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OBČINA APAČE  

 
19. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih 

programov ljubiteljskih skupin v Občini Apače 
za leto 2018 

 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih 
ljubiteljskih skupin v občini Apače (Uradno glasilo 
slovenskih občin 1/2013) ter Odloka o proračunu občine 
Apače za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
59 z dne 22.12.2017) objavlja občina Apače 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH 

PROGRAMOV LJUBITELJSKIH SKUPIN V OBČINI 
APAČE ZA LETO 2018 

  
1. Naziv in sedež naročnika:  
Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače. 
 
2. Predmet javnega razpisa:  
• sofinanciranje kulturne dejavnosti na področju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti (orkestralna, pevska, 
plesna, lutkovna, gledališka, literarna, ljudsko petje, 
likovna), ki se izvaja v okviru društev. 

• nakup opreme in kostumov izvajalcev na področju 
ljubiteljske dejavnosti za izvajanje programa 
dejavnosti. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:  
• društva in druge organizacije, registrirane za 

izvajanje kulturne dejavnosti;  
• posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih 

v kulturi na pristojnem ministrstvu za kulturo. 
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: 
• trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem 

področju;  
• so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 

dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v 
Sloveniji s sedežem na območju občine Apače;  

• zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
javnosti in medijem;  

• izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega 
programa, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz 
javnih sredstev,  

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih programov in projektov; 

• so v preteklem letu redno izpolnjevali pogodbene 
obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega 
proračuna; 

• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, 
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež 
sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, 
sponzorstva, donatorstva, volontersko delo....); 

• podajo izjavo, da bodo sodelovali na prireditvah, ki 
jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani. 

 
5. Višina razpisanih sredstev:  
Višina razpoložljivih sredstev je skupno 12.145,00 EUR 
od tega za:  
 

5.1. sofinanciranje kulturne dejavnosti na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti - 11.000,00 EUR; 

5.2. nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na 
področju ljubiteljske dejavnosti za izvajanje 
programa dejavnosti - 1.145,00 EUR. 

  
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev  

Za ocenjevanje programov bodo upoštevana merila za 
kategorizacijo, vrsta kulturne dejavnosti, velikost skupine, 
programske posebnosti in dosežki. 

Za izvedbo projekta bodo upoštevana merila: kvalitetni 
nivo izvedbe programov, število uporabnikov, vrsta 
kulturne dejavnosti , namen nabave, število članov 
izvajalca.  
 
7. Način financiranja: 
Sofinanciranje se izvaja na podlagi izstavljenih zahtevkov 
društev in priloženih dokazil o namenski porabi sredstev. 
 
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:  
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2018 do oddaje zadnjega zahtevka. 
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9. Informacije in dvig razpisne dokumentacije: 
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi 
razpisa. Prevzame se lahko osebno v tajništvu občine 
Apače ali na internetni strani www.obcina-apace.si  
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Pintarič, 
telefon 02 569-85-52, faks: 02/569-85-51. 
 
10. Oddaja in dostava vlog:  
• Vloga mora biti predložena na naslov:  Občina 

Apače, Apače 42b, 9253 Apače, najpozneje do 
16.2.2018 do 13,00 ure. 

• Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in 
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora 
biti izpisano: »NE ODPIRAJ - VLOGA NA RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
LJUBITELJSKIH SKUPIN 2018«. Na zadnji strani 
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni 
naslov (sedež).  

  
11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
razpisa: 

Vlagatelji bodo o izidu obveščeni v 15 dneh po roku za 
oddajo vlog s sklepom. 
 
Številka: 4102-0002/2018-05 
Datum: 24.1.2018 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 

 
20. Javni razpis za sofinanciranje programov 

posebnih skupin  v Občini Apače za leto 2018  
(upokojenska društva, veteranska in druga 
programsko sorodna društva) 

 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 52 z dne 21.11.2014  in v skladu z 
Odlokom o proračunu občine Apače za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 59 z dne 22.12.2017) 
občina Apače objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV POSEBNIH 

SKUPIN  V OBČINI APAČE ZA LETO 2018 
(UPOKOJENSKA DRUŠTVA, VETERANSKA IN 
DRUGA PROGRAMSKO SORODNA DRUŠTVA) 

 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Apače, Apače 42 b, 
9253 Apače, telefon: 02/569-85-50, faks: 02/569-85-51, 
e-pošta info@obcina-apace.si 
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, 
ki vsebujejo naslednje vsebine:  
• informiranje ter svetovanje svojim  članom; 
• prostovoljno delo; 
• rekreativno preživljanje prostega časa; 
• domoljubna vzgoja; 
• obujanje tradicije; 
• strokovna vzgoja članov; 
• skrb za lastno zdravje;   
• programi druženj;  
• spodbujanje k strpnosti, nenasilju; 
• kulturno izražanje in kreativnost. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo: 
Pravico do sofinanciranja projektov po tem pravilniku 
imajo neprofitne organizacije,  društva in zveze, ki so 

nosilci izvajanja programov za območje občine Apače, 
njihovo delovanje pa je širšega pomena v občini.  
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov: 
• so registrirani za opravljanje dejavnosti, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu, 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih programov, 

• imajo sedež na območju občine Apače ali upravne 
enote Gornja Radgona,  

• prijavljajo program, ki je predmet razpisa,  
• vsako leto občinski upravi dostavijo poročilo o 

realizaciji programa za preteklo leto.  
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: 
Za ocenjevanje programov bodo upoštevana naslednja 
merila in kriteriji: cilji programa, število različnih vsebin 
samostojnih projektov, število aktivno sodelujočih članov 
v programa društva povprečno letno, število članov 
društva s plačano članarino na dan 31.12.2017. 
Vlagatelju, ki v razpisnih obrazcih ne izpolni posameznih 
rubrik s podatki, se šteje vloga za popolno, neizpolnjena 
rubrika pa se točkuje z nič točk. 
  
6. Višina sredstev, zagotovljena v proračunu občine 
Apače za leto 2018 za sofinanciranje posameznih vsebin 
javnega razpisa je  
• za veteranske in druga programsko sorodna 

društva     641,57 EUR. 
• • za upokojenska društva                 1.469,25 

EUR. 
 
7. Maksimalna višina sofinanciranja je 75% sredstev za 
predvidene stroške programa. 
 
8. Obdobje porabe sredstev: 
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v 
letu 2018 za namene, za katera so bila dodeljena.  
 
9. Informacije in dvig razpisne dokumentacije: 
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi 
razpisa. Prevzame se lahko osebno v tajništvu občine 
Apače ali na internetni strani www.obcina-apace.si 
 
10. Rok in način oddaje vlog: 

Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec SPL- 
Splošni podatki ter  en obrazec A.  

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 
16.2.2018 do 13.00 ure. Za pravočasno prispele se bodo 
štele vloge, ki bodo prispele na sedež naročnika: Občina 
Apače, Apače 42b, 9253 Apače, do 16.2.2018 do 13.00 
ure. Vloge morajo biti izpolnjene na razpisnih obrazcih in 
oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti 
s pripisom »NE ODPIRAJ-VLOGA NA JR POSEBNE 
SKUPINE 2018«. Na hrbtni strani vloge mora biti 
naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo 
prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene 
naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja 
s pogoji ter kriteriji razpisa. 
 
11. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji 
obveščeni o izidu razpisa: 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani 
k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem 
roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne 
komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po 
merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in 
obvestila o ne izboru bodo izdani najkasneje v roku 30 
dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema 
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sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu 
pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe 
projektov. 
 
12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja 
Pintarič, telefon 02 569-85-52, faks: 02/569-85-51. 
 
Številka: 4102-0002/2018-05 
Datum: 24.1.2018 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 

 
OBČINA DORNAVA 

 
21. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 30/14) in v skladu z Zakonom 
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB, 
111/05-Odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06-Odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10-ZRud-1, 76/10-ZRud-1A, 20/11-Odl. US, 
57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski 
svet Občine Dornava na svoji 22.  redni seji, dne 
18.01.2018, na predlog župana, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobi nepremičnina parc. št. 556/1, k.o. 380 PRERAD. 
 

II. 
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine 
Dornava, pri kateri se zaznamuje grajeno javno dobro. 
 

III. 
Po uveljavitvi tega sklepa izda Občinska uprava Občine 
Dornava po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, ki se pošlje 
Okrajnemu sodišču na Ptuju. 
 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-24/2017 
Datum: 18.01.2018 
 

 Občina Dornava 
 Rajko Janžekovič, župan 

 
 

 
OBČINA MAKOLE 

 
22. Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št.: št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 
101/13) in 101. člena Statuta Občine Makole  (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/2007 in 45/2014) je 
Občinski svet Občine Makole na 19. redni seji dne 
23.01.2018 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2018 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Makole za leto 2018 
določajo višina proračuna, postopki izvrševanja 
proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

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

Konto   O P I S 
Plan 2018 
(v EUR) 

  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
  I. S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 1.923.317 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.751.229 

70   DAVČNI PRIHODKI 1.606.979 
700   Davki na dohodek in dobiček 1.510.679 
703   Davki na premoženje 48.400 
704   Domači davki na blago in storitve 47.900 

71   NEDAVČNI PRIHODKI 144.250 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 127.500 
711  Takse in pristojbine 2.000 
712  Globe in druge denarne kazni 1.000 
714   Drugi nedavčni prihodki 13.750 

72   KAPITALSKI PRIHODKI 12.500 
722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 12.500 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 159.588 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij 138.251 
741  Prejeta sredstva iz drž. Proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 21.337 
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  II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 2.231.131 
40   TEKOČI ODHODKI  734.287 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 145.322 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 24.238 
402   Izdatki za blago in storitve 528.849 
403  Plačila domačih obresti 10.500 
409   Rezerve 25.378 

41   TEKOČI TRANSFERI  805.285 
410   Subvencije 28.500 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 507.100 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 62.685 
413   Drugi tekoči domači transferi 207.000 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  634.638 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 634.638 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  56.921 
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 31.000 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  25.921 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) -234.814 
  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 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0 
440   Dana posojila 0 
441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. 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+501) 198.001 
500   Domače zadolževanje 198.001 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 113.187 
550   Odplačila domačega dolga 113.187 

  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -223.000 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 84.814 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 307.814 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 223.000 

 
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov 

neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, 
župan, nadzorni odbor in občinska uprava), ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo. Podprogrami so 
razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.  

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Makole. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 
se porabijo za investicijo v gasilsko opremo 
Prostovoljnega gasilskega društva Makole, 

2. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanje odpadnih voda po Uredbi o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 

80/2012 in 98/2015) in se porabijo na področju 
ravnanja z odpadno vodo in subvencioniranja 
storitev in vlaganj na področju ravnanja z odpadno 
vodo, 

3. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov po Uredbi o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, 
št. 14/2014) in se porabijo za sofinanciranje 
odlagališča odpadkov CERO II. reda – Pragersko 
ter za ukrepe zmanjševanja onesnaževanja okolja. 

4. koncesijska dajatev za divjad, ki se nameni za 
namene varstva in vlaganj v naravne vire v Občini 
Makole. 

Pravice porabe namenskih prihodkov proračuna 
prejšnjega odstavka tega člena, ki niso porabljene v 
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika, župan odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi 
postavkami v okviru posameznega področja proračunske 
porabe. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi 
realizaciji. 

 



Št. 4/26.1.2018 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 26 
 

 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, 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 70% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
• v letu 2019  70% navedenih pravic porabe in 
• ostalih prihodnjih letih 30% 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  
20%  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 dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
porabnikov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% ali za več kot  50.000 EUR, 
mora predhodno potrditi občinski svet. 

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.  

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 
22.660 EUR.  

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v celoti 
odloča župan in o tem obvešča občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 
EUR. 
 

10. člen 
Župan lahko dopolni letni načrt pridobivanja in 

razpolaganja za nepremičnine do vrednosti 9.000 EUR in 
za nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno 
pravico ter o tem obvesti občinski svet. 

Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan 
pooblaščen tudi za podpis pogodbe. 

Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 
EUR je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
občina na podlagi 85. člena ZJF in tega odloka 
likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.  

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Makole, v vsakem posamičnem primeru odloča 
občinski svet. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja občine za izvrševanje 

občinskega proračuna za investicije, predvidene v 
občinskem proračunu) 

Za financiranje projekta Ureditev LC 440101 – Odsek 
Mostečno – Ložnica se občina lahko zadolži do višine 
58.001 EUR. 

Za financiranje projekta Pločniki Pečke – sofinanciranje 
DRSI se občina lahko zadolži do višine 140.000 EUR. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Makole v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-2/2018-22 
Datum: 23. 1. 2018 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
OBČINA MAKOLE 

 
23. Sklep o cenah programov Vrtca "Otona 

Župančiča" Slovenska Bistrica  na območju 
občine Makole 

 
Na podlagi 30. in 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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 18. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05) in določil Statuta Občine Makole (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45 2014 in 64/2016) 
je Občinski svet Občine Makole na svoji 19. redni seji, 
dne 23.01.2018, sprejel 
 

SKLEP 
O CENAH PROGRAMOV VRTCA "OTONA 

ŽUPANČIČA" SLOVENSKA BISTRICA  NA OBMOČJU 
OBČINE MAKOLE 
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1. člen 
Cene programov vrtcev so: 
 

Vrsta programa 
Cena 

programa 
v EUR 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 433,40 
Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 308,10 
Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 347,07 

 
2. člen 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini 
 

Obroki Dnevno v EUR 
Zajtrk  0,32 
Malica 0,21 
Kosilo 0,73 
Skupaj 1,26 

 
3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Makole po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira 
plačila programov, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v 
obdobju od 01. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko 
starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za 
največ en mesec. Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati 
odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem 
odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% 
plačila določenega z odločbo. 

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Makole po 
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne 
sofinancira plačila programov, enkrat v koledarskem letu 
uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi 
bolezni oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 
oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge 
staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina 
Makole obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi 
plačila. 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
cenah programov vrtcev na območju občine Makole, 
številka 900-3/2016-20, z dne 20. 04. 2016 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 20/2016). 
 

5. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 02. 2018 
dalje. 
 
Številka: 900-2/2018-19 
Datum: 23. 1. 2018 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
24. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 

storitve pomoč družini na domu 
 
Občinski svet Občine Makole je na 19. redni seji dne 
23.01.2018 na predlog župana Franca Majcna razpravljal 
o predlogu cene storitve pomoč družini na domu ter v 
zvezi s tem sprejel naslednji 

SKLEP 
 

1. 
Občinski svet Občine Makole daje soglasje k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo 
je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 
16,76 EUR na uro opravljene storitve ob delavniku, 17,82 
EUR  na uro opravljene storitve v nedeljo ter 18,87 EUR 
na uro opravljene storitve na dan državnega praznika in 
dela prostega dneva. 
 

2. 
Občina Makole subvencionira ceno urne postavke 
pomoči družini na domu v višini 11,99 EUR. 
 

3. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Makole znaša 
prispevek uporabnika za uro opravljene storitve ob 
delavniku 4,77 EUR,  v nedeljo in nočnem času 5,83 
EUR ter na dan državnega praznika in dela prostega dne 
6,88 EUR. 
 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po  objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.02.2018 
dalje. 
 

5. 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu, številka 900-15/2014-18, z dne 15. julija 2014. 
 
Številka: 900-2/2018-20 
Datum: 23. 1. 2018 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
25. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 
20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 22/14 – od. US in 19/15) 
in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin. Št. 2/07 in 45/14) je Občinski svet 
Občine Makole, na svoji 19. redni seji, dne 23.01.2018, 
na predlog župana sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Nepremičnini  parc. št.:   
• 1545/2 k.o. (772) Štatenberg, zemljišče v izmeri 146 

m2, 
se ukine status javnega dobra.  
 

II. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz prve I. točke 
izgubi status javnega dobra in postane polna last Občine 
Makole. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 900-2/2018-21 
Datum: 23. 1. 2018 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
OBČINA MARKOVCI 

 
26. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnih zemljišč v Občini Markovci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 62/17) 

 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
Občini Markovci, objavljenem  v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 62/17, z dne 29. 12. 2017, je bila 
ugotovljena redakcijska napaka, zato dajem 
 

POPRAVEK 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
62/17) se v 13. členu navedena besedna zveza 
»Uradnem listu RS« in 19. členu navedena besedna 
zveza »Uradnem listu« pravilno glasita »Uradnem glasilu 
slovenskih občin«. 
 
Številka: 007-0008/2017 
Datum: 22. 1. 2018 
 

 Občina Markovci 
 Milan Gabrovec, župan 

 
 

 

OBČINA POLJČANE 
 
27. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 

2018 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07– UPB2, 76/08, 100/08, 100/08-
odl US, 79/09, 14/10-odl US, 51/10, 84/10 – odl US, 
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011-UPB4, 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 - 
ZIPRS1617) in 93. člen Statuta Občine Poljčane (Uradni 
list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine Poljčane na 
20. redni seji dne 23. 1. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE POLJČANE ZA LETO 2018 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Poljčane za leto 2018 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, 
posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina proračuna 
 

2. člen 
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 PRORAČUN 
2018 

  A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV V EUR  
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.679.519 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.263.477 

70   DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.860.380 
700   Davki na dohodek in dobiček 2.453.107 
703   Davki na premoženje 290.741 
704   Domači davki na blago in storitve 116.332 
706   Drugi davki  200 

71   NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 403.097 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 349.110 
711   Takse in pristojbine 4.500 
712   Denarne kazni 7.300 
714   Drugi nedavčni prihodki 42.187 

72   KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 219.425 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  20.000 
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 199.425 

74   TRANSFERNI PRIHODKI (740) 196.617 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 141.543 
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 55.074 

  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.374.909 
40   TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43) 1.431.132 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 337.603 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 55.175 
402   Izdatki za blago in storitve 934.793 
403   Plačila domačih obresti 55.000 
409   Rezerve 48.561 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 1.492.088 
410   Subvencije 70.200 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 843.250 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 118.937 
413   Drugi tekoči domači transferi 459.701 
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KONTO    OPIS PRORAČUN 
2018 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 1.184.234 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.184.234 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 267.455 
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 170.000 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 97.455 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) = (I.-II.) -695.390 
  III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((I.-7102)-(II.-403-404) -640.390 
  III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) ((70+71)-(40+41)) 340.257 
  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV  0 
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 0 
  C. RAČUN FINANCIRANJA  
  VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

500   Domače zadolževanje 0 
  VIII. ODPLAČILO DOLGA 241.300 

550   Odplačilo domačega dolga 241.300 
  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII) -936.690 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -241.300 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.) 695.390 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2017) 936.690 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih proračunskih 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.  

Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin 
na nivoju podskupine kontov. Posebni del proračuna do 
ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani Občine Poljčane – www.poljcane.si. 

Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko 
občine na področju investicijskih izdatkov občine in 
državnih pomoči za naslednja štiri leta. V načrt razvojnih 
programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev 
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega 
proračuna oz. vsi investicijski odhodki in investicijski 
transferi. Načrt razvojnih programov v okviru sestavljajo 
investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in 
investicijsko vzdrževanje. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

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

4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 
• prihodki požarne takse po 60. členu zakona o 

varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 
87/01, 110/02 - ZGO-1, 105/06, 3/07 - uradno 
prečiščeno besedilo in 9/11), 

• okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), 
ki se porabi za namen, določen v zakonu, ki ureja 
financiranje občin, 

• okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10), ki se 

porabi za namen, določen v zakonu, ki ureja 
financiranje občin, 

• prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije za sofinanciranje 
investicij in projektov, ki se uporabijo za namen, 
določen v pogodbi. 

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
proračuna. 
 

5. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi 
postavkami in konti odloča župan, če s tem ni bistveno 
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva 
namenjena. 

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

6. člen 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu 

za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. 
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2018 
sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v 
naslednjih letih največ do skupne višini 70% predvidenih 
sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima 
načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 
30% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
proračunskega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravice preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
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najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu 
proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih 
programov. 
 

7. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

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

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna. 
 

8. člen 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska 
rezerva se v letu 2018 oblikuje največ  v višini 36.797 
EUR.  

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave, o uporabi sredstev proračunske rezerve, za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, odloča 
župan. 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija v višini 11.764 EUR kot 
nerazporejeni del proračunskih prejemkov za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, 
o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

9. člen 
Župan lahko dolžniku do višine 210 EUR odpiše oziroma 
odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v 
nesorazmerju z višino terjatev. 
 

10. člen 
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja 

za nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 EUR in za 
nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno 
pravico ter o tem obvesti občinski svet ob zaključnem 
računu.  

Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan 
pooblaščen tudi za podpis pogodbe. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

11. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna. Za izvajanje kratkoročnega 
zadolževanja je pooblaščen župan.  

O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti 
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je 
Občina Poljčane, v vsakem posamičnem primeru odloča 
občinski svet. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Poljčane v letu 
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0092/2017 
Datum: 23. 1. 2018 
 

 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 

 
 

 
OBČINA PREVALJE 

 
28. Popravek Sklepa o določitvi najemnin za leto 

2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
59/2017 

 
POPRAVEK 

 
VI. točka Sklepa o določitvi najemnin za leto 2018, ki je 
bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 
59/2017 dne 22.12.2017, se pravilno glasi: 
 
»Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se 
začne od dne 01.01.2018 dalje. Najemnine, določene v 
točki I. razdelek 3. TRŽNICA veljajo do 31.03.2018.«. 
 
Popravek se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0008-2/2017-19 
Datum: 26.01.2018 
 

 Občina Prevalje 
 Matija Tasič, župan 

 
 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

 
29. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede 
 
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – 
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 
23/17 – ZDOdv in 67/17) in prvega odstavka 4. člena 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 
128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 
61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – 
ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 
24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 
98/15, 15/16, (84/16), 15/17 in 68/17) izdajam v zvezi z 
uvrstitvijo v plačne razrede za določitev osnovne plače 
direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je 
Občina Ravne na Koroškem, naslednji 
  

SKLEP 
O UVRSTITVI DIREKTORJEV V PLAČNE RAZREDE 

 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska 

univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390, 
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Ravne na Koroškem, se uvrsti v 48. plačni razred. 
 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda, Zavoda za 

kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na gradu 
6, 2390, Ravne na Koroškem, se uvrsti v 48. plačni 
razred. 

  
Delovno mesto ravnateljice javnega zavoda Vrtec 

Ravne na Koroškem, Čečovje 12a, 2390, Ravne na 
Koroškem, se uvrsti v 50. plačni razred. 

  
Delovno mesto ravnateljice javnega zavoda Koroška 

osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1, 2390, 
Ravne na Koroškem, se uvrsti v 48. plačni razred. 
 
Številka: 1140-0005/2017 
Datum: 24. 01. 2018 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
OBČINA RUŠE 

 
30. Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Ruše za leto 2018 

 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 Odl. 
US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13, 68/16 in 
61/17), Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Ruše (UGSO, št. 6/15), 
objavlja Občina Ruše  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 
LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI 

RUŠE ZA LETO 2018 
 
I. NAROČNIK: Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
 
II. PREDMET RAZPISA so naslednje vsebine: 
• sofinanciranje področij dejavnosti, kot so: glasbeno 

(vokalno in instrumentalno), gledališko, lutkovno, 
folklorno, plesno, mažoretno, filmsko, video, 
likovno, ročnodelsko, fotografsko, literarno in etno 
dejavnost, ki se izvaja v okviru programov 
izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, 

• izobraževanje in strokovno usposabljanje za 
potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, 

• prireditve in projekti, ki presegajo osnovno 
dejavnost društva oz. sekcije. 

• Predmet tega razpisa ni delitev sredstev za:  
• stroške, ki so vezani na program dela, ni pa jih 

možno oceniti po merilih in kriterij, določenih v 
prilogi pravilnika; 

• investicije v gradnjo prostorov ali investicijska 
vzdrževanja, namenjena izvajanju kulturnih 
prireditev oz. v obnove kulturnih prostorov. 

 
III. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA LJUBITELJSKIH 
KULTURNIH PROGRAMOV na tem razpisu imajo 
društva registrirana za izvajanje programov na področju 
ljubiteljske kulture ter ostala društva, ki imajo v okviru 
svoje dejavnosti registrirane dejavnosti s področja 
ljubiteljske kulture in izpolnjujejo vse naslednje pogoje: 
• registrirani za opravljanje kulturno umetniških 

dejavnosti, 

• imajo sedež v Občini Ruše in delujejo na območju 
občine Ruše, 

• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 

in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o 
društvih, 

• delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno 
leto, 

• vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje 
do konca leta predložijo poročilo o realizaciji 
programov ter poročilo o doseženih uspehih pri 
izvajanju dejavnosti, 

• skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra, 
• v svojih objavah navajajo Občino Ruše kot 

sofinancerja prireditve, 
• se odzovejo na poziv občine k sodelovanju na 

prireditvah, ki jih organizira Občina Ruše. 
 
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:  
Okvirna višina sredstev je zagotovljena v proračunu 
Občine Ruše za leto 2018 v skupni višini 41.284,00 EUR 
na proračunski postavki 825/412000 Materialni stroški - 
izvajanje kulturnih programov, in sicer: 
• za sofinanciranje kulturnih programov v višini 

26.284,00 EUR  
in 
• za sofinanciranje kulturnih prireditev in projektov v 

višini 15.000,00 EUR  
 
V. RAZPIS se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in na uradni spletni strani Občine Ruše www.ruse.si, kjer 
bo dosegljiva razpisna dokumentacija. Podrobnejše 
informacije lahko dobite od dneva objave do izteka 
prijavnega roka v: 
• prostorih Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, 

pri Hedviki Potočar, v času uradnih ur. V 
ponedeljek, sredo in petek med 8. in 12. uro ter v 
sredo od 13.30 ure do 16.30 ure in 

• na sedežu JSKD OI Ruše, Falska c. 24, 2342 Ruše, 
pri Zvezdani Remšak, od ponedeljka do petka med 
8. in 12. uro. 

 
VI. ODDAJA PRIJAV: Prijavne obrazce z zahtevano 
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom 
»NE ODPIRAJ-JAVNI RAZPIS-KULTURA 2018« 
posredovati na naslov Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 
Ruše. Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni 
naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki jo 
prejme sprejemna pisarna Občine Ruše najkasneje do 
27. februarja 2018 do 12. ure. 
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo prispela v 
sprejemno pisarno Občine Ruše do vključno 27. februarja 
2018 do 12. ure. 
Vlagatelji za opremo kuverte obvezno uporabijo priložen 
obrazec za odpremo. 
 
VII. ODPIRANJE PRIJAV: Komisija za vodenje postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnost v Občini Ruše v letu 2018, 
imenovana s sklepom župana, bo odpiranje prijav 
opravila v prostorih Občine Ruše. Odpiranje ne bo javno. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 3 dni od 
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 
5-ih dni, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne bodo 
izpolnjevale pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. 
Vloge, ki ne bodo prispele do 27. februarja 2018 do 12. 
ure, se kot prepozne zavržejo. 
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O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni 
najkasneje do 26. aprila 2018. 
 
VIII. ODLOČBO, na predlog Komisije za vodenje 
postopka, izda direktor občinske uprave oziroma od 
njega pooblaščena oseba. 
• Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko 

vlagatelj vloži pritožbo v roku 15 dni od dneva 
prejema odločbe, na župana Občine Ruše. 
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo, 
neupravičene zavrnejo.  

 
IX. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z upravičenci 
sklenjene po dokončnosti odločbe. 
 
X. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo 
dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za 
katerega velja ta razpis. 
 
Številka: 610-0024/2018 
Datum: 24. 1. 2018 
 

 Občina Ruše 
 Mihael Hleb Oset, podžupan 

 
 

 
OBČINA ŠENČUR 

 
31. Popravek Odloka občinskem prostorskem 

načrtu Občine Šenčur (uradno prečiščeno 
besedilo) 

 
Uredništvo Uradnega glasila slovenskih občin objavlja 
 

POPRAVEK 
ODLOKA OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 

OBČINE ŠENČUR (URADNO PREČIŠČENO 
BESEDILO) 

 
V Odloku občinskem prostorskem načrtu Občine Šenčur 
(uradno prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 58/2017) se pri Prilogi št. 1 pod Tabelo 1 objavi 
obrazložitev, ki se glasi: 
- 1 – izključno na servisnem delu parcele; ne pred ulično 
fasado; 
- 2 – dovoljeni objekti: uta, senčnica, kolesarnica; 
- 3 – v primeru, ko ni možna priključitev na javno 
kanalizacijsko omrežje in ob soglasju pristojnega 
upravljavca; 
- 4 – izključno ograje namenjene potrebam športnih 
površin (zaščitne, varovalne ograje) ; 
- 5 – parkovnih površin se praviloma ne omejuje. Če se 
zaradi varovanja oziroma zaščite parkovne površine 
omeji, se prvenstveno uporabljajo žive meje. Druge vrste 
ograj morajo biti transparentne, s čimer omogočajo 
pogled  na zeleno površino.  Maksimalna višina 1,5 m. 
Zidovi niso dovoljeni; 
- 6 – le kot varovalna ograja pokopališča. Ograjevanje 
znotraj območja pokopališča ni dovoljeno; 
- 7 – dovoljeni objekti: nadstrešek, uta; 
- 8 - višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti 
s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske 
razlike lahko premostijo z opornimi zidovi; 
- 9 – lokacija se določi skupaj z občinsko strokovno 
službo; 
- 10 - samo za potrebe objektov v A in SK v primeru, ko 
ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in 
ob soglasju pristojnega upravljavca, v kolikor znotraj A in 
SK ni mogoče najti ustrezne lokacije za objekt, v 

oddaljenosti največ 50 m od roba stavbnih zemljišč; pri 
malih ČN do zmogljivosti 50 PE, pri nepretočnih 
greznicah do 30 m3; 
- -  11   - pritličen, enoetažni objekt;  V kolikor znotraj SK 
ali A gradnja ni izvedljiva, je gradnja možna tako, da je 
zagotovljena funkcionalna povezanost s kmetijo. Objekt 
ne sme povzročiti fragmentacije kmetijskih zemljišč. 
Zazidana površina objekta za potrebe kmetijskega 
gospodarstva lahko doseže največ 40 m2. Gradnje niso 
dovoljene na območjih  agrooperacij;   
- 12 – objekti, površine do vključno 150 m2 in višina do 
vključno 3 m; gradnje niso dovoljene na območjih 
agrooperacij; 
- 13 - skladno s funkcijo gozda, površina do vključno 40 
m2 in višina do 3,5 m; 
- 14 - vsi razen cestni silos; 
- 15 – za vse ograje znotraj naselij je potrebno pridobiti 
mnenje občinske strokovne službe; 
- 16 – samo vkopan ali do velikosti 50 m3; 
- 17 – le v primerih zagotavljanja povezanosti 
namakalnega sistema; 
- 18 – samo objekti za spremljanje stanja okolja in 
naravnih pojavov in varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami; 
- 19 – objekti za oglaševanje površine do vključno 12 m2 
in višine do vključno 5 m. Objekte za oglaševanje se 
prednostno namešča na javnih površinah, pri čemer se 
ne sme prekinjati kvalitetnih vedut in dostopov do drugih 
javnih površin. Pred postavitvijo objektov je potrebno 
pridobiti soglasje občinskega oddelka, pristojnega za 
prostor. Dopustna je postavitev oglaševalskih objektov 
izven javnih površin, pod pogojem, da so postavljeni 
znotraj zemljiške parcele poslovne enote, katere 
dejavnost se oglašuje, da so prilagojene pešcu in 
počasnemu prometu. Objektov za oglaševanje se ne sme 
umeščati na strehe stavb; 
- 20 – dovoljena višina 2 m, ograja mora biti nad višino 
1,5 m transparentna, razen na območjih kulturne 
dediščine, kjer ne smejo biti višje od 1,2 m s parapetom 
do 40 cm nad terenom ali brez parapeta; 
- 21 - dovoljeno ob obstoječih kmetijskih stavbah; 
- 22 - le do 20 m2 površine; 
- 23 - samo za potrebe konjeništva; 
- 24 - ograje ne smejo prekinjati javnih poti. Ograje 
morajo biti transparentne; 
- 25 – v skupni površini do 150 m2; 
- 26 – samo en objekt; 
- 27 – višina objektov do 5 m, grajene ograje niso 
dovoljene, grajena gozdna prometnica ni dovoljena; 
- 28 – višina objektov do 5 m; 
- 29 –  dopustna le: 
- čebelnjak kot lesen enoetažni pritlični objekt na 
točkovnih temeljih, namenjen gojenju čebel, tlorisne 
površine do vključno 40 m2, 
- staja kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih 
temeljih, namenjen zavetju rejnih živali na paši, tlorisne 
površine do vključno 100 m2; 
- 31 – samo krmišča, površina do vključno 40 m2; 
- 32 – dovoljena tudi parkirna mesta in garaže za 
avtobuse, tovorna vozila in delovne stroje, ki presegajo 
3,5 t in za priklopnike teh motornih vozil; 
- 33 – dovoljene tudi parkirne površine, namenjene 
avtodomom; 
- 34 - višinske razlike na zemljišču je potrebno premostiti 
s travnatimi brežinami, ko to ni mogoče pa se višinske 
razlike lahko premostijo z opornimi zidovi; 
- 35 – dopustni vsi, razen priključek na cesto, ki je 
dopusten le, če gre za dostop do objekta, skladnega s 
prostorskim aktom, če gre za objekt: 
- ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, 
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- ki je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod 
stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali 
- ki ga je dopustno graditi na površinah razpršene 
poselitve; 
- 36 – dopustna je rekonstrukcija kolesarskih poti, 
pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z 
zakonom, ki ureja ceste (npr. kategorizirana državna 
kolesarska pot, kategorizirana občinska kolesarska pot); 
- 37 – dopustno le v primeru agromelioracije; 
- 39 – vrtina ali vodnjak za lastno oskrbo s pitno vodo, 
globine do 30 m ali za raziskave; 
- 40 – samo zbiralnik za kapnico ob obstoječih stavbah, 
vkopan ali do velikosti 50 m3; 
- 41 – le ob rekonstrukciji lokalnih cest, vsi razen cestni 
silos, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, 
objekt javne razsvetljave; 
- 42 – ob rekonstrukcijah lokalnih cest, do velikosti 15 
m2 in višine 4 m - samo čakalnica na postajališču in 
kolesarnica;   
- 43 – dovoljena višina do 3 m, nad višino 1,5 m mora 
biti ograja transparentna; 
- 44 – samo zmogljivost do 50 PE; 
- 45 – do 1000 m2; 
- 46 – zajem pitne in  tehnološke vode (prostornina 
razlivne vode do 250 m3) in vodni zbiralnik za potrebe 
namakanja (prostornina razlivne vode do 2000 m3) ; 
- 47 - razen ekološki otok; 
- 48 – parkirna mesta in garaže za osebna in tovorna 
vozila do 3,5 t; 
- 49 - kot zaščitne ograje pred divjadjo samo na meji 
med gozdom in obdelanimi površinami, ter za varovanje 
območja vodnih virov in ostale komunalne infrastrukture. 
Zidane ograje niso dovoljene. Postavitev ograj za pašo 
živine dovoljena le, če je paša določena v 
gozdnogojitvenem načrtu; 
- 50 - dovoljeno je vzpostaviti smučarsko progo dolžine 
do 200 m za čas smučarske sezone, postavljanje 
montažnih žičniških objektov; 
- 51 - višina ne sme presegati 1,2 m, brez parapeta (živa 
meja, les) oziroma z zidanim parapetom do višine 40 cm 
(kamen, beton, omet).  
 
Št. 1/2018 
Maribor, dne 26.1.2018 
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OBČINA ŠKOFJA LOKA 
 
32. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 

2018 
 
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 in 14/15 – ZUUJFO in 
76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 80/16 in 71/17 
ZIPRS1819) in 16. ter 92. člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/16, 35/2016 
in 26/2017) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 
27. redni seji, dne 25. januarja 2018 sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 

2018 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za leto 2018 določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Sestava in višina proračuna 
 

2. člen 
(Sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov. 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 

odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. 

S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna 
struktura proračuna po namenih porabe. 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 
 

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  Proračun leta 2018 
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 23.343.294,61 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)  19.309.842,61 
70 DAVČNI PRIHODKI 16.141.086,50 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.168.756,11 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.034.046,00 
73 PREJETE DONACIJE 9.984,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.989.422,00 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 23.768.988,42 
 40 TEKOČI ODHODKI 7.266.867,29 
41 TEKOČI TRANSFERI 7.518.467,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.288.670,13 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 694.984,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                                                      
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -425.693,81 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 14.850,00 
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 14.850,00 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 240.000,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 240.000,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -225.150,00 
C.RAČUN FINANCIRANJA   
  Skupina/Podskupina kontov/Konto   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.013.850,00 
50 ZADOLŽEVANJE 1.013.850,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.263.896,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 1.263.896,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -900.889,81 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -250.046,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 425.693,81 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017 925.059,01 

 
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 Škofja 
Loka. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

V proračunskem letu se izvršuje proračun tekočega 
leta. 

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, in tega odloka. 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki od požarne takse, ki se uporabijo za 
namene, določene v zakonu, 

2. prihodki od komunalnih prispevkov, 
3. prihodki lastne dejavnosti ožjih delov občine, ki se 

uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih 
skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu krajevnih 
skupnosti, 

4. prihodki od turistične takse, 
5. prihodki od najemnin in kupnin občinskega 

stvarnega premoženja, 
6. prihodki od od pristojbine za vzdrževanje gozdnih 

cest in koncesijske dajatve za poseke in prodajo 
lesa, 

7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki se porablja za izvajanje ukrepov varstva 
in vlaganj v naravne vire, 

8. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, 
9. del presežka na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu, 

ugotovljenega z Zaključnim računom občine za leto 
2017, ki bo ostal po odplačilu glavnic dolgov. 

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v 
višini dejanskih namenskih prejemkov povečata obseg 

izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in 
proračuna. 

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega 
člena se lahko prevzemajo le, če so sredstva že 
nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba 
pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi 
sredstev. 

O obsegu pobranih in porabljenih namenskih prihodkov 
se poroča v okviru zaključnega rauna proračuna.  

 
5. člen 

(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja. 

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja 
proračunska sredstva znotraj posamezne proračunske 
postavke, to je med konti. Med izvrševanjem proračuna 
se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi 
pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se odpre v 
okviru že odprte proračunske postavke in v okviru 
sredstev posameznega uporabnika. 

O prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi 
postavkami proračuna, na predlog proračunskega 
uporabnika, odloča župan, pri čemer skupno povečanje 
ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme 
presegati 25 % obsega področja proračunske porabe. 

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki 
so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po 
programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne 
proračunske rezervacije.  

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o prerazporejenih sredstvih. 
 

6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk) 

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nova 
postavka ali nov konto, če pri načrtovanju proračuna teh 
izdatkov ni bilo mogoče predvideti, a je odprtje nove 
postavke potrebno zaradi realizacije projektov, 
financiranih s strani sredstev EU, zaradi izvršitve sodb 
sodišča ali zaradi drugih utemeljenih razlogov. Novo 
postavko se lahko odpre le v primeru, če se sredstva na 
tej postavki lahko zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev 
iz drugih postavk.  

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu novo odprtih proračunskih postavkah. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov ter po potrebi med letom odpre tudi nove 
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projekte v skupni vrednosti do 1.000.000 €. Spremembo 
posameznega projekta in vključitev novega projekta, ki 
presega 200.000 € mora predhodno potrditi občinski 
svet.   

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v 
tekoče leto, se uvrstijo  v načrt razvojnih programov po 
uveljavitvi proračuna.  

Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika 
spremeni načrt razvojnih programov za projekte, ki so 
sofinancirani iz državnega proračuna oz. z evropskimi 
sredstvi ne glede na določilo prvega odstavka tega člena. 
Sprememba po tem odstavku se  izvede v primeru 
potrebne uskladitve načrta razvojnih programov zaradi 
črpanja državnih oz. evropskih sredstev, ne glede na 
znesek.  

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

8. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna) 

Na predlog oddelka za proračun, finance in 
gospodarstvo župan skladno z zakonom začasno zadrži 
izvrševanje proračuna, če se med proračunskim letom 
zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali 
spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali 
zmanjšajo prejemki proračuna. 

Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za 
namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi 
odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja 
uporabnikov. 

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih 
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva 
investitorja oziroma jih sofinancira država. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija kot nerazporejeni del 
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za 
katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za 
namene, za katere niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na 
predlog oddelka za proračun, finance in gospodarstvo 
odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu 
svetu. 

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2018 oblikuje 
v višini 100.000 €. 
 

10. člen 
(proračunska rezerva) 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve v 
posameznem primeru do vključno višine 20.000 € odloča 
župan na predlog oddelka za proračun, finance in 
gospodarstvo. Župan o uporabi sredstev proračunske 
rezerve s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V 
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 
presega zgoraj navedeni znesek, odloča občinski svet. 

Sredstva proračunske rezerve se sorazmerno izločajo 
vsak mesec. Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje 
v višini 180.000 €. 
 

11. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna) 

Neposredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki 

proračuna) proračunskih sredstev smejo prevzemati 
obveznosti samo za namene in do višine določene v 
posebnem delu proračuna. 

Sredstva za plače in prispevke, za preostale prejemke, 
za plačilo blaga in storitev se praviloma dodeljujejo vsem 
proračunskim uporabnikom enakomerno med letom kot 
mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost 
uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje 
proračuna. 

Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali 
pristojnost proračunskega uporabnika, se mu 
sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev. 

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih 
izvajanja javnih služb se zagotavljajo v skladu s predpisi, 
ki urejajo posamezno področje, ter programi dela 
izvajalcev javnih služb in tem proračunom. 

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali 
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa 
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in 
sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za 
posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi 
predpisi, se opredelita s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih 
določi župan, ali z javnim razpisom. 
 

12. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov 

prihodnjih let) 
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki 

bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta 
postavka v proračunu tekočega leta.    

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 
javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske 
transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane 
pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s 
tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih.  

Neposredni uporabnik lahko v letu 2018 prevzame 
obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice 
porabe v letu 2018 in ki zapadejo v plačilo v letu 2019, v 
višini 80 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov 
znotraj podprograma neposrednega uporabnika, 
načrtovanih v proračunu za leto 2018. V letu 2018 lahko 
neposredni uporabnik prevzame obveznosti, ki zapadejo 
v plačilo v letu 2020, do višine 40 % obsega pravic 
porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 
2018 po podskupinah kontov znotraj podprograma 
neposrednega uporabnika. Neposredni uporabnik v 
breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati 
obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje 
pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima 
zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko neposredni 
uporabnik prevzema obveznosti za: 
1. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov; 
2. pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni za 
izvajanje upravnih nalog v občini (tiskovine in drugi javni 
dokumenti); 
3. pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, 
namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev 
drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske 
udeležbe. 
 

13. člen 
(plačilni roki v breme občinskega proračuna) 

Splošni plačilni rok za plačilo dobaviteljem je 30. dan po 
prejemu e-računa.  

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, 
ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z 
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dnem, ko je po zakonu dela prost dan, oziroma v 
plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, 
se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma 
naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.  
 

14. člen 
(določbe, vezane na zakon, ki ureja javna naročila) 

Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni 
pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo 
gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona 
o javnih naročilih in Uredbe o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega 

ter finančnega premoženja občine 
 

15. člen 
(upravljanje s premoženjem) 

O pridobitvi in odtujitvi finančnega premoženja Občine 
Škofja Loka, kadar to ni opredeljeno s proračunom, 
odloča župan do skupne višine 100.000 €. 
 

16. člen 
(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih 
financah, lahko župan v letu 2018 posameznemu 
dolžniku na podlagi njegove prošnje odpiše plačilo dolga 
do višine 1.000 €. V skupni višini lahko župan v letu 2018 
odpiše do 20.000 € zapadlih terjatev.  
 

17. člen 
(kratkoročna zadolžitev proračuna) 

Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega 
pritekanja prejemkov lahko odloči o kratkoročni zadolžitvi 
proračuna največ do 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 
 

18. člen 
(prosta denarna sredstva) 

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. 

Posredni uporabniki morajo na zahtevo oddelka za 
proračun, finance in gospodarstvo prosta denarna 
sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za 
zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje 
občinskega proračuna. 
 

19. člen 
(poročanje) 

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih 
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim 
organom občinske uprave predložiti program dela in 
finančni načrt za leto 2018, ki je usklajen s proračunom, v 
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni 
posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi 
sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in 
metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih 
tokov. 

Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo 
poslovanja, ki jih zahteva župan, oddelek za proračun, 
finance in gospodarstvo ali nadzorni odbor. 

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni 
delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega 
leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje 
skupščine, predložiti oddelku za proračun, finance in 
gospodarstvo gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska 
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo 

poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne 
vsebuje. 

20. člen 
(pristojnosti predstojnika neposrednega in 

posrednega uporabnika) 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki skrbi, 

da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim 
pritekanjem enakomerno vsem proračunskim 
porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan 
oziroma od njega pooblaščena oseba. 

Ne glede na določbo prejšnejga odstavka je za 
zakonitost izvrševanja finančnega načrta krajevne 
skupnosti odgovoren predsednik sveta posamezne 
krajevne skupnosti.  

Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev 
iz proračuna so odgovorni skrbniki postavk, ki so 
določeni na podlagi sklepa župana in odredbodajalci po 
pooblastilu župana.  

Za zakonito in namensko uporabo proračunskih 
sredstev, ki so posrednemu proračunskemu uporabniku 
razporejena iz proračuna občine, sta odgovorna direktor 
posrednega uporabnika oziroma predstojnik.  
 

21. člen 
(krajevne skupnosti) 

Krajevna skupnost lahko, brez predhodnega soglasja 
župana, sklepa pravne posle, ki se nanašajo na redno 
poslovanje krajevne skupnosti, pod pogojem, da vrednost 
pravnega posla ne presega 500 € in da je odhodek 
predhodno predviden v finančnem načrtu krajevne 
skupnosti.   

Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma 
odredbodajalec krajevne skupnosti odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi 
postavkami v finančnem načrtu krajevne skupnosti v 
okviru omejitev iz 3. odstavka 5. člena tega odloka. 

Sredstva, ki so namenjena investicijam oz. projektom, 
ni možno prerazporejati na proračunske postavke 
delovanja ožjih delov občin.  

Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko spreminja 
vrednost projektov v finančnem načrtu krajevne 
skupnosti, ki so vključeni v Načrt razvojnih programov, do 
20 % izhodiščne vrednosti projekta.  
 

22. člen 
(dolgoročno zadolževanje in poroštva) 

Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z 
določbami zakona, ki ureja javne finance ter v okvirih, ki 
so določeni v splošnem delu proračuna. 

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2018 ne bo 
izdajala poroštev. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje, se v letu 2018 dolgoročno ne smejo 
zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. 
 
5. Prehodne in končne določbe 
 

23. člen 
(poraba presežka po fiskalnem pravilu) 

V letu 2018 se presežek občine po Zakonu o fiskalnem 
pravilu, ki bo ugotovljen z zaključnim računom za leto 
2017, porabi za odplačilo glavnic najetih kreditov. 
Preostali del presežka se naknadno, kot namenska 
sredstva vključi v proračun leta 2018 in porabi za 
financiranje projekta OB122-11-0006 Vrtec Škofja Loka  - 
Kamnitnik. 
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24. člen 
(začasno financiranje) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Škofja Loka v 
letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

25. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-1/2017  
Datum: 25. 1. 2018 
 

 Občina Škofja Loka 
 Miha Ješe, župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
33. Razpis o sofinanciranju malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Zavrč za 
leto 2018 

 
Na podlagi 6. in 14.  člena Statuta občine Zavrč (Uradno 
glasilo slovenskih občin 22/2011), Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 
1/2018) in Odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št.60/2017), župan 
občine Zavrč objavlja: 
  

RAZPIS 
O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH 

ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ZAVRČ V 
LETU 2018 

 
I. Predmet razpisa 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: 
MKČN), individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE 
(populacijskih ekvivalentov) na območju občine Zavrč. 
 
II. Upravičenci do sofinanciranja 
 

Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične 
osebe s stalnim prebivališčem v občini Zavrč, ki so 
lastniki stanovanjskih objektov na območju občine Zavrč 
in so kupili ter vgradili MKČN od 1. 1. 2017, vendar 
najkasneje v 3 letih od nakupa in vgradnje.   

Sredstva se ne morejo pridobiti za stanovanjske 
objekte na območju aglomeracij in na območjih kjer je že 
zgrajena ali se planira izgradnja javne kanalizacije. 
Praviloma mora biti MKČN izven predvidenih območij 
aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije.  

Izjemoma se lahko sredstva pridobijo tudi za objekte na 
območju aglomeracij, kjer se ne predvideva izgradnja 
javne kanalizacije. V takšnih primerih mora biti na podlagi 
soglasja izvajalca gospodarske javne službe razvidno, da 
objekt na javno kanalizacijo ne bo priklopljen;  

V primeru izgradnje skupne MKČN za več 
stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) 
tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. 
Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno 
pogodbo. 
 

III. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja 
 

Višina razpisanih sredstev za leto 2018 je 20.000,00 
EUR in je zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 
2018 na proračunski postavki 150204  Sofinanciranje 
malih komunalnih  čistilnih naprav. 

Upravičeni so stroški nakupa MKČN do 50 PE, v skladu 
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode. DDV ni upravičen strošek. Upravičeni stroški se 
dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave 
oziroma izvajalca del. 

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN 
znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.400,00 EUR na stanovanjski objekt za postavitev male 
komunalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe 
greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri 
novogradnji. Za objekte, ki ležijo znotraj aglomeracij, na 
območjih kjer pa se gradnja javne kanalizacije ne 
predvideva, višina pomoči znaša do 70 % upravičenih 
stroškov, oziroma največ do 2.000 EUR na stanovanjski 
objekt. Sofinancira se postavitev ene MKČN za en 
stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več 
stanovanjskih objektov.  
 
IV. Pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev 
 
1. Pogoji pri izgradnji MKČN: 
• da enostanovanjska ali večstanovanjska stavba leži 

izven območja aglomeracij in da ima lastnik 
prijavljeno stalno prebivališče v občini; 

• da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za 
stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, 
da je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967; 

• MKČN mora biti praviloma izven predvidenih 
območij aglomeracij ali izven območij na katerih je 
že izvedena ali se predvideva izgradnja 
kanalizacije; 

• MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o 
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja 
mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih 
predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode; 

• MKČN je lahko postavljena tudi na območju 
predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na 
podlagi soglasja občine razvidno, da objekt na 
javno kanalizacijo ne bo priklopljen; 

• lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 
in neovirano praznjenje; 

• upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na 
podlagi lastninske ali katere druge stvarnopravne 
pravice na katerem se načrtuje postavitev MKČN; 

• čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji 
obratovanja (v času vložitve zahtevka); 

• upravičenci, ki bodo za več objektov postavili 
skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti 
podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno 
služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in 
investitorji; 

• v primeru biološke čistilne naprave je potrebno 
zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o 
pozitivno opravljeni prvi meritvi; 

• ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa 
greznica v skladu s pogoji izvajalca javne službe; 

• sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja 
občine; 

• upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo 
le enkrat, v kolikor je upravičenec že prejel javna 
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sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu 
ni upravičen. 

 
2. Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim 
zahtevam: 
• čistilna naprava mora biti izdelana v skladu z enim 

od gradbenih standardov: SIST EN 12566-1, SIST 
EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 
ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi 
standardi odvaja očiščena odpadna voda 
neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z 
ustreznim a testom oziroma certifikatom; 

• čistilna naprava mora imeti kot gradbeni proizvod 
izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz 
prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, 
ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja 
gradbenih proizvodov; 

• za čistilno napravo mora biti izdelano poročilo o 
opravljenih prvih meritvah, iz katerega mora biti 
razvidno, da je obratovanje male komunalne čistilne 
naprave v skladu z določbami Uredbe o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode. 

 
V. Vsebina vloge 
 
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z 
zahtevanimi prilogami). Za izplačilo sredstev upravičenci 
vložijo vlogo na predpisanem obrazcu ter predložijo 
obvezne priloge: 
• fotokopijo računa ali predračuna za nakup MKČN; 
• dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena 

MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje - gradbeno dovoljenje, ali izjavo 
oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 
1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena 
ZGO-1, uporabno dovoljenje; 

• dokazilo o lastništvu stanovanjskega objekta 
oziroma zemljišča - izpisek iz ZK, ali da se 
razpolaga z zemljiščem na podlagi katere druge 
stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje 
postavitev MKČN; 

• upravičenci, ki bodo za več objektov postavili 
skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti 
podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo 
zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne 
naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med 
lastniki zemljišč in investitorjem (priložiti samo v 
primeru skupne MKČN); 

• certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN z 
zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih 
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba 
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; 

• mnenje izvajalca gospodarske javne službe 
(Komunalno podjetje Ptuj d.d.), da je MKČN izven 
predvidenih območij aglomeracij, oziroma na 
območjih kjer javne kanalizacije ni in na katerih se 
ne predvideva izgradnja javnega omrežja, ali da bo 
MKČN postavljena na območju predvidenih 
aglomeracij, vendar objekt na javno kanalizacijsko 
omrežje ne bo priklopljen. 

 
VI. Rok in način prijave 
 
Izpolnjeno vlogo vlagatelji vložijo z vsemi dokazili osebno 
ali priporočeno v zaprti kuverti po pošti na naslov: Občina 
Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, s pripisom »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 
2018«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov 

pošiljatelja vloge. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane.  

Razpis je odprt do porabe sredstev za leto 2018, 
oziroma najkasneje do 1. 9. 2018. V primeru 
predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja 
razpisa objavljena na spletni strani občine.  
 
VII. Postopek obravnave vlog in odobritve 

1. Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v 
skladu z razpisnimi pogoji vodi tri članska komisija, 
imenovana s strani župana občine Zavrč (v nadaljevanju: 
komisija), ki bo  prispele vloge pregledala in strokovno 
ocenila. Popolne in pravočasno prejete vloge do 15. v 
posameznem mesecu bo komisija obravnavala v tem 
mesecu po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni 
javno. Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje 
v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o 
dodelitvi proračunskih sredstev. O izidu se vse vlagatelje 
obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog 
dodelitve proračunskih sredstev. 

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na 
predpisanem obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse 
potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno 
pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne 
upoštevajo. Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri 
prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po 
vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve. V 
primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, 
kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim 
vlogam, glede na vrstni red datuma in ure prejema do 
porabe razpoložljivih sredstev. 

S sklepom se zavrže vloge: 
• katere so prispele po zaključku razpisa, 
• ki niso oddane na predpisanih obrazcih, 
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj 

ne dopolni ali jih dopolni neustrezno. 
S sklepom se zavrne vloge: 
• ki so neutemeljene, 
• ki so vsebinsko neustrezne, 
• ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo 
• ko ni več razpoložljivih sredstev. 
2. O dodelitvi sredstev se na podlagi predloga komisije 

o dodelitvi proračunskih sredstev izda sklep. Zoper sklep 
o dodelitvi sredstev je mogoča pritožba pri Županu 
občine Zavrč, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna. 

3. Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na 
občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi 
prilogami najkasneje do 1. 11. 2018. Pred vložitvijo 
zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi 
računi ter priloženo poročilo o opravljenih prvih meritvah. 
Po predložitvi vse dokumentacije, se z upravičencem 
sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in 
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo 
sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan 
od podpisa pogodbe.  
 
VIII. Nadzor in sankcije 
 

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za 
namen, za katerega so dodeljena. Nadzor nad 
izvajanjem namenske porabe proračunskih sredstev, 
skladno z javnim razpisom, izvaja občinska uprava. 

V primeru, da se ugotovi, da dodeljena sredstva niso 
bila delno ali v celoti porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena, ali da so bila dodeljena na podlagi 
neresničnih podatkov, ali je prejemnik prekršil druga 
določila pogodbe in so nastale nepravilnosti pri uporabi 
sredstev, je upravičenec oziroma prejemnik sredstev 
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dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od 
dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila sredstev.  

 
IX. Razpisna dokumentacija in informacije: 
 

Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski 
spletni strani: http://www.zavrc.si,  zainteresirani pa jo 
lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni občine Zavrč, 
Goričak 6, 2283 Zavrč, v času uradnih ur.  

Dodatne informacije glede razpisa se lahko pridobi po 
elektronski pošti: danica@zavrc.si ali na telefonu:  02 761 
18 04, v času uradnih ur, kontaktna oseba: Danica 
BRATUŠA in Janko LORBEK.  

Glede mnenja, da je MKČN izven predvidenih območij 
aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije, za tehnična vprašanja in informacije glede 
obratovanja ter vgradnje MKČN in poročila o prvih 
meritvah oziroma pridobitve pozitivno opravljene prve 
meritve obratovanja, pa se obrnite na predstavnika 
izvajalca obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v 
občini Zavrč to je Komunalno podjetje Ptuj d.d., telefon: 
02 78 05 460 (mag. Jernej Šömen). 
 
Številka: 430-1/20018-003 
Datum: 18. 1. 2018 
 

 
VLOGA - SOFINANCIRANJE MKČN 2017 

 
1. Osnovni podatki lastnika 

Ime in Priimek:   
Stalni naslov:   
EMŠO:   
Davčna številka:   
Banka, št. bančnega rač.:   
Telefon:   e-pošta: 

          2. Podatki o obstoječem objektu  
Naslov:   
Vrsta objekta:   
Katastrska občina:   Parcelna številka:   
Ustrezno obkroži in dopolni: 
a)    Objekt zgrajen leta:   Št. gradbenega dovoljenja:   
b)    Objekt zgrajen pred letom 1967 
         Čiščenje se bo izvajalo (ustrezno obkroži): 
a)    En objekt - ena MKČN 
b)    Več objektov - ena MKČN (vpišite ime in priimek, naslov, k.o. in parc. št. soinvestitorjev) 
  
   
  
  
         3. Podatki o MKČN 
Proizvajalec:   
Tip:   
Način čiščenja:   
Katastrska občina:   Parcelna številka:   
 

Vrednost brez DDV v EUR Vrednost z DDV v EUR 

  

 
Podpis: ………………………….                                        Datum: …………………… 
 
A. OBVEZNE PRILOGE K VLOGI 
 
PRILOGA 1: fotokopija računa ali predračuna za nakup MKČN; 
  
PRILOGA 2: dokazilo, da je objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje - 
gradbeno dovoljenje, ali izjavo oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. 
člena ZGO-1, uporabno dovoljenje; 
 
PRILOGA 3: dokazilo o lastništvu stanovanjskega objekta oziroma zemljišča - izpisek iz ZK, ali da se razpolaga z zemljiščem 
na podlagi katere druge stvarnopravne pravice na katerem se načrtuje postavitev MKČN; 
 
PRILOGA 4: upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni 
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje male komunalna čistilne 
naprave, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki zemljišč in investitorjem (priložiti samo v primeru skupne MKČN); 
 
PRILOGA 5: certifikat oziroma listino o skladnosti MKČN z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; 
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PRILOGA 6: mnenje izvajalca gospodarske javne službe (Komunalno podjetje Ptuj d.d.), da je MKČN izven predvidenih 
območij aglomeracij, oziroma na območjih kjer javne kanalizacije ni in na katerih se ne predvideva izgradnja javnega omrežja, 
ali da bo MKČN postavljena na območju predvidenih aglomeracij, vendar objekt na javno kanalizacijsko omrežje ne bo 
priklopljen. 
 

ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO MKČN 
 
Upravičenec:_________________________________________________________ 
 
Naslov:_____________________________________________________________ 
 
 
Na podlagi sklepa občine Zavrč, št. ____________________________ z dne  
 
_______________________, izstavljam zahtevek za dodelitev odobrenih sredstev za  
 
izgradnjo MKČN v višini __________________________ EUR. 
 
 
 
 
Datum: __________________ 
 
Podpis upravičenca: _______________________ 
 
 
 
Priloge: 
 
• izjava o zaključku naložbe (obrazec priložen) 
• dokazilo o nakupu MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena, vrsta in tip čistilne naprave ter podatek, da je nakup 

opravil vlagatelj 
• poročilo o prvi meritvi oziroma potrdilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi 

 
 
 

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE 
 
 
 
Podpisana ……………………………………………………………………………………………….…..kot investitor in  
 
………………………………………………………………………………..………………kot dobavitelj/izvajalec del, 
 
pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da je bila dne ………………..  dobavljena vsa oprema po računu oziroma 
predračunu št. ………………..,  
 
 
 
 
ki je podlaga za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja nakupa male komunalne čistilne naprave. 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                       Datum: 
 
Investitor:                   Izvajalec: 
 
 
 
                                                                                                    Žig 
 

           VZOREC (OBR-C) 
 
Občina ZAVRČ, Goričak 6, 2283 Zavrč, ki jo zastopa župan Miran VUK, matična številka: 5883377000, ID za DDV: 
SI47964332, (v nadaljevanju: sofinancerka) 
 
in 
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……………………...(ime, priimek), …………………..(naslov), EMŠO…………….., davčna številka………………, (v 
nadaljevanju: prejemnik sredstev) 
 
 
skleneta naslednjo 
 
 

P O G O D B O 
O SOFINANCIRANJU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE NA OBMOČJU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Ta pogodba se sklepa na podlagi 12. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 
Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. _______), Odloka o proračunu občine Zavrč za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. ______), Javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč 
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št._____) in sklepa o dodelitvi proračunskih sredstev št.____________, z 
dne__________.  
 
Pogodba bremeni proračunsko postavko _________ Sofinanciranje malih čistilnih naprav.  

 
2. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je občina objavila Javni razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč za leto 2018,  
- da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje izgradnje male komunalne čistilne naprave,  
- da je bil upravičencu na podlagi popolne vloge izdan sklep o dodelitvi proračunskih sredstev št.____________, z 
dne__________, o dodelitvi sredstev v višini _______ EUR. 
 

3. člen 
S to pogodbo se sofinancerka zavezuje dodeliti proračunska sredstva prejemniku sredstev za izvedbo investicije v skladu s 
pogoji javnega razpisa za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Zavrč za leto 2018, v višini 
__________________ EUR (z besedo: _______________ EUR). 
 

4. člen 
Prejemnik sredstev se zavezuje, da: 
- bo glede obratovanja male komunalne čistilne naprave upošteval veljavne predpise, 
- bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo, hranil še najmanj 5 let po izplačilu sredstev, 
- bo omogočil sofinancerki nadzor in vpogled v dokumentacijo ter nadzor koriščenja namenskih sredstev na terenu, 
     - se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, lahko objavijo. Pri tem se 
lahko objavijo osnovni podatki o višini odobrenih sredstev in prejemniku v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 

5. člen 
Pogoj za sklenitev te pogodbe je prejet popoln zahtevek za izplačilo sredstev.  
 
Pogodbeni znesek bo sofinancerka poravnala na transakcijski račun prejemnika sredstev št. _________________, odprt pri 
banki ________________, 30. dan od podpisa pogodbe.  
 

6. člen 
Sofinancerka je upravičena odstopiti od pogodbe in zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila sredstev v primeru, da: 
• so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, 
• so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, 
• je prejemnik sredstev kršil določila pogodbe in so nastale druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.  

 
Prejemnik sredstev s podpisom te pogodbe soglaša in izjavlja, da v primeru, da ne bo vrnil prejetih sredstev iz prejšnjega 
odstavka, le ta pogodba predstavlja izvršilni naslov. 
 

7. člen 
Prejemnik sredstev se zavezuje evidentirati malo komunalno čistilno napravo pri izvajalcu gospodarske javne službe za 
namen vključitve v register malih komunalnih čistilnih naprav. 
 

8. člen 
S strani sofinancerke je za izvajanje te pogodbe zadolžen __________________.  
S strani prejemnika sredstev je za izvajanje te pogodbe zadolžen_______________. 

 
9. člen 

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 
 

10. člen 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
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• pridobitev posla ali 
• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
• za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, 

• je nična. 
 

11. člen 
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni možna, 
je za spor pristojno sodišče na Ptuju.  
 

12. člen 
Pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme sofinancerka tri (3) izvode, prejemnik sredstev pa en (1) izvod. 
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 
 
 
Številka:   
Datum:                                                              Datum: 
  
Občina Zavrč                                                           Prejemnik sredstev 
     župan  
 Miran VUK  
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OBČINA APAČE 
  Stran 
19. Javni razpis za sofinanciranje javnih 

kulturnih programov ljubiteljskih 
skupin v Občini Apače za leto 2018 

22 

20. Javni razpis za sofinanciranje 
programov posebnih skupin  v 
Občini Apače za leto 2018  
(upokojenska društva, veteranska in 
druga programsko sorodna društva) 

23 

 
OBČINA DORNAVA 

  Stran 
21. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 

javnega dobra 
24 

 
OBČINA MAKOLE 

  Stran 
22. Odlok o proračunu Občine Makole 

za leto 2018 
24 

23. Sklep o cenah programov Vrtca 
"Otona Župančiča" Slovenska 
Bistrica  na območju občine Makole 

26 

24. Sklep o soglasju k ceni 
socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu 

27 

25. Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra 

27 

 
OBČINA MARKOVCI 

  Stran 
26. Popravek Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnih zemljišč v Občini 
Markovci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 62/17) 

28 

 
OBČINA POLJČANE 

  Stran 
27. Odlok o proračunu Občine Poljčane 

za leto 2018 
28 

 
OBČINA PREVALJE 

  Stran 
28. Popravek Sklepa o določitvi 

najemnin za leto 2018 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 59/2017 

30 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

  Stran 
29. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne 

razrede 
30 

 
OBČINA RUŠE 

  Stran 
30. Javni razpis za sofinanciranje 

programov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Ruše za 
leto 2018 

31 

 
OBČINA ŠENČUR 

  Stran 
31. Popravek Odloka občinskem 

prostorskem načrtu Občine Šenčur 
(uradno prečiščeno besedilo) 

32 

 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 

  Stran 
32. Odlok o proračunu Občine Škofja 

Loka za leto 2018 
33 

OBČINA ZAVRČ 
  Stran 
33. Razpis o sofinanciranju malih 

komunalnih čistilnih naprav na 
območju Občine Zavrč za leto 2018 

37 

 


