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OBČINA APAČE 

 
725. Potrditev Elaborata o cenah javne 

gospodarske službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov za leto 2017 v Občini 
Apače 

 
1. Občina Apače v skladu z Uredbo o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) 
potrjuje  
 

ELABORAT O CENAH  
JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ZBIRANJA 

DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV ZA 
LETO 2017 V OBČINI APAČE, 

 
ki ga je izdelalo podjetje KSP Ljutomer d.o.o. marca 

2017.  
 
2. Cena storitve je oblikovana za enoto posamezne 
storitve in je izražena v kilogramih. Cene med uporabniki 
storitev in skupinami za istovrstne storitve izvajanja javne 
službe niso diferencirane. 
 
3. Predračunske cene: 

Predračunska cena za zbiranje komunalnih odpadkov, 
ki vključuje storitve iz prve, druge in četrte alineje 1. točke 
prvega odstavka 22. člena uredbe znaša: 

• za ceno javne infrastrukture: 0,0045 EUR/kg 
• za ceno storitve: 0,1075 EUR/kg. 
Predračunska cena za zbiranje bioloških odpadkov, ki 

vključuje storitve iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka 
22. člena uredbe znaša: 

• za ceno storitve: 0,0505 EUR/kg. 
 
4. Elaborat oziroma cene v skladu z Elaboratom 
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 

Slovenskih občin, Lex localis, uporablja pa se od 1. junija 
2017 dalje. 
 
Številka: 354-0001/2017-7 
Datum: 18. 5. 2017 
 

 Občina Apače 
 Franc Pižmoht, župan 

 
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za 
leto 2017 

 
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), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13 in 55/15 – ZFisP) in Statuta Občine Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 7/2016), je Občinski svet  Občine Cerklje 
na Gorenjskem na 16. redni seji dne 15.06.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017 
 

1. člen 
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Cerklje 
na Gorenjskem št. 7/2016) se splošni del proračuna na 
ravni podskupin kontov določi v naslednjih zneskih: 
 

 
Rebalans odloka 2017 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 Skupina/podskupina kontov v EUR 

 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 8.824.207 
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TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.877.212 

70 DAVČNI PRIHODKI 5.561.829 

 
700 Davki na dohodek in dobiček 4.212.624 

 
703 Davki na premoženje 912.109 

 
704 Domači davki na blago in storitve 437.096 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.315.383 

 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 599.885 

 
711 Takse in pristojbine 9.977 

 
712 Denarne kazni  41.780 

 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.300 

 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.622.441 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 300.000 

 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 300.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 646.995 

 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 435.602 

 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 211.393 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.250.651 

40 TEKOČI ODHODKI 2.211.495 

 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 334.893 

 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  47.280 

 
402 Izdatki za blago in storitve 1.665.073 

 
403 Plačila domačih obresti 2.000 

 
409 Rezerve 162.249 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.304.515 

 
410 Subvencije 280.698 

 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.370.626 

 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 287.616 

 
413 Drugi tekoči domači transferi 365.575 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.995.942 

 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.995.942 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 738.699 

 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 738.699 

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  

 
 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -3.426.444 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

Skupina/Podskupina kontov    

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 257.703 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 257.703 

 
751 Prodaja kapitalskih deležev 257.703 

 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441+442+443) 5.000 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 5.000 

 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 5.000 

 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

 
 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 252.703 
C.  RAČUN FINANCIRANJA   

Skupina/Podskupina kontov   

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000 

50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000 

 
500 Domače zadolževanje 1.000.000 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -2.173.741 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.000.000 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.) 3.426.444 

 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.173.741 

 
2. člen 

Po uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem je 
osnova za prerazporejanje pravic porabe sprejeti Odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine 
Cerklje na Gorenjskem. 
 

3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2017 začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. Posebni del proračuna in načrt razvojnih 
programov se objavita na spletni strani občine. 
 

Številka: 410-54/2016-42 
Datum: 15.6.2017 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
727. Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb 

in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Cerklje na Gorenjskem - spremembe 
št. 6 (krajše: SD OPN 06) 
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Na podlagi 46. Zakona o prostorskem načrtovanju - 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – 
ZUUJFO) in na podlagi 30. člena Statuta občine Cerklje 
(Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 
7/2016) je župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 
21.06.2017 sprejel 
 

SKLEP 
O USTAVITVI POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN 

DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM - 

SPREMEMBE ŠT. 6 (KRAJŠE: SD OPN 06) 
 

1. člen 
Postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - 
spremembe št. 6, ki je bil začet na podlagi Sklepa o 
začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem - 
spremembe št. 6 in je bil objavljen v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 8/2017, se ustavi. 
 

2. člen 
Postopek se ustavi, ker je bilo na osnutek SD OPN 06 
izdano negativno mnenje Agencije RS za okolje, Urada 
za upravljanje z vodami, št. 35012-50/2017-2, z dne 
14.6.2017 in posledično zaradi spremenjene investicijske 
namere za gradnjo zdravstvenega doma v Cerkljah. 
 

3. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
Z dnem veljavnosti se sklep objavi tudi na spletni strani 
Občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Številka: 350-03/2017-21 
Datum: 21.6.2017 
 

 Občina Cerklje na Gorenjskem 
 Franc Čebulj, l.r., župan 

 
 

 
OBČINA DUPLEK 

 
728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

komunalnem prispevku v Občini Duplek 
 
Na podlagi 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
((Uradni list RS; št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14-odl. US, 14/15-ZUUJFO) in 16. člena 
Statuta občine Duplek (MUV, št.  17/2007, 15/2010, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2011, 24/2015) je 
Občinski svet občine Duplek na 22. redni seji dne 
21.6.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KOMUNALNEM PRISPEVKU 
V OBČINI DUPLEK 

 
1. člen 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 
komunalnem prispevku v občini Duplek (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/09, 23/11, 48/13). 
 
 

2. člen 
Drugi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da 

glasi: 
»Za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (skupina 

1271 po CC-SI) in kmetijskih stavb namenjenih za 
izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot to določajo 
predpisi o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter 
industrijskih stavb in skladišč (skupina 1251, 1252 – po 
CC-SI) se plača komunalni prispevek v višini 60% 
izračunanega komunalnega prispevka.«  
 

3. člen 
V 16. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:  
»Za gradnjo nestanovanjskih stavb, ki so namenjene 

izvajanju gasilske dejavnosti (skupina 12740 - druge 
nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje po CC-
SI) se komunalni prispevek ne plača.« 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 011-4/2017-1 
Datum: 21.6.2017 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
729. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-
1-UPB1 (Ur. list RS, št. 102/4 -UPB-1, 14/05, 92/05, 
93/05, 111/05, 120/06 in 126/07) in 16. člena Statuta 
Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/07, 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11, 24/15) 
je Občinski svet Občine Duplek na svoji 21. redni seji, ki 
je bila dne 21. 6. 2017, sprejel  
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo nepremičnine: 
 

1. parc. št. 841/14, k.o. 684- Zgornji Duplek, 
2. parc. št. 842/3, k.o. 684- Zgornji Duplek, 
3. parc. št. 445/9, k.o. 684- Zgornji Duplek, 
4. parc. št. 445/8, k.o. 684- Zgornji Duplek, 
5. parc. št. 419/6, k.o. 684- Zgornji Duplek, 
6. parc. št. 426/14, k.o. 692-Spodnji Duplek, 
7. parc. št. 753/2, k.o. 692-Spodnji Duplek, 
8. parc. št. 194/4, k.o. 692-Spodnji Duplek, 
9. parc. št. 194/6, k.o. 692-Spodnji Duplek, 
10. parc. št. 238/1, k.o. 692-Spodnji Duplek, 
11. parc. št. 195/5, k.o. 692-Spodnji Duplek, 
12. parc. št. 318/6, k.o. 711-Vurberk, 
13. parc. št. 389/7, k.o. 711-Vurberk, 
14. parc. št. 295/13, k.o. 711-Vurberk, 
15. parc. št. 389/6, k.o. 711-Vurberk, 
16. parc. št. 381/85, k.o. 710-Dvorjane, 
17. parc. št. 381/82, k.o. 710-Dvorjane, 
18. parc. št. 609/2, k.o. 710-Dvorjane, 
19. parc. št. 46/1, k.o. 710-Dvorjane, 
20. parc. št. 118/10, k.o. 689-Spodnja Korena, 
21. parc. št. 313/2, k.o. 689-Spodnja Korena, 
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22. parc. št. 317/2, k.o. 689-Spodnja Korena, 
23. parc. št. 118/8, k.o. 689-Spodnja Korena, 
24. parc. št. 298/6, k.o. 691-Ciglence, 
25. parc. št. 300/5, k.o. 691-Ciglence, 
26. parc. št. 310/5, k.o. 686-Zimica, 
27. parc. št. 235/2, k.o. 687-Jablance. 

 
II. 

Občinska uprava Občine Duplek izda ugotovitveno 
odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena ter vpisu tega statusa v zemljiško 
knjigo. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
Okrajnemu sodišču v Maribor v izvršitev. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 011-4/2017-2 
Datum: 21.6.2017 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
730. Sklep o ceni socialno varstvene storitve 

»pomoč družini na domu« v občini Duplek za 
leto 2017 

 
V skladu z 99. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ) 
se iz proračuna občine financira pomoč družini na domu 
v višini 50% subvencije k ceni storitve in v višini, za 
katero je upravičenec oz. zavezanec delno ali v celoti 

oproščen plačila, je občinski svet občine Duplek na svoji 
22. redni seji dne 21.6.2017 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Cena socialno varstvene storitve » Pomoč družini na 
domu« v občini Duplek za leto 2017 znaša16,02 € na 
uro, za uporabnika storitve pa 4,97 € na uro. Cena se 
uveljavi s 1.7.2017. 
 
Številka: 9000-1/2017-1 
Datum: 21.6.2017 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
OBČINA GORIŠNICA 

 
731. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Gorišnica za leto 2017 
 
Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 
127/06 – ZJZP in ZSPDPO) in 16. člena statuta občine 
Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06), je 
občinski svet občine Gorišnica na15. redni seji, ki je bila 
dne 15.6.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

GORIŠNICA ZA LETO 2017 
1. člen 
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2017 
(Uradno glasilo slovenskih občin 4/015) se tabela v 2. 
členu spremeni in sicer: 
 

 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v Evrih 
 Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2017 

rebalans I 
I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74+78 ) 6.207.889 

 TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 4.017.551 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.716.508 

 700 Davki na dohodek in dobiček 2.108.512 
 703 Davki na premoženje 558.498 
 704 Domači davki na blago in storitve 49.256 
 706 Drugi davki in prispevki 242 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.301.043 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 613.495 
 711 Takse na pristojbine 135 
 712 Globe in druge denarne kazni 1.109 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.472 
 714 Drugi nedavčni prihodki 668.832 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 743.640 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 743.640 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.446.698 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.010.681 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 436.017 

II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 ) 6.207.889 
40 TEKOČI ODHODKI 846.009 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 174.149 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.894 
 402 Izdatki za blago in storitve 613.245 
 409 Rezerve 32.721 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.187.281 
 410 Subvencije 15.000 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 563.671 
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 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 136.308 
 413 Drugi tekoči domači transferi 472.302 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.150.471 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.150.471 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 24.128 
 432 Investicijski transferi 24.128 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I. - II. ) 0 
 
Številka: 007-6/2017 
Datum: 19. 6. 2017 
 

 Občina Gorišnica 
 Jože Kokot, župan 

 
 

 
732. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Gorišnica za leto 2018 
 
Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 

127/06 – ZJZP in ZSPDPO) in 16. člena statuta občine 
Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 25/06), je 
občinski svet občine Gorišnica na 15. redni seji, ki je bila 
dne 15.6.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

GORIŠNICA ZA LETO 2018 
 

1. člen 
V odloku o proračunu Občine Gorišnica za leto 2018 
(Uradno glasilo slovenskih občin 66/016) se tabela v 2. 
členu spremeni in sicer: 

 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v Evrih 
 Skupina/Podskupina kontov proračun leta 2018 

I. SKUPAJ PRIHODKI ( 70+71+72+73+74+78 ) 6.146.235 
 TEKOČI PRIHODKI ( 70+71 ) 3.991.864 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.756.760 
 700 Davki na dohodek in dobiček 2.151.614 
 703 Davki na premoženje 555.648 
 704 Domači davki na blago in storitve 49.256 
 706 Drugi davki in prispevki 242 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.235.104 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 613.495 
 711 Takse na pristojbine 135 
 712 Globe in druge denarne kazni 1.109 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.472 
 714 Drugi nedavčni prihodki 602.893 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 35.673 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 35.673 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.118.698 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.190.681 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 928.017 

II. SKUPAJ ODHODKI ( 40+41+42+43 ) 6.146.235 
40 TEKOČI ODHODKI 881.759 

 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 174.149 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 25.894 
 402 Izdatki za blago in storitve 648.995 
 409 Rezerve 32.721 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.220.581 
 410 Subvencije 15.000 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 563.671 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 169.608 
 413 Drugi tekoči domači transferi 472.302 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.019.767 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.019.767 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 24.128 
 432 Investicijski transferi 24.128 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( I. - II. ) 0 
 
Številka: 007-7/2017 
Datum: 15. 6. 2017 
 

 Občina Gorišnica 
 Jože Kokot, župan 

 
 

 
 

OBČINA PODLEHNIK 
 
733. Popravek Sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Podlehnik 
 
Popravek sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/17), datum sprejema: 26. 4. 
2017, datum objave: 28. 4. 2017  
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POPRAVEK 
 

V spremembah in dopolnitvah Poslovniku Občinskega 
sveta Občine Podlehnik, objavljenem v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, št. 21/17 z dne 28. 4. 2017, se drugi 
odstavek 11. člena popravi tako, da se glasi »Dosedanji 
peti odstavek postane šesti odstavek in tako naprej«. 

Za 17. členom v Spremembah in dopolnitvah Poslovnik 
Občinskega svet Občine Podlehnik se doda novi 18. 
člen, ki glasi: »V prvem odstavku se besedi: »pet članov« 
nadomestita z besedama: »tri člane«.«.  Ta sprememba 
je bila sprejeta na 15. seji Občinskega sveta Občine 
Podlehnik, dne 26. 4. 2017, vendar ni bila zajeta v 
spremembah Poslovnika, zato je potrebno sprejeto 
spremembo popraviti. 

Dosedanji 18. člen Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Občinskega svet Občine Podlehnik postane 19. člen in 
tako naprej. 
 
Številka: 032-2/2016-36 
Datum: 23. 6. 2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
 

 
734. Pravilnik o subvencioniranju nabave in 

gradenj malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju Občine Podlehnik 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
določb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 
Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/15), 15. 
člena Statuta Občine Podlehnik (uradni list RS, št. 
96/2009 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2017) 
ter, je Občinski svet Občine Podlehnik na 16. redni seji 
dne 22. 6. 2017 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SUBVENCIONIRANJU NABAVE IN GRADENJ 
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA 

OBMOČJU OBČINE PODLEHNIK 
 
Namen 
 

1. člen 
(1) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški 
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
(2) S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, 
pogoji in merila za dodelitev proračunskih sredstev, 
namenjenih za nakup in vgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav  (MKČN) za stanovanjske objekte na 
območju Občine Podlehnik. 
(3) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, 
izražena v BPK(5). Za uporabo tega odloka je PE 
uporabljena kot enota za obremenjevanje vode, ki 
približno ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en 
prebivalec na dan. 
 
Upravičenci 
 

2. člen 
(1) Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki 
sofinanciranja stroška nakupa in vgradnje male 
komunalne čistilne naprave. 

(2) Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem 
pravilniku so upravičene fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v Občini Podlehnik in pravne osebe oz. 
samostojni podjetniki s sedežem v Občini Podlehnik ali 
poslovne prostore, ki pristopijo k izgradnji male 
komunalne čistilne naprave po uveljavitvi tega pravilnika. 
(3) Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po 
tem pravilniku so tudi lastniki (fizične osebe) 
stanovanjskih objektov na območju Občine Podlehnik, s 
prijavljenim stalnim prebivališčem v občini, ki zgradijo 
eno malo komunalno čistilno napravo za več 
stanovanjskih objektov skupaj. V primeru čiščenja 
odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo 
komunalno čistilno napravo, je do sredstev upravičen 
vsak soinvestitor. V primeru izgradnje skupne male 
komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na 
čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji 
medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. 
Upravičenci so podrobneje opisani v Pogojih in omejitvah 
8. člena tega pravilnika.  
(4) Subvencionira se izgradnja malih komunalnih čistilnih 
naprav, za objekte izven predvidenih območij 
aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije ali čistilnih naprav skladno z Operativnim 
programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS. 
(5) Subvencija se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe 
na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že 
zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa 
ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena, kar mora 
predhodno potrditi izvajalec javne službe odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda v občini. 
(6) Vsak upravičenec lahko kandidira za proračunska 
sredstva za en objekt le enkrat. 
Javni razpis 
 

3. člen 
(1) Sredstva za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 
Podlehnik se zagotavljajo iz občinskega proračuna, 
njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet v 
odloku o proračunu. Na podlagi v proračunu določene 
višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa 
pogoje za dodelitev proračunskih sredstev. 
(2) V primeru, da se mala komunalna čistilna naprava 
sofinancira tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna 
vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100% vrednosti 
upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana 
skupna vrednost sofinanciranja presega 100% vrednosti 
upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine 
ustrezno zniža. 
 

4. člen 
(1) Javni razpis se objavi na krajevno običajen način (na 
spletni strani Občine Podlehnik in na 
oglasni deski). V javnem razpisu se določi: 

1. naziv in sedež občine, 
2. pravna podlaga za izvedbo razpisa, 
3. predmet javnega razpisa, 
4. območje in seznam objektov, ki so upravičeni do 

subvencij, 
5. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z merili, 
6. višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem 

proračunskem letu, 
7. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva 

porabljena, 
8. rok in naslov za vložitev vlog, 
9. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu,  
10. kraj, čas in osebo pri kateri lahko upravičenci 

pridobijo dodatne informacije in razpisno 
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dokumentacijo. 
 
Postopek 
 

5. člen 
(1) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu 
z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s 
sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za 
obdobje trajanja razpisa. 
(2) Naloge komisije: 

1. odpiranje in pregled vlog, 
2. ocena upravičenosti vlog, 
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine 

sredstev, 
4. druge naloge povezane z uspešno izvedbo razpisa. 

(3) Komisija obravnava vse pravočasno prispele in 
popolne vloge (z vsemi zahtevanimi dokazi) po vrstnem 
redu prispetja in pripravi poročilo s predlogom 
prejemnikov. 
(4) Na podlagi seznama prejemnikov sredstev za 
sofinanciranje občinska uprava posameznem vlagatelju 
izda sklep o dodelitvi sredstev. Subvencije se odobrijo po 
vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Odločanje o 
upravičenosti do subvencije se presoja na podlagi in v 
skladu z razpisom, po pravilih splošnega upravnega 
postopka. Sredstva se dodelijo do porabe proračunskih 
sredstev. 
(5 )Zoper sklep je mogoča pritožba pri županu občine. 
Odločitev župana je dokončna. Za 
sofinanciranje nakupa in vgradnje male komunalne 
čistilne naprave se podpiše pogodba o sofinanciranju. 
(6) Zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj vloži po 
izvedbi investicije in predložitvi zahtevane dokumentacije. 
 
Višina sofinanciranja 

 
6. člen 

Višina pomoči: 
• do 80 % upravičenih stroškov za postavitev male 

komunalne čistilne naprave s kanalizacijo oziroma 
največ 1.600,00 €, sofinancira se postavitev ene 
male komunalne čistilne naprave za en stanovanjski 
oz poslovni objekt z DDV-jem. 

• za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno 
čistilno napravo 1.600,00 € / stanovanjski oz. 
poslovni objekt, vendar največ do 80 % upravičenih 
stroškov z DDV –jem za posamezen stanovanjski 
oz. poslovni objekt . 

 
Upravičeni stroški 
 

7. člen 
(1) Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne 
naprave velikosti do 50 PE s  vključenimi stroški montaže 
male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo in 
njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov ter 
DDV-jem. 
 

8. člen 
1) Za podjetje se po tem pravilniku šteje: 

• samostojni podjetnik posameznik, 
• majhno podjetje (zaposluje manj kot 50 oseb ter 

letni promet in/ali bilančna vsota ne presega 10 mio 
EUR), 

• srednje veliko podjetje (zaposluje manj kot 250 
oseb ter letni promet ne presega 50 mio EUR in/ali 
bilančna vsota ne presega 43 mio EUR). 

(2) „Enotno podjetje“ za namene tega pravilnika pomeni 
vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od 
naslednjih razmerij: 

• podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja; 

• podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja; 

• podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z 
navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi 
družbeni pogodbi ali statutu; 

podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. 
 

9. člen 
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja: 

• ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, 
• ki so v težavah in dobivajo državno pomoč za 

reševanje in prestrukturiranje, 
• ki sodijo v sektor ribištva in ribogojstva, 
• ki sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih 

proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, 

• ki delujejo na področju predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v 
naslednjih primerih: 

• če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od 
primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg, 

• če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce, 

• ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do 
občine, 

• ki nimajo plačanih prispevkov in poravnanih 
obveznosti do delavcev. 

 
10. člen 

(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo 
pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni 
preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev 
poda pisno izjavo o: 

• že prejetih de minimis pomočeh, vključno z 
navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, 
ter o kandidaturi za de minimis pomoč in o že 
odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči, 

• drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške, 

• o povezanih družbah, ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij. 

(2) Prejemnik de minimis pomoči bo pisno obveščen, da 
je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z 
Uredbo Komisije 1407/2013. 
(3) Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno 
povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca in se ne 
smejo podeljevati pod pogojem, da se domačim 
proizvodom daje prednost pred uvoženimi. 
(4) Pomoči de minimis niso namenjene nabavi vozil za 
cestni prevoz tovora, dodeljene podjetjem, ki opravljajo 
dejavnost tovornega prometa. 
 

11. člen 
(1) V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de 
minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če 
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena 
intenzivnost pomoči, določena v uredbi o skupinskih 
izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija (ES). 
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Kumulacija se upošteva skladno z 1. točko 5. člena 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013. 
(2) Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis 
dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 
EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let 
oziroma 100.000 EUR, če gre za podjetja, ki delujejo v 
komercialnem cestnem tovornem prevozu, in sicer ne 
glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. 
(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. 
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. 
pred odbitkom davka in drugih dajatev. 
 

12. člen 
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki 
nepovratnih sredstev 
 

13. člen 
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva 
praviloma do 80% upravičenih stroškov oz. največ 
1.600,00€, v posameznem proračunskem letu 
 

14. člen 
(1) Pogoji in omejitve: 
vlagatelj mora razpolagati z dokazilom o pravici graditi na 
zemljišču na katerem se načrtuje postavitev male 
komunalne čistilne naprave; 

• če dela izvaja gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik, mora biti registriran za 

• ustrezno dejavnost; 
• pri gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje, ki 

izhajajo iz določb ZGO-1 in Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Podlehnik, predvsem pa 
mora investitor imeti pridobljena vsa soglasja za 
posege v varovalne pasove gospodarske javne 
infrastrukture, morebitno soglasje mejaša in 
soglasja, ki jih je potrebno pridobiti na varovanih 
območjih po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o 
varstvu kulturne dediščine in podobno; 

• v primeru iz petega odstavka 2. člena tega 
pravilnika mora imeti vlagatelj potrdilo 
Komunalnega podjetja Ptuj d.d. oz. vsakokratni 
izvajalec javne službe, da je na območju kjer se 
nahaja objekt javno kanalizacijsko omrežje že 
zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev 
objekta nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko 
upravičena; 

• vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto naložbo le 
enkrat – kolikor je upravičenec že prejel javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu 
ni upravičen; 

• upravičenci, ki bodo za več objektov postavili 
skupno čistilno napravo, morajo vlogi priložiti 
podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov 
male komunalne čistilne  naprave, ki ni časovno 
omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
male komunalne čistilne naprave, ter sklenjene 
služnostne pogodbe za izvedbe kanalizacijskih 
priključkov do vseh objektov, ki se bodo priključevali 
na skupno čistilno napravo; 

(2) Čistilna naprava mora zadostiti naslednjim tehničnim 
zahtevam: 

• mala komunalna čistilna naprava mora imeti 
certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z 
zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o odvajanju 
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list 
RS, št. 98/15 – v nadaljevanju: Uredba); 

• čiščenje komunalne odpadne vode v mali 
komunalni čistilni napravi mora biti skladno z določili 

Uredbe glede ustreznosti čiščenja komunalne 
odpadne vode; 

• za malo komunalno čistilno napravo mora biti 
izdelano poročilo o opravljenih prvih meritvah v 
skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in 
obratovalni monitoring odpadnih voda, iz katere 
mora biti razvidno, da je obratovanje male 
komunalne čistilne naprave v skladu z določbami 
Uredbe. Poročilo o opravljenih prvih meritvah 
naprave, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje 
na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti 
v roku 6 mesecev po vgradnji male komunalne 
čistilne naprave); 

• lokacija postavitve male komunalne čistilne naprave 
mora omogočati dostop pooblaščenim službam in 
neovirano praznjenje; 

• mala komunalna čistilna naprava mora biti v času 
vložitve zahtevka, vgrajena in v 

• funkciji obratovanja. 
 
Vloga 
 

15. člen 
(1) Za dodelitev sredstev vlagatelj, po objavi razpisa v 
predpisanem roku zaprosi s podpisano vlogo z 
zahtevanimi prilogami, ki jo naslovi na Občino Podlehnik, 
Podlehnik 9, 2286 Podlehnik in kuverto opremi po 
navodilih iz objavljenega razpisa. 
(2) Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, 
naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma 
je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s 
sklepom zavrže. 
 
Nakazilo odobrenih sredstev 
 

16. člen 
(1) Upravičenci na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi 
sredstev, podpisane pogodbe o sofinanciranju ter 
izvedene investicije na občino pošljejo zahtevek za 
izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do 
31.10. za pridobitev sredstev v tekočem letu. 
(2) Pred vložitvijo zahtevka za izplačilo mora biti naložba 
zaključena in plačani vsi računi, razen poročilo o 
opravljenih prvih meritvah male komunalne čistilne 
naprave, ki jo dostavi v roku šest mesecev po vgradnji 
male komunalne čistilne naprave. Nakazilo sredstev se 
izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od 
prejema popolnega zahtevka. 
(3) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za 
namen, za katerega so dodeljena. 
 

17. člen 
(1) Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe 
proračunskih sredstev, skladno z javnim razpisom, izvaja 
komisija, ki je imenovana za postopek o dodelitvi 
proračunskih sredstev za obdobje mandata župana. 
 

18. člen 
(1) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene 
stranke, višino sofinanciranja in opredelitev pravic in 
obveznosti pogodbenih strank. 
(2) Prejemnik po pogodbi se zaveže, da: 

• bo hranil vso dokumentacijo še najmanj 5 let po 
izplačilu sredstev iz strani občine; 

• bo omogočil komisiji vpogled v dokumentacijo in 
kontrolo koriščenja namenskih 

• sredstev; 
• se strinja da se podatki o odobrenih in izplačanih 

denarnih sredstvih, ki so javnega 
• značaja, lahko objavijo. 
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(3) 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. 
 

19. člen 
(1) Določbe tega pravilnik se uporabljajo za 
sofinanciranje stroškov nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav , ki bodo vgrajene od vključno 
leta 2017 do sprememb tega pravilnika. 
 

20. člen 
(1) Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena 
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva 
vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi: 

• da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena, 

• da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke, 

• da je upravičenec malo komunalno čistilno napravo 
odtujil pred pretekom petih let od 

• dneva vgradnje, 
• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev, 
• v primeru, da ne dostavi poročila o opravljenih prvih 

meritvah male komunalne čistilne naprave v roku 6 
mesecev po vgradnji naprave. 

 
Končna določba 
 

21. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Številka: 032-2/2015-40 
Datum: 22. 6. 2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
 

 
735. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 21. 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, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik 
(Uradni list RS, št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/17) in 71. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 27/09, 2/10 in 21/17) je Občinski svet Občine 
Podlehnik na 16. redni seji, dne 22. 6. 2017 sprejel 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo nepremičnine: 
 

 
št.parcele kat.občina površina m2 Namenska raba  

349/21 495-KOZMINCI 12 m2 Površine cest 
348/5 495-KOZMINCI 69 m2 Površine cest, površine razpršene poselitve 
351/1 455-ZAKL 2.994 m2 Površine podeželjskega naselja, druga kmetijska zemljišča 
351/2 455-ZAKL 163 m2 Površine cest, površina podeželjskega naselja 
351/4 455-ZAKL 13 m2 Površine cest 
357/7 455-ZAKL 2.000 m2 Površina cest 
357/8 455-ZAKL 66 m2 Površina cest 

714/13 494-STANOŠINA 33 m2 
Osrednja območja centralnih dejavnosti, površina cest, najboljša 
kmetijska zemljišča 

 
2. člen 

Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa postanejo last 
Občine Podlehnik, pri katerih se zaznamuje grajeno 
javno dobro.  
Zemljišča navedena v 1. členu tega sklepa so vpisana 
kot javno dobro v korist Občine Podlehnik ali so last 
Občine Podlehnik. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda 
občinska uprava Občine Podlehnik po uradni dolžnosti 
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra v lasti Občine Podlehnik, ki se pošlje 
Okrajnemu sodišču na Ptuju oz notarju za vpis v 
zemljiško knjigo. 
 
Številka: 032-2/2015-38 
Datum: 22. 6. 2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 

736. Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa 
varnosti Občine Podlehnik v letu 2016 

 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 
21/17) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17; ZORed) je 
Občinski svet Občine Podlehnik na 16. redni seji, dne 22. 
6. 2017 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O  OCENI IZVAJANJA 

OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI  OBČINE 
PODLEHNIK V LETU 2016 

 
1. 

Občinski svet Občine Podlehnik ocenjuje, da so bili 
doseženi zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti 
Občine Podlehnik za leto 2016. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji 
Občinskega sveta Občine Podlehnik in se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 032-2/2015-39 
Datum: 22. 6. 2017 
 

 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 

 
 

 
OBČINA VIDEM 

 
737. Odlok o spremembah Odloka proračuna 

Občine Videm za leto 2017 – rebalans št. 2 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-
2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-
I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16 odl.US ), 29. člena zakona o 
javnih financah  (Ur. list RS,št. 11/2011-UPB4 (14/2013 
popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 
101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - 

ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 – ZfisP 
in 96/15) in 16. člena Statuta občine Videm (Uradno 
glasilo slovenskih občin 11/2016-UPB 2), proračuna 
občine Videm za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih 
občin  št. 60/2016) in rebalansa št. 1 proračuna občine 
Videm za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
19/2017 je občinski svet Občine Videm na svoji 22. redni 
seji, z dne 13.6.2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA PRORAČUNA OBČINE 

VIDEM 
ZA LETO 2017 – REBALANS ŠT. 2 

 
1. člen 

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2017 se v 2. 
členu spremeni tako, da se glasi: 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

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

   
Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.746.615,89 

 TEKOČI ODHODKI (70+71) 4.116.172,14 
70 DAVČNI PRIHODKI 3.811.426,47 

700 Davki na dohodek in dobiček 3.578.088,00 
703 Davki na premoženje 136.388,47 
704 Domači davki na blago in storitve 96.800,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 304.745,67 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 153.745,67 
711 Takse in pristojbine 8.000,00 
712 Globe in druge denarne kazni 6.000,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 137.000,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 312.400,14 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 69.686,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 242.714,14 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 318.043,61 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 219.176,61 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 98.867,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.286.127,38 
40 TEKOČI ODHODKI 1.369.953,43 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 286.717,83 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 45.656,00 
402 Izdatki za blago in storitve 933.179,60 
403 Plačila domačih obresti 48.400,00 
409 Rezerve 56.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.716.649,10 
410 Subvencije 21.936,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.132.732,09 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 191.119,67 
413 Drugi tekoči domači transferi 370.861,34 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.152.724,85 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.152.724,85 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 46.800,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 46.800,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -539.511,49 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

 
0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
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V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-

V.) 
0,00 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 203.419,00 
50 ZADOLŽEVANJE 203.419,00 

500 Domače zadolževanje 203.419,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 290.221,20 

55 ODPLAČILA DOLGA 290.221,20 
550 Odplačila domačega dolga 290.221,20 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -626.313,69 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -86.802,20 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 539.511,49 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 626.313,69 

 
Posebni del občinskega 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 ter podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-
podkontov in načrt razvojnih programov sta priloga tega 
odloka in se objavita na spletni strani Občine Videm. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-9/2017-2 
Datum: 13.6.2017 
 

 Občina Videm 
 Friderik Bračič, župan 

 
 

 
738. Sklep o dopolnitvi Sklepa o cenikih v Občini 

Videm za leto 2017 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/2016-UPB2), je občinski 
svet Občine Videm na svoji 22. redni seji, dne 
13.06.2017 sprejel 
 

SKLEP 
O DOPOLNITVI SKLEPA O CENIKIH V OBČINI VIDEM 

ZA LETO 2017 
 

1.člen 
V sklepu o cenikih v Občini Videm za leto 2017 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 60/2016 in 19/2017) se v 14. 
točki 1. člena doda besedilo, ki glasi: 
 

NAZIV CENA 
Letna pristojbina za prostor za raztros 
pepela   

22,50 
EUR 

 
2.člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-4/2017-03 

Datum: 13.6.2017 
 

 Občina Videm 
 Friderik Bračič, župan 

 
 

 
739. Sprememba Sklepa o obračunavanju plačila 

vrtca v času otrokove odsotnosti v enotah 
vrtcev pri OŠ Videm 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm – UPB2, 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/16), je Občinski 
svet Občine Videm na 22. redni seji dne 13.6.2017 
sprejel 
 

SPREMEMBA SKLEPA 
O OBRAČUNAVANJU PLAČILA VRTCA V ČASU 

OTROKOVE ODSOTNOSTI V ENOTAH VRTCEV PRI 
OŠ VIDEM 

 
1. člen 

V Sklepu o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove 
odsotnosti v enotah vrtcev pri OŠ Videm (Uradno glasilo 
slovenskih občin, 21/2012) se spremeni naslov sklepa, 
tako da po novem glasi: 

» SKLEP O OBRAČUNAVANJU PLAČILA VRTCA V 
ČASU OTROKOVE ODSOTNOSTI ZA OTROKE IZ 
OBČINE VIDEM « 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-7/2017 
Datum: 13.6.2017 
 

 Občina Videm 
 Friderik Bračič, župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
740. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 

programov za vrtec Zavrč v OŠ Cirkulane – 
Zavrč 

 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
/ZVrt/ (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/008, 
98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-
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ZIU, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005) in 
14. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 22/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na svoji 
22 redni seji dne 22.06. 2017 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN VZGOJNO-VARSTVENIH 

PROGRAMOV ZA VRTEC ZAVRČ V OŠ CIRKULANE – 
ZAVRČ 

 
1. člen 

Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od 
01.07. 2017 dalje mesečno na otroka 

• I. prve starostne skupine (od enega do treh let) 
470,04€ 

• II. druge starostne skupine (od treh let do vstopa v 
šolo) 327,70€ 

 
2. člen 

Plačilo staršev se obračunava po Pravilniku o plačilih 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 
spremembe UR.L. RS, št. 129/2006, 97/2008, 119/2008, 
62/2010-ZUPJS) in ga na podlagi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in vloge staršev določi 
pristojni Center za socialno delo. 
 

3. člen 
Občinski svet Občine Zavrč podaja soglasje k 
sistemizaciji delovnih mest. 
 

4. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave 
preneha veljati sklep z dne 28.11. 2016. Sklep se 
uporablja od 01.09. 2017 naprej. 
 
Številka: 900-4/2014-038(007) 
Datum: 22. 6. 2017 
 

 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 

 
 

 
741. Sklep o številu in vrsti oddelkov ter zvišanju 

normativa v zavodu OŠ Cirkulane – Zavrč, OE 
Vrtec Zavrč 

 
Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2 Ur.l.RS 100/05, 
popr. 72/05, 25/08 in 36/2010), Pravilnik o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 
79/09 – popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14)  in 15. 
člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 22/2012) je Občinski svet občine Zavrč na 16. 
redni seji dne 22.6. 2017 sprejel  
 

SKLEP 
O ŠTEVILU IN VRSTI ODDELKOV TER ZVIŠANJU 

NORMATIVA V ZAVODU OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, 
OE VRTEC ZAVRČ 

 
1. člen 

Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja lahko 
presega število, kot izhaja iz 34. člena Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, za največ dva otroka. V prvi starostni 
oddelek Vrtec Zavrč je lahko vključenih največ 12 otrok. 

2. člen 
Število otrok v oddelku drugega starostnega obdobja je v 
skladu s 34. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in je 
tako v drugi starostni oddelek Vrtec Zavrč lahko 
vključenih največ 19 otrok.  
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Sklep se uporablja od 01.09.2017 dalje in velja do 

preklica. 
 
Številka: 900-4/2014-047-(006) 
Datum: 22. 6. 2017 
 

 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 

 
 

 
742. Sklep Občinskega sveta Občine Zavrč o 

soglasju k poslovnemu času Vrtca Zavrč  
 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
/ZVrt/ (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/008, 
98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-
ZIU, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005) in 
14. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 22/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na svoji 
16. redni seji dne 22.06. 2017 sprejel 
 

SKLEP 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Zavrč daje Vrtcu Zavrč soglasje k 
poslovnemu času vrtca od 6.00 in do 16.00 ure ob 
upoštevanju najmanjšega števila otrok (1 otrok), pri 
katerem sta oddelka vrtca Zavrč pri OŠ Cirkulane – Zavrč 
dolžna začeti in končati poslovni čas v vrtcu Zavrč 
 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave 
preneha veljati sklep z dne 28.11. 2016. Sklep se 
uporablja od 01.09. 2017 naprej. 
 
Številka: 900-4/2014-047(006) 
Datum: 22. 6. 2017 
 

 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 

 
 

 
OBČINA ZREČE 

 
743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih na 
območju Občine Zreče 

 
Na podlagi 16. in 19. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 19. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) 
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je Občinski svet Občine Zreče na 4. dopisni seji, ki je 
potekala od 16. 6. 2017 do 21. 6. 2017 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O VAROVANJU PITNE VODE V ZAJETJIH 
IN ČRPALIŠČIH 

NA OBMOČJU OBČINE ZREČE 
 

1. člen 
V Odloku o varovanju pitne vode v zajetjih in črpališčih 
na območju občine Zreče (Uradni list RS, št. 49/02) se v 
točki 6. prvega odstavka črta vodni vir ZR-4. 
 

2. člen 
Na koncu drugega odstavka 2. člena se doda nov tretji 

odstavek, ki se glasi: 
»Nova kartografska podlaga obravnavanega območja 

je na vpogled pri Občinski upravi Občine Zreče.« 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3554-0001/2017-3 
Datum: 21. 6. 2017 
 

 Občina Zreče 
 Drago Šešerko, podžupan 
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OBČINA APAČE 
  Stran 

725. Potrditev Elaborata o cenah javne 
gospodarske službe zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
za leto 2017 v Občini Apače 

827 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

  Stran 
726. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Občine Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2017 

827 

727. Sklep o ustavitvi postopka priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Občine Cerklje 
na Gorenjskem - spremembe št. 6 
(krajše: SD OPN 06) 

828 

 
OBČINA DUPLEK 

  Stran 
728. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o komunalnem prispevku v 
Občini Duplek 

829 

729. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena 

829 

730. Sklep o ceni socialno varstvene 
storitve »pomoč družini na domu« v 
občini Duplek za leto 2017 

830 

 
OBČINA GORIŠNICA 

  Stran 
731. Odlok o spremembah Odloka o 

proračunu Občine Gorišnica za leto 
2017 

830 

732. Odlok o spremembah Odloka o 
proračunu Občine Gorišnica za leto 
2018 

831 

 
OBČINA PODLEHNIK 

  Stran 
733. Popravek Sprememb in dopolnitev 

Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Podlehnik 

831 

734. Pravilnik o subvencioniranju nabave 
in gradenj malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Občine 
Podlehnik 

832 

735. Sklep o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra 

835 

736. Sklep o oceni izvajanja Občinskega 
programa varnosti Občine Podlehnik 
v letu 2016 

835 

 
OBČINA VIDEM 

  Stran 
737. Odlok o spremembah Odloka 

proračuna Občine Videm za leto 
2017 – rebalans št. 2 

836 

738. Sklep o dopolnitvi Sklepa o cenikih v 
Občini Videm za leto 2017 

837 

739. Sprememba Sklepa o 
obračunavanju plačila vrtca v času 
otrokove odsotnosti v enotah vrtcev 
pri OŠ Videm 

837 

 
OBČINA ZAVRČ 

  Stran 
740. Sklep o določitvi cen vzgojno-

varstvenih programov za vrtec Zavrč 
v OŠ Cirkulane – Zavrč 

837 

741. Sklep o številu in vrsti oddelkov ter 838 

zvišanju normativa v zavodu OŠ 
Cirkulane – Zavrč, OE Vrtec Zavrč 

742. Sklep Občinskega sveta Občine 
Zavrč o soglasju k poslovnemu času 
Vrtca Zavrč 

838 

 
OBČINA ZREČE 

  Stran 
743. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o varovanju pitne vode v 
zajetjih in črpališčih na območju 
Občine Zreče 

838 

 


