavka doda 
besedilo »ki so skladni s pogoji varstva kulturne 
dediščine oziroma drugih nosilcev urejanja 
prostora,« 

2. v 3. točki drugega odstavka, za besedilom »ali 
daljša«, dodaja besedilo »(dopustna je tudi razvita 
tlorisna zasnova kot je«  

3. v 5. točki tega odstavka za besedilom »oblikovanje« 
črta besedilo »nadzidav in dozidav«in ga nadomesti 
z besedilom »prizidav v horizontalni ali vertikalni 
smeri«, za besedilom »enovit objekt, ki«, črta 
besedilo »z nadzidavo« in ga nadomesti z 
besedilom »s prizidavo v vertikalni smeri«, za 
besedilom »višinskega videza naselja«, črta 
besedilo »z nadzidavo in/oziroma dozidavo« in ga 
nadomesti z besedilom »hkrati«, 

4. v 11. točki tega odstavka za besedilom »trikapne 
strehe«, črta besedilo »ter zložene strehe«, za 
besedilom »pri tlorisno razviti strukturi« pa dodaja 
besedilo »pa zložene strehe in kombinirane strehe 
iz strešin, ki so dopustne v posamezni EUP«,  

5. v 12. točki tega odstavka za uvodnim besedilom 
»pri prizidkih« doda besedilo »in izzidkih««, enako v 
nadaljevanju te točke za besedilom »če streha 
prizidka« vrine besedilo »ali izzidka«, 

6. v 13. točki tega odstavka, v besedilu »ter drugih 
stanovanjskih hiš ali stavb«, črta besedo 
»stanovanjskih hiš ali«, tako, da je spremenjeno 
besedilo »ter pri gradnji drugih stavb«, 

7. v 13. točki tega odstavka, za besedilom »na 
parcelah znotraj« doda besedo »vseh«, tako, da je 
dopolnjeno besedilo »na parcelah znotraj vseh«, 

8. v 13. točki tega odstavka, za besedilom »vseh 
naselij« črta besedilo »ki niso vidno izpostavljene, 
hkrati pa« in ga nadomesti z besedo »kjer«, tako da 
je novo besedilo »vseh naselij, kjer«, 

9. v 13. točki tega odstavka, za besedilom v oklepaju 
»(pojav stavb, ki niso grajene po tradicionalnem 
vzorcu«, doda zaklepaj, 

10. v 13. točki tega odstavka, za besedilom »kot so 
pozidave«, doda dvopičje in nadaljevanje besedila 
preuredi v podtočke z naslednjim besedilom: 
a. »v centralnem in novejših delih občinskega 

središča,« 
b. »v obeh oskrbnih središčih v obcestnem delu in 

v območjih notranjega razvoja v gručasto 
strukturo ipd., in«, pri tem pa iz te podtočke črta 
besedilo »in v območjih (razen vstopnem delu) 
ter« in ga nadomesti z besedo »in«, 

c. »v drugih naseljih če niso grajene v vaškem robu ali 
njihova oblika zaradi že obstoječih objektov s 
podobno obliko strehe dodatno ne razvrednoti 
kakovosti območja,«,  

11. v 13. točki tega odstavka, za besedilom točke c, 
dodaja novo besedilo »kar mora biti ugotovljeno in 
strokovno utemeljeno v projektni dokumentaciji za 
novogradnjo objektov«, in velja za vse podtočke 13. 
točke 

12. v 14. točki tega odstavka, za besedilom »v 
izpostavljenem vaškem robu (ni zakrivanja z visoko 
vegetacijo in je viden s prometnih površin), dodaja 
besedilo »(tudi nadomestnih novogradenj)«,  

(5) Občina v 1. točki četrtega odstavka 60. člena 
(območja varstva kulturne dediščine) za besedilom 
»gradnja novega objekta, vključno« črta besedilo »z 
dozidavo in nadzidavo« in ga nadomesti z besedilom »s 
prizidavo«.  
(6) Občina besedilo 67. člena (varovanje zraka) po 
vsebini spremeni tako, da: 

1. da v naslovu člena, za besedo »varovanje« doda 
besedilo »kakovosti zunanjega«, 

2. v celoti črta besedilo drugega odstavka tega člena 
in ga nadomesti z besedilom »Pri predvidenih in 
obstoječih virih, ki so v skladu s predpisi zavezanci 
za prve meritve emisij v zrak, mora lastnik ali 
upravljalec takega vira zagotoviti prve meritve in po 
potrebi izvesti ustrezno sanacijo, o čemer mora 
obvesti pristojni občinski organ.« 

3. razdeli besedilo veljavnega šestega odstavka v dva 
odstavka tako, da se skrajšani šesti odstavek konča 
z besedilom »pri odprtem kompostiranju«, 

4. ostalo besedilo v novem sedmem odstavku pa 
dopolni in spremeni, tako da: 
a.  za besedilom »predhodno strokovno študijo«, 

doda besedilo »oceno vplivov«, 
b. za besedilom »in jih umesti v primerno 

oddaljenost«, črta besedilo »od zgoraj 
navedenih območij« in ga nadomesti z 
besedilom »od območij stanovanjskih, 
gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih 
stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za 
izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno 
rekreacijskih površin«. 

(7) Občina v za besedilom zadnje (7.) točke (14) 
odstavka 68. člena (varstvo voda) dodaja novo (8.) točko 
z besedilom »neprečiščenih odpadnih vod ni dopustno 
odvajati v vodotoke ali ponikanje (podtalnico)«.  
(8) Občina v za besedilom zadnjega (osmega) odstavka 
71. člena (varstvo pred hrupom) dodaja besedilo novega 
(9.) odstavka »Preveritev zahteve o izpolnjevanju 
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pogojev za II. stopnje varstva pred hrupom v EUP, 
opredeljenih v drugem odstavku tega člena je potrebno 
izvesti do prvih sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta, ki bodo potekale po rednem 
postopku in zajemale spremembe na celotnem območju 
občine, ali le posegale le v območja, ki naj bi imela 
možnost izpolnjevanja pogojev za II. stopnjo varstva pred 
hrupom«.  
(9) Občina v drugem odstavku 74. člena, (osvetlitev, 
osončenje in kakovost bivanja), za besedilom 
»Obstoječim in novim stavbam je potrebno«, črta 
besedilo »naslednjih bivalnih prostorih« in ga nadomesti 
z besedilom »vsaj enem bivalnem prostoru«.  
(10) Občina v 76. členu: 

3. spreminja naslov člena iz sedanjega »kazalci 
okolja« v novo poimenovanega »kazalci spremljanje 
stanja okolja«,  

4. za besedilom prvega odstavka dodaja nov (drugi) 
odstavek z naslednjim besedilom »O stanju izbranih 
kazalcev okolja in morebitnih izvedenih ukrepih, 
mora občina obveščati javnost na običajen ali 
dogovorjen način, v primeru podanih pritožb 
prebivalcev zaradi vplivov na okolje pa ukrepati v 
skladu s predpisanimi postopki«. 

(11) Občina za 77. členom dodaja nov 77. a člen z 
naslovom »obramba« in naslednjim besedilom »Za vsako 
novogradnjo in nadzidavo v območju omejene in 
nadzorovane rabe letališča je potrebno pridobiti projektne 
pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za civilno 
letalstvo in ministrstva, pristojnega za obrambo«. 
(12) Občina v besedilu 82. člena odloka (območja 
proizvodnih dejavnosti - IK), prostorske izvedbene pogoje 
spreminja tako da: 

1. v šestem odstavku tega člena, v 1. točki, podtočki b 
strehe, v tretji alineji, za besedilom »za objekte 
velikih dimenzij«, doda besedilo »(krajša stranica je 
daljša od 12 m)«, 

2. v uvodnem besedilu sedmega odstavka se za 
besedilom »Posebnosti in dodatni pogoji« doda 
besedilo »pri objektih za intenzivno vzrejo živali«, 

3. v 3. točki sedmega odstavka, na koncu odstavka 
črta besedilo »smradu (biofiltri, prevoz gnoja v 
zaprtih kontejnerjih itd).« in ga nadomesti z 
besedilom »v okolje in so predpisani za posamezne 
vrste vzreje«, 

4. v 4. točki tega odstavka, za besedilom »pri gradnji«, 
doda besedo »novih«, tako, da je dopolnjeno 
besedilo »pri gradnji novih«, 

5. v nadaljevanju 4. točke tega odstavka, za 
besedilom »objektov«, doda besedilo »,ki 
predstavljajo širitev že obstoječe dejavnosti 
intenzivne vzreje živali ob obstoječih objektih za to 
dejavnost ali vzpostavitev nove dejavnosti 
intenzivne vzreje živali in vzgoje rastlin, v podaljšku 
obstoječega naselbinskega roba, na ozkih 
posestnih kosih v podaljških domačij in v skladu z 
opredeljeno namensko rabo, je«,  

6. v nadaljevanju 4. točke tega odstavka, za 
besedilom »potrebno poskrbeti za«, doda besedilo 
»novo vzpostavitev naselbinskega roba in«,  

7. v nadaljevanju 4. točke tega odstavka, za 
besedilom »z obsaditvijo«, doda besedo »teh«, 
tako, da je dopolnjeno besedilo »z obsaditvijo teh«,  

8. v nadaljevanju 4. točke tega odstavka, za 
besedilom »po možnosti«, črta besedilo za 
oklepajem »z iglavci v minimalni širini največ 20 m«, 
in ga nadomesti z besedilom »s počasi rastočimi 
vrstami iglavcev v širini, ki jo je mogoče zagotoviti 
na lastninskem kosu investitorja - vsaj ena vrsta 
dreves ob objektih, ob pogoju, da gradnja za širitev 
ali novo dejavnost ob robu naselja vsaj z eno 

stranico meji na površine, ki niso namenjene 
pozidavi, na vidno izpostavljenih območjih, kjer 
posestna struktura tega ne ovira, pa v širini najmanj 
20 m.«,  

9. na začetku a. podtočke v 5. točki tega odstavka, 
črta besedilo »uporabo« in ga nadomesti z 
besedilom »ob napajanju iz obstoječih energetskih 
omrežij še možnost souporabe« 

10. za besedilom c. podtočke v 5. točki tega odstavka, 
doda besedilo »če ti ne povzročajo dodatnih 
nezaželenih izpustov v okolje (ob upoštevanju PIP-
ov iz 6. in 7. točke 67. člena odloka)..« 

(13) Občina v besedilu 87. člena (območja prometne, 
energetske, komunikacijske in okoljske infrastrukture in 
obrambe), prostorske izvedbene pogoje spreminja tako, 
da: 

1. v naslovu člena črta besedilo »in obrambe«, 
2. v devetem odstavku tega člena, za besedilom 

»prevladujoče« dodaja besedilo »legalne«. 
(14) Občina v 1. točki prvega odstavka 93. člena 
(dopustni posegi pred izdelavo OPPN) za besedilom 
»rekonstrukcije« črta besedilo »nadzidave, dozidave« in 
ga nadomesti z besedilom »prizidave«.  
 
(15) Ostalo besedilo odloka ostane nespremenjeno. 
 
3 Prehodne in končne določbe  
 

3. člen 
 (prehodne določbe) 

Postopki za izdajo dovoljenja za poseg v prostor, začeti 
pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in dokončajo 
po določilih aktov, ki so na obravnavanem območju veljali 
pred sprejemom tega odloka – 1SD OPN Markovci. 
 

4. člen 
 (hramba in vpogled v občinski prostorski načrt) 

(1) 1SD OPN Markovci je na vpogled na sedežu Občine 
Markovci in na sedežu Skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju, kjer se tudi hrani v digitalni in 
analogni – izpisani obliki.  
(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno 
obliko veljajo podatki iz analogne oblike plana.  
(3) Spremembe podatkov, ki so zajeti v prikazu stanja 
prostora, je potrebno upoštevati z dnem pravne 
veljavnosti in 1SD OPN Markovci uskladiti s 
spremenjenimi podatki v skladu z veljavnimi predpisi.  
 

5. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

6. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-0006/2018 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 
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OBČINA NAKLO 
 
117. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2019 
 
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 – ZUUJF, 
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), Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15in 11/18) in 71. člena 
Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 28/15)  je 
občinski svet Občine Naklo  na 2. redni seji, dne 
30.1.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE NAKLO ZA LETO 2019 

Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Naklo za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
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 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
KONTO OPIS PREDLOG 

2019 
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) 5.486.997 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 4.687.338 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      4.031.903 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.925.066 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.021.727 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 85.110 
706   DRUGI DAVKI 0 
71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 655.435 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  474.912 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 4.500 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  41.500 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.750 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 131.773 
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 205.100 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 205.100 
73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 
74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    594.559 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 594.559 
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU 0 
78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 7.439.293 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.717.212 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 350.396 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 54.503 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.189.113 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.200 
409   REZERVE 105.000 
41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 1.645.598 

410   SUBVENCIJE 33.200 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.054.916 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 235.590 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  321.892 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 3.938.257 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 3.938.257 
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 138.226 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 107.600 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 30.626 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -1.952.296 
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 
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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) 143.382 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  143.382 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) -2.095.678 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -143.382 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 1.952.296 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 2.095.678 
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA   

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: 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. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
konta.  
 

4. člen 
Sredstva se med  letom delijo enakomerno med vse 
uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti 
od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu 
občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med 
uporabnikom in občino drugače določeno. 
 

5. člen 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, 

ki so določeni s proračunom. 
Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so 

izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani 
pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu 
občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v 
proračunu predvidena za ta namen. 

Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med 
konti v okviru proračunske postavke, med proračunskimi 
postavkami in med področji proračunske porabe v 
posebnem delu proračuna. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi 
realizaciji. 
 

6. člen 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih programov. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 

uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 
proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim 
proračunom. Neusklajenost  med veljavnim proračunom 
in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le 
v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki. 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v letnem 
načrtu razvojnih programov. Spremembe projektov, 
katerih okvirna vrednost se poveča ali zmanjša za več 
100.000 eur, mora predhodno potrditi Občinski svet.  

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih 
programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna brez 
omejitev. 

Župan ima na podlagi predpisane dokumentacije 
pravico spreminjati podatke o predvidenem začetku in 
koncu projekta ter predvideni okvirni vrednosti projekta. 
 

7. 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 in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2020,  80% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic 

porabe. 
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 
80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za 
dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za 
pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, 
popristopnih pomoč in sredstev drugih donatorjev. 

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

8. člen 
Namenski prihodki proračuna določeni v prvem stavku 

prvega odstavka 43. člena ZJF. 
Namenski prihodek je tudi prihodek koncesijske dajatve 

za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporabi za 
sofinanciranje aktivnosti varstva okolja  (PP 150001). 

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti 
namen. 
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9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena  

ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do 
višine 500 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine 
Naklo, vendar največ do skupne višine 5.000 EUR vseh 
dolgov v letu. 

Župan odgovarja za zakonitost, namenskost, 
učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi.   

Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna 
upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge 
osebe.  
 

10. člen 
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma 
od župana pooblaščena oseba. 
 

11. člen 
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko 
Slovenije, poslovne banke, hranilnice in državne 
vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, 
likvidnosti in donosnosti naložb. 
 

12. člen 
(načrt ravnanja s premičnim premoženjem) 

V načrt ravnanja s premičnim premoženjem je potrebno 
uvrstiti premično premoženje nad vrednostjo 
posameznega premičnega premoženja v višini kot jo 
določa zakon, ki ureja stvarno premoženje. Načrt 
ravnanja s premičnim premoženjem sprejme župan. 
 
Rezerve 
 

13. člen 
Sredstva splošne proračunske rezervacije se 

uporabljajo za nepredvidene namene, za  katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da sredstva niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča 
župan in o tem obvešča Občinski svet v zaključnem 
računu. 
 

14. člen 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za stalno 

proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za odpravo 
posledic naravnih nesreč, drugih nesreč, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekoloških nesreč.  

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
5.000 EUR. 

O uporabi sredstev do višine 5.000 EUR odloča župan. 
O porabi sredstev obvešča občinski svet v pisni obliki. 

V primerih, ko poraba proračunske rezerve presega 
višino določeno z odlokom, o porabi odloča občinski svet 
občine s posebnim odlokom. 
 
Zadolževanje 
 

15. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% 
sprejetega proračuna. Dolg iz tega naslova mora občina 
odplačati do konca proračunskega leta. 
Prehodne in končne določbe 
 

16. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Naklo v letu 

2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0012/2018-2 
Datum: 23.1.2019 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 
 

 
118. Sklep o ustanovitvi Odbora za zaščito, 

reševanje in varstvo okolja 
 
Na podlagi 29. in 30. 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), tretjega odstavka 19. 
člena Statuta Občine Naklo (Ur.l.RS, št. 28/15), drugega 
odstavka 59. in 65. člena  Poslovnika občinskega sveta 
Občine Naklo (Ur.l.RS, št. 28/15) je občinski svet Občine 
Naklo na svoji 2. redni seji dne 30.1.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O USTANOVITVI 

ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN VARSTVO 
OKOLJA 

 
1. člen 

Občinski svet s tem sklepom ustanavlja Odbor za 
zaščito, reševanje in varstvo okolja kot občasno delovno 
telo občinskega sveta (v nadaljevanju odbor). 
 

2. člen 
Naloge odbora so sledeče: 
• spremlja in obravnava stanje na področju zaščite, 

reševanja in varstva okolja, 
• pripravlja predloge v zvezi z delovanjem zaščite, 

reševanja in varstva okolja, 
• pripravlja predloge proračunskih sredstev, 

namenjenih za dejavnost s svojega področja, 
• pripravi predlog razdelitve sredstev, namenjenih za 

dejavnost, za katere je ustanovljen odbor, 
• opravlja druge zadeve s področja delovanja odbora. 

 
3. člen 

Odbor ima 5 članov. 
Glede imenovanja predsednika in članov odbora se 

uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Naklo. 
 

4. člen 
V okviru odbora deluje Komisija za varstvo okolja.  
Naloge komisije za varstvo okolja so sledeče: 
• obravnava problematiko s področja varstva okolja, 
• odboru predlaga rešitve s področja varstva okolja. 
Predsednika in člane komisije imenuje občinski svet na 

predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja izmed občanov Občine Naklo.  

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v 
Nadzornem odboru Občine Naklo ali z delom v občinski 
upravi Občine Naklo. 

 
5. člen 

Za delo odbora in komisije se uporabljajo določila 
Poslovnika občinskega sveta.  
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6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0001/2019 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 
 

 
119. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Naklo 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 
83/12) in 12. člena Statuta občine Naklo (Ur.l. RS, št. 
28/15) je občinski svet občine Naklo na svoji 2. redni seji 
dne 30.1.2019 sprejel  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE NAKLO 
 

1. člen 
Za predsednika oziroma namestnico predsednika 
Občinske volilne komisije sta imenovana : 

Predsednik : Primož Križnar, mag. prava 
Namestnica predsednika : Tatjana Hudobivnik, 

univ.dipl.prav. 
 

2. člen 
Za članice oziroma namestnice članic občinske volilne 
komisije so imenovane : 

1. članica : Joži Ažman 
namestnica članice : Katja Celec 
2. članica : Erna Teran 
namestnica članice : Eva Zaletelj 
3. članica : Marija Golba Mihelič 
namestnica članice : Tanja Kokalj 

 
3. člen 

Mandat občinske volilne komisije traja 4 leta.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0002/2019 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 
 

 
OBČINA PREVALJE 

 
120. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja 

športnih programov v Občini Prevalje v letu 
2019 

 
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017), 7. in 9. člena  Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018), sprejetega 
Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2019) in 
sprejetega Letnega programa Športa Občine Prevalje za 

leto 2019, št. 6712-0003/2018 z dne 31.1.2019, Občina 
Prevalje objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA ŠPORTNIH 

PROGRAMOV V OBČINI PREVALJE V LETU 2019 
 
1.  Izvajalec javnega razpisa: 
Izvajalec javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 
2391 Prevalje. 
 
2.  Predmet in cilj javnega razpisa: 
Cilj  javnega razpisa je zagotoviti stabilno sofinanciranje 
športnih programov, ki so predmet razpisa. 
 
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih 
programov v letu 2019 in sofinanciranje naslednjih 
športnih programov: 
 
2.1 Promocijski športni programi in šolska športna 
tekmovanja: 
Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci: 
Iz sredstev proračuna občine se sofinancira strokovni 
kader, uporaba/najem športnih objektov in površin za 
izvajanje programa, nakup športne opreme in 
pripomočkov. Za sofinanciranje športnih programov lahko 
kandidira osnovna šola s sedežem v Občini Prevalje, pod 
pogojem, 
• da je program vključen v letni delovni načrt šole za 

posamezno šolsko leto, 
• program izvajata s skupnim poučevanjem športni 

pedagog in razredna učiteljica oz. športni pedagog 
samostojno. 

 
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
programov:  
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
promocijskih športnih programov in šolskih športnih 
tekmovanj je: Mali sonček (643,00 €), Ciciban planinec 
(678,00 €), Naučimo se plavati (1.750,00 €), Drugi 
programi – Smučarski tečaj (2.400,00 €), Zlati sonček 
(692,00 €), Krpan (722,00 €), Mladi planinec (200,00 €) in 
Šolska športna tekmovanja (1.973,00 €). 
 
Merilo za sofinanciranje: 
Promocijski športni programi in šolska športna 
tekmovanja bodo vrednoteni na osnovi Meril in pogojev 
za vrednotenje letnega programa športa, ki so sestavni 
del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje  
letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2018). 
 
2.2 Obstoječi športni programi prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine: 
 
Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci: 
Iz sredstev proračuna občine se sofinancira strokovni 
kader in objekt. Za sofinanciranje športnih programov 
lahko kandidirajo športna društva in klubi s sedežem v 
Občini Prevalje.  
• Sofinancira se program, ki se izvaja v obsegu 60 ur 

letno za udeležence do 6 let in v obsegu 80 ur za 
udeležence starejše od 6 let do 19. leta starosti. V 
primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira 
na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se pri 
vrednotenju programa upošteva samo sorazmerni 
delež točk glede na dejanski obseg izvajanja 
programa. Večji obseg programa se pri vrednotenju 
ne upošteva. Programi, ki se izvajajo v obsegu manj 
kot 30 ur letno niso predmet sofinanciranja. 
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• Program izvaja ustrezno strokovno izobražen oz. 
usposobljen kader. 

 
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
programov:  
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
obstoječih športnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine je 6.700,00 €.  
 
Merilo za sofinanciranje: 
Obstoječi športni programi prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine bodo vrednoteni na osnovi Meril in 
pogojev za vrednotenje letnega programa športa, ki so 
sestavni del Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018). 
 
2.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport: 
 
Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci: 
Iz sredstev proračuna občine se sofinancira strokovno 
izobražen oz. usposobljeni kader in uporaba športnih 
objektov. Za sofinanciranje športnih programov lahko 
kandidirajo športna društva in klubi s sedežem v Občini 
Prevalje. 
• Program se izvaja v obsegu kot je predviden z 

Merili in pogoji za vrednotenje letnega programa 
športa, ki so sestavni del Odloka o postopku in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Prevalje. V primeru, da izvajalec program, s 
katerim kandidira na javnem razpisu, izvaja v 
manjšem obsegu, se pri vrednotenju programa 
upošteva samo sorazmerni delež točk. Programi, ki 
se izvajajo v obsegu manj kot 180 ur letno, niso 
predmet sofinanciranja. 

• Program skupine, v katero je vključenih manjše 
število športnikov kot je predvideno v merilih, ki so 
sestavni del Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Prevalje, ni predmet sofinanciranja. 

• Program izvaja strokovno izobražen oz. 
usposobljen kader. 

• Izvajalec ima športnike registrirane pri NPŠZ. 
• Izvajalec ima tekmovalce v najmanj 2 starostnih 

kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, 
potrjenega s strani OKS-ZŠZ. 

• Skupina mora dokazati udeležbo na najmanj 3 
tekmovanjih v sklopu uradnega tekmovalnega 
sistema NPZŠ (v obdobju zadnjih 12 mesecev pred 
objavo javnega razpisa). 

 
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
programov:  
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport  je 61.000,00 €.  
 
Merilo za sofinanciranje: 
Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport bodo vrednoteni na osnovi 
Meril in pogojev za vrednotenje letnega programa športa, 
ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018). 
 
2.4 Šport invalidov: 
Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci: 
Iz sredstev proračuna občine se sofinancira ustrezno 
strokovno izobražen oz. usposobljen kader za izpeljavo 

športnih programov za invalide (najmanj 60 ur letno) in 
uporaba športnih objektov. Za sofinanciranje športnih 
programov lahko kandidirajo športna  in invalidska 
društva s sedežem v Občini Prevalje. 
• Program izvaja strokovno izobražen oz. 

usposobljen kader in poteka najmanj 30 tednov v 
letu oz. se izvaja najmanj v obsegu 60 ur letno. 
Programi, ki se izvajajo v manjšem obsegu, niso 
predmet sofinanciranja. 

• Program se izvaja v skupinah, v katere je vključenih 
najmanj 10 udeležencev. Programi skupin z 
manjšim številom udeležencev niso predmet 
sofinanciranja. 

 
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
programov:  
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje  
programov športa invalidov je 200,00 €.  
 
V primeru, da na razpis ne bo prispela nobena vloga za 
sofinanciranje športa invalidov oz. nobena na razpis 
oddana vloga za sofinanciranje športa invalidov ne bo 
izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, se sredstva v 
višini 200,00 € namenijo za sofinanciranje športa 
starejših (tč. 2.5 razpisa). 
 
Merilo za sofinanciranje: 
Programi športa invalidov bodo vrednoteni na osnovi 
Meril in pogojev za vrednotenje letnega programa športa, 
ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018). 
 
2.5 Šport starejših: 
 
Predmet in pogoji sofinanciranja ter upravičenci: 
Iz sredstev proračuna občine se sofinancira ustrezno 
strokovno izobražen oz. usposobljen kader in uporaba 
športnih površin. Za sofinanciranje športnih programov 
lahko kandidirajo športna društva in društva upokojencev 
s sedežem v Občini Prevalje. 
• Program poteka redno organizirano 30 tednov v letu 

oz. se izvaja v obsegu 60 ur letno (2 uri tedensko). 
V primeru, da izvajalec program, s katerim kandidira 
na javnem razpisu, izvaja v manjšem obsegu, se pri 
vrednotenju programa upošteva samo sorazmerni 
delež točk. Programi, ki se izvajajo v obsegu manj 
kot 45 ur letno niso predmet sofinanciranja. 

• Program izvaja strokovno izobražen oz. 
usposobljen kader. 

• Program se izvaja v skupinah, v katere je vključenih 
najmanj 15 udeležencev. Programi skupin z 
manjšim številom udeležencev niso predmet 
sofinanciranja. 

 
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
programov:  
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje  
programov športa invalidov je 300,00 €.  
 
Merilo za sofinanciranje: 
Programi športa starejših bodo vrednoteni na osnovi 
Meril in pogojev za vrednotenje letnega programa športa, 
ki so sestavni del Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018). 
 
2.6 Športne prireditve: 
Predmet sofinanciranja ter upravičenci: 
Iz sredstev proračuna občine se sofinancirajo materialni 
stroški športnih prireditev, ki se odvijajo na območju 
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občine. Za sofinanciranje lahko kandidirajo športna 
društva in klubi s sedežem v Občini Prevalje. 
 
Pogoji sofinanciranja in omejitve: 
• Sofinancirajo se prireditve s športno ali športno-

rekreativno vsebino z najmanj 20 udeleženci, ki so 
ustrezno promovirane in dokumentirane. 

• Športne prireditve, vsebinsko vezane na druge 
športne programe, s katerimi izvajalec kandidira na 
razpisu, in športne prireditve, ki so sofinancirane iz 
katerekoli druge postavke proračuna občine, niso 
predmet sofinanciranja. Udeležba na uradnih 
ligaških tekmovanjih in priprave na tekmovanja niso 
predmet sofinanciranja iz proračuna občine. 

• Organizacija večdnevne športne prireditve z eno 
vsebino se šteje za eno prireditev, organizacija 
prireditve, ki zajema več športnih programov v istem 
terminu se šteje za eno športno prireditev. 

• Vsakemu izvajalcu se sofinancira eno športno 
prireditev z enako oz. podobno športno vsebino in 
največ tri športne prireditve različnih športnih 
vsebin. 

• Sofinancirajo se materialni stroški prireditve največ 
do višine upravičenih stroškov športne prireditve. 
Upravičeni stroški prireditve so materialni stroški 
(stroški priprav, organizacije in izvedbe prireditve, 
stroški pridobitev dovoljenj, najemnine, stroški 
oglaševanja, stroški priznanj in pokalov, ipd.), 
stroški storitev, ipd. Stroški pogostitev so upravičeni 
največ do višine 25% odobrenih sredstev 
sofinanciranja. 

 
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
prireditev:  
Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
športnih prireditev je 5.000,00 €.  
 
Merilo za sofinanciranje: 
Športne prireditve bodo vrednotene na osnovi Meril in 
pogojev za vrednotenje letnega programa športa, ki so 
sestavni del Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018). 
 
3. Splošni pogoji sofinanciranja: 
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo 
izvajalci športnih programov, ki poleg pogojev iz 2. točke 
razpisa, izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 
• so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu, 
• imajo sedež v Občini Prevalje, 
• imajo za dejavnosti, s katerimi kandidirajo na 

razpisu, ustrezno izobražen oz. usposobljen 
strokovni kader za opravljanje dela v športu in  

• imajo urejeno evidenco o udeležencih programa, 
• izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, v 

obsegu kot je opredeljen v Merilih in izpolnjujejo vse 
z Merili predpisane pogoje za izvajanje teh 
programov. 

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 
 
Športni programi, ki so sofinancirani iz proračuna občine, 
morajo biti izvedeni v letu 2019. Dodeljena sredstva za 
sofinanciranje letnega programa športa morajo biti 
porabljena v letu 2019. 
 
 
4. Vsebina vloge, razpisna dokumentacija in dodatne 
informacije v zvezi z javnim razpisom: 

Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Prevalje mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz 
razpisne dokumentacije.  
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 
občine. Vlagatelji jo lahko prevzamejo tudi na Občini 
Prevalje, v času od objave do izteka roka javnega 
razpisa, vsak delavnik, med 8.00 in 12.00 uro.  
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri 
Mariji Orešnik, na tel. št. 02 82 46 121, vsak delavnik, 
med 8.00 in 12.00 uro.  
 
5. Rok in način oddaje prijav: 
Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici, ki je 
označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega 
razpisa, na katerega se nanaša (»Javni razpis za 
sofinanciranje izvajanja športnih programov v Občini 
Prevalje v letu 2019«). Pisemska ovojnica, ki ni označena 
v skladu s to zahtevo, se neodprta vrne vlagatelju, vloga 
pa se s sklepom zavrže. 
Ne glede na način oddaje mora biti vloga občini 
dostavljena najpozneje do 4.3.2019. Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je prispela na občino najkasneje 
na zadnji dan roka za oddajo prijav, do vključno 12.00 
ure. 
 
6. Datum odpiranja vlog: 
Odpiranje vlog bo komisija opravila 5.3.2019 ob 9.00 uri v 
sejni sobi Občine Prevalje. 
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. 
 
Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine 
sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za 
leto 2019. 
 
Številka:  41011-0002/2019 
Datum:  5.2.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
OBČINA ROGAŠOVCI 

 
121.  Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini 

na domu 
 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Ur. l. RS, št. 3/07-UPB2, 23/07, 41/07, 57/12, 39/16, 
29/17 in 54/17), 17. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena 
Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na 
2. redni seji, dne 31. 1. 2019, sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA 

DOMU 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Rogašovci soglaša, da bo 
ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu 
znašala 15,62 EUR na efektivno uro na delavnik. V 
ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na 
domu do uporabnika storitve (stroški neposredne 
socialne oskrbe) v višini 14,22 EUR na efektivno uro in 
stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, 
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vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve 
v višini 1,40 EUR na efektivno uro. 
 

2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev 
storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 
7,11 EUR za efektivno uro na delavnik. Razliko do polne 
cene storitve 15,62 EUR prizna Občina Rogašovci kot 
subvencijo v višini 7,11 EUR za neposredno izvajanje 
storitve na domu uporabnikov in subvencijo v višini 1,40 
EUR za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo 
dogovora in stroške vodenja in koordiniranja 
neposrednega izvajanja storitve in jo bo pokrivala iz 
sredstev občinskega proračuna na področju socialnega 
varstva.  
 

3. člen 
Občinski svet Občine Rogašovci hkrati soglaša, da bo 
ekonomska cena storitve Pomoči družini na domu 
znašala 20,31 EUR na efektivno uro v nedeljo, na dan 
državnega praznika in dela prostega dne. V ekonomsko 
ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do 
uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) 
v višini 18,91 EUR na efektivno uro in stroški strokovne 
priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, vodenja in 
koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v višini 
1,40 EUR na efektivno uro. 
 

4. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev 
storitve Pomoč družini na domu se določi cena v višini 
9,45 EUR za efektivno uro v nedeljo, na dan državnega 
praznika in dela prostega dne. Razliko do polne cene 
storitve 20,31 EUR prizna Občina Rogašovci kot 
subvencijo v višini 9,46 EUR za neposredno izvajanje 
storitve na domu uporabnikov in subvencijo v višini 1,40 
EUR za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo 
dogovora in stroške vodenja in koordiniranja 
neposrednega izvajanja storitve in jo bo pokrivala iz 
sredstev občinskega proračuna na področju socialnega 
varstva.  
 

5. člen 
Domanii, Zavodu za dnevno varstvo starejših in pomoč 
na domu, Puconci, Puconci 79, 9201 Puconci, se bodo 
sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu 
nakazovala mesečno, na podlagi sklenjene pogodbe. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. februarja 
2019. 
 
Številka: 122-17/2018-15 
Datum: 31. 1. 2019 
 

 Občina Rogašovci 
 Edvard Mihalič, župan 

 
 

 
122. Sklep o določitvi cen programov in števila 

otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah 
pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Osnovna šoli Sveti Jurij 

 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 33. in 34. člena 

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Uradni list RS, list št. 27/14, 47/17 in 
43/18) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) je Občinski svet 
občine Rogašovci na 2. seji dne 31. 1. 2019, sprejel  
  

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV IN ŠTEVILA 

OTROK V ODDELKIH V VZGOJNO VARSTVENIH 
ENOTAH PRI JAVNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM 

ZAVODU OSNOVNA ŠOLI SVETI JURIJ 
  

1. člen 
Cena programov v vzgojno varstvenih enotah (v 
nadaljevanju vrtec), pri Javnem vzgojno-izobraževalnem 
zavodu Osnovna šola Sveti Jurij, znaša mesečno na 
otroka za dnevni program 404,77 EUR. 
  

2. člen 
Za dneve odsotnosti otrok, ki jo starši predhodno 
najavijo, ne glede na vzrok odsotnosti, se plačilo staršev 
zniža za strošek prehrane, korigirane z odstotkom cene 
programa, ki jo plačajo starši. 
  

3. člen 
Staršem otrok, za katere je Občina Rogašovci po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in 
imajo otroka vključenega v program vrtca, se ob 
predložitvi dokazil o reševanju osnovnega 
stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo za en 
dohodkovni razred, pod pogojem, da bruto dohodek na 
družinskega člana ne presega 82% povprečnega 
mesečnega dohodka na osebo v Republiki Sloveniji. 

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, ki jih določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti 
zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim 
družina rešuje stanovanjski problem, mora za znižanje 
plačila programa vrtca skladno s prvim odstavkom tega 
člena priložiti naslednja dokazila: 
• kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške 

knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske 
hiše na območju Občine Rogašovci ali gradbeno 
dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše na 
območju Občine Rogašovci, 

• namensko kreditno pogodbo in 
• potrdilo banke o višini anuitete kredita. 
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka tega člena o 

dodatnem znižanju plačila vrtca odloča občinska uprava 
občine Rogašovci. 

Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena 
pripada staršem, ki imajo v vrtec vključenega samo 
enega otroka iz družine. Kolikor je v vrtec vključenih več 
otrok iz družine, pripada dodatno znižanje samo za 
najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. 

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada 
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred 
pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo 
oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim 
pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske 
vključitve otroka v vrtec. 
  

4. člen 
Občina Rogašovci bo kot ustanoviteljica zavoda 
zagotavljala finančna sredstva izven cen programov za 
zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške v 
skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo. 
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5. člen 
V posamezne oddelke v vzgojno varstvenih enotah pri 
Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola 
Sveti Jurij je v: 

I. starostnem obdobju lahko vpisanih: 
• v heterogeni oddelek 1–3 let največ 10+2 

otroka; 
• v homogeni oddelek 1–3 let največ 12+2 otroka; 

II. starostnem obdobju lahko vpisanih: 
• v heterogeni oddelek 3–6 leta največ 19+2 

otroka; 
• v homogeni oddelek 3–4 leta 17+2 otroka; 
• v homogeni oddelek 4–5 let in 5–6 let 22+2 

otroka; 
• v kombinirani oddelek 2–4 leta največ 17+2 

otroka. 
  

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov v vzgojno varstveni enoti pri 
Osnovni šoli Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 81/2015, 
82/2016, 55/2017, 9/2018). 
  

7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 2. 2019. 
  
Številka: 602-1/2019-5 
Datum: 31. 1. 2019 
 

 Občina Rogašovci 
 Edvard Mihalič, župan 

 
 

 
OBČINA VIDEM 

 
123. Sklep o imenovanju Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Na podlagi 24. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017) 
in 59. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm 
– UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 
6/2018), je Občinski svet Občine Videm na svoji 1. redni  
seji, dne 18. 12. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNA 

VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

1. 
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
se imenujejo: 

1. Andrej Rožman, Šturmovci 13, 2284 Videm pri 
Ptuju – predsednik, 

2. Matjaž Klasinc, Barislovci 13, 2324 Lovrenc na dr. 
polju – član, 

3. Dejan Tramšek, Barislovci 16, 2324 Lovrenc na dr. 
polju – član. 

 
2. 

Mandat predsednika in članov Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja traja do izteka mandata 
župana Občine Videm in Občinskega sveta Občine 
Videm. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 

Številka: 011-02/2014-21 
Datum: 19. 12. 2018 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
124. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 
 
Na podlagi 38. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017), 
je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  seji, dne 
29. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA 

 
1. 

V Nadzorni odbor se imenujejo: 
1. Danica Cebek, Tržec 39, 2284 Videm pri Ptuju, 
2. Franc Kirbiš ml., Tržec 44/a, 2284 Videm pri Ptuju, 
3. Mateja Vidovič, Velika Varnica 67, 2285 Zg. 

Leskovec 
4. Venčeslav Trafela, Videm pri Ptuju 5/a, 2284 Videm 

pri Ptuju 
5. Dušan Pernek, Pobrežje 162, 2284 Videm pri Ptuju. 

 
2. 

Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-02/2019-01 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
125. Sklep o imenovanju Odbora za gospodarske 

dejavnosti 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017) 
in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm 
UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 
6/2018), je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  
seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI 
 

1. 
V Odbor za gospodarske dejavnosti se imenujejo: 

1. Dejan Tramšek, Barislovci 16, 2324 Lovrenc na dr. 
polju 

2. Jadranka Krajnc, Zg. Leskovec 8/a, 2285 Zg. 
Leskovec 

3. Ivan Krajnc, Pobrežje 111, 2284 Videm pri Ptuju 
4. Andrej Forstnerič, Pobrežje 132, 2284 Videm pri 

Ptuju 
5. Brane Kolednik, Pobrežje 91, 2284 Videm pri Ptuju 

– član, 
 

2. 
Odbor v skladu s 63. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Videm obravnava vse predloge aktov in 
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
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gospodarskih dejavnosti, ki so svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda 
stališče s predlogom odločitve. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-02/2019-03 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
 
126. Sklep o imenovanju Odbora za javne finance 

in premoženje 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017) 
in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm 
UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 
6/2018), je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  
seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA JAVNE FINANCE IN 

PREMOŽENJE 
 

1. 
V Odbor za javne finance in premoženje se imenujejo: 

1. Darko Jerenec, Dolena 53/a, 2323 Ptujska gora  
2. Jadranka Krajnc, Zgornji Leskovec 8/a, 2285 Zg. 

Leskovec 
3. Andrej Rožman, Šturmovci 13, 2284 Videm pri 

Ptuju 
4. Rudolf Potrč, Ljubstava 30/c, 2284 Videm pri Ptuju 
5. Jožef Klinc, Lancova vas 15/c, 2284 Videm pri Ptuju 

 
2. 

Odbor v skladu s 65. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Videm obravnava proračun in zaključni 
račun občine. Ostala dela odbora so še spremljanje in po 
potrebi dajanje mnenj k izvrševanju proračuna, 
obravnava letnega načrta nakupa in prodaje, ter 
predlaganje cenikov v občini.  
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-02/2019-05 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
127. Sklep o imenovanju Odbora za okolje in 

prostor 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017) 
in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm 
UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 
6/2018), je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  
seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA OKOLJE IN PROSTOR 
 

1. 
V Odbor za okolje in prostor se imenujejo: 

1. Matjaž Klasinc, Barislovci 13, 2324 Lovrenc na dr. 
polju 

2. Anđela Kozel, Skorišnjak 18/a, 2285 Zg. Leskovec 
3. Rudolf Potrč, Ljubstava 30/c, 2284 Videm pri Ptuju 
4. Peter Jagarinec, Mala Varnica 11/b, 2285 Zg. 

Leskovec 
5. Dušan Serdinšek, Tržec 37, 2284 Videm pri Ptuju  

 
2. 

Odbor v skladu s 64. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Videm obravnava vse predloge aktov in 
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju okolja 
in prostora, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o 
njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom 
odločitve. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-02/2019-04 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
128. Sklep o imenovanju Odbora za negospodarske 

dejavnosti 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017) 
in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm 
UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 
6/2018), je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  
seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU ODBORA ZA NEGOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI 
 

1. 
V Odbor za negospodarske dejavnosti se imenujejo: 

1. Katja Svenšek, Sela 29, 2324 Lovrenc na dr. polju 
2. Srečko Bedrač, Videm pri Ptuju 25/c, 2284 Videm 

pri Ptuju 
3. Bojan Merc, Soviče 12, 2284 Videm pri Ptuju 
4. Andrej Forstnerič, Pobrežje 132, 2284 Videm pri 

Ptuju 
5. Dušan Serdinšek, Tržec 37, 2284 Videm pri Ptuju  
6. Danica Medved, Sp. Leskovec 1/a, 2285 Videm pri 

Ptuju 
 

2. 
Odbor v skladu s 62. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Videm obravnava vse predloge aktov in 
drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
negospodarskih dejavnosti, ki so svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda 
stališče s predlogom odločitve. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 011-02/2019-02 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
 
129. Sklep o imenovanju Statutarno pravne 

komisije 
 
Na podlagi 25. člena Statuta Občine Videm – UPB-2 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017) 
in 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Videm 
– UPB-2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016 in 
6/2018), je Občinski svet Občine Videm na svoji 2. redni  
seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 
1. 

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo: 
1. Jožef Klinc, Lancova vas 15/c, 2284 Videm pri Ptuju 
2. Anđela Kozel, Skorišnjak 18/a, 2285 Zg. Leskovec 
3. Srečko Bedrač, Videm pri Ptuju 25/c, 2284 Videm 

pri Ptuju 
4. Bojan Merc, Soviče 12, 2284 Videm pri Ptuju 
5. Ivan Krajnc, Pobrežje 111, 2284 Videm pri Ptuju 

 
2. 

Komisija v skladu s 66. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Videm obravnava predlog statuta občine in 
poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, 
odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki 
predpisov. 
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-02/2019-06 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
130. Sklep o imenovanju Uredniškega odbora 

glasilo Naš glas 
 
Na podlagi 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega 
glasila »Naš glas« (Uradni list RS, št. 28/2001) in 16. 
člena Statuta Občine Videm – UPB-2 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/2016 in 45/2017), je Občinski 
svet Občine Videm na svoji 2. redni seji, dne 29. januarja 
2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILO 

NAŠ GLAS 
 

1. 
V Uredniški odbor javnega glasila »Naš glas« se 
imenujejo: 
1. Alojz Čeh, Videm pri Ptuju 24/c, 2284 Videm pri Ptuju 
2. Tadej Podvršek, Tržec 18/k, 2284 Videm pri Ptuju 

3. Dejan Tramšek, Barislovci 16, 2324 Lovrenc na dr. 
polju 
4. Ivan Božičko, Tržec 46/c, 2284 Videm pri Ptuju 
5. Friderik Likavec, Zg. Pristava 24, 2323 Ptujska gora 
6. Petra Krajnc, Lancova vas 74/a, 2284 Videm pri Ptuju 
7. Marjan Nahberger, Pobrežje 14, 2284 Videm pri Ptuju 
 

2. 
Za odgovorno urednico se imenuje Tatjana Mohorko, 
Sela 28/b, 2324 Lovrenc na dr. polju. 
 

3. 
Mandat Uredniškega odbora traja do izteka mandata 
občinskega sveta. 
 

4. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-02/2019-07 
Datum: 30. 01. 2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

 
OBČINA VITANJE 

 
131. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi prvega odstavka 247. člena Zakona o 
urejanju prostora – ZureP-2 (Ur.l. RS, št. 61/17) ter 17. 
člena Statuta Občine Vitanje  (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 49/2017) je Občinski svet občine Vitanje  na 3. 
redni seji dne 25. 1. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra 
parc.št. 1082/21 k.o. 1092 – Paka I., površine 810 m2. Za 
navedeno parcelo z ID znakom 1092 1082/21 se vpiše 
lastninska pravica za Občino Vitanje, Grajski trg 1, 
Vitanje, matična številka 5883768000. 
 

2. člen 
Pristojno sodišče na predlog Občina Vitanje, Grajski trg 
1, Vitanje vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico 
Občine Vitanje na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu 
tega sklepa. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka :  9000-002/2019-014 
Datum   : 25. 1. 2019 
 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 
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OBČINA VOJNIK 
 
132. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje 
Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote 
EUP NC-5) 

 
Na podlagi 60. 96 in 99. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Ur. l.RS, št. 33/07..) in Statuta Občine 
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin  št. 3/2016), je 
župan Občine Vojnik  sprejel 
  

SKLEP 
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA OBMOČJE GMAJNER V NOVI CERKVI 

(DEL PROSTORSKE ENOTE EUP NC-5) 
  

I. 
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje 
Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske enote EUP NC-5), 
ki ga je izdelalo podjetje  URBANISTI, d.o.o., št. proj. 
165/2018. 
  

II. 
Območje izdelave OPPN se nahaja v severnem delu 
naselja Nova Cerkev v neposredni bližini podružnične 
osnovne šole. Območje zajema zemljiške parcele št. 
639/1-del in 636/10-del, k.o. Strmec pri Vojniku in je 
veliko 0,65 ha. Na severu je omejeno s šolskim 
kompleksom, na vzhodu z lokalno cesto in naseljem 
enostanovanjskih stavb ter na jugu in zahodu s 
travnikom. Znotraj območja je načrtovana gradnja 10 
enostanovanjskih stavb etažnosti do največ K+P+M. 
Območje se na novo opremi z gospodarsko javno 
infrastrukturo, uvoz se uredi neposredno iz lokalne ceste. 
 

III. 
Javna razgrnitev osnutka OPPN se začne 11. 2. 2019, in 
sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Nova Cerkev 22, Nova 
Cerkev. Javna razgrnitev traja do vključno 14. 3. 2019. 
Javna obravnava bo v sredo 6. 3. 2019 ob 15.00 v sejni 
sobi Krajevne skupnosti Nova Cerkev, Nova Cerkev 22. 
Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni 
osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni 
osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. 
 

IV. 
V času javne razgrnitve lahko pristojni organ KS 
posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine 
Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS 
strinja s predlogom. Pripombe in stališča iz prvega 
odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale 
fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine 
Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki jih posreduje v 
potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik. 
  

V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
  
Številka: 350-0004-2018/3 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 
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