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OBČINA BLED 
 

208. Sklep o izvzemu javnega dobra lokalnega 
pomena 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 in spr.) in 16. člena Statuta 
Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet 
Občine Bled na 4. redni  seji, dne 17. 3. 2015 sprejel   

 
SKLEP  

O IZVZEMU JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA 
POMENA 

 
1. 

Občinski svet Občine Bled sprejme sklep o ukinitvi 
statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 
1377/7 k. o. Ribno. Zemljišče se prenese v last Občine 
Bled. 
 

2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Datum:  17.3.2015 
Številka: 034-1/2015-6       
 
 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 
 

 
 

OBČINA DIVAČA 
 

209. Sklep o začasnem financiranju občine Divača 
v obdobju od 01.04. do 30.04.2015 

 

Na podlagi 16. in 6. člena Statuta Občine Divača (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) in 33. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
11/2011, ZJF – UPB4)  je Občinski svet Občine Divača 
na  4. redni seji dne 26.3.2015 spreje 

 

SKLEP  
O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE DIVAČA V 

OBDOBJU OD 01.04. DO 30.40.2015 
 

1.člen 

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Divača (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. 
aprila do 30. aprila 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje 
začasnega financiranja). 
 

2.člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 
2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov 
in drugih  izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom 
o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine  Divača za leto 2014  (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/14, v nadaljevanju: odlok o 
proračunu). 
 

3.člen 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti 
sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju preteklega leta.  

Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega 
proračuna v obdobju od 1. do 30. aprila 2014 je znašal 
493.988 EUR. 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in 
izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju. 

 
4.člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  

Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF. 

 
5.člen 

V obdobju začasnega financiranja se občina lahko 
likvidnostno zadolži.  
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6.člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. aprila 
2015 dalje. 
 
Datum: 26.3.2015 
Številka: 032-0007/2015-02/2015-02 
 
 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 
 

 
 

OBČINA DUPLEK 
 

210. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
rekonstrukcijo regionalne ceste R3-710/1292 
Maribor-Vurberk-Ptuj 

 
Na podlagi 61. a člena Zakona o prostorskem 

načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 

16. člena Statuta občine Duplek (MUV, št. 17/07; Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11) je občinski svet 

občine Duplek na 5. redni seji dne 25.3.2015 sprejel 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA REKONSTRUKCIJO REGIONALNE 

CESTE R3-710/1292 MARIBOR–VURBERK–PTUJ 

1.člen  

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za rekonstrukcijo regionalne ceste R3-710/1292 Maribor–
Vurberk–Ptuj (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 
16/11-popr. in 31/11), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, 
planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 
15002.  
(2) Predmet sprememb in dopolnitev je grafični del 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
rekonstrukcijo regionalne ceste R3-710/1292 Maribor–
Vurberk–Ptuj zaradi povečanja območja občinskega 
podrobnega prostorskega načrta. 
 

2.člen 

(1) Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste 
R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj vsebujejo poleg tega 
odloka tudi grafični del in obrazložitev. 
(2) Grafični del sprememb in dopolnitev občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj 
vsebuje naslednje grafične načrte: 

 Izsek iz veljavnega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za rekonstrukcijo regionalne 
ceste R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj v merilu 
1:1000 

 Ureditvena situacija v merilu 1:1000 

 Zasnova omrežij gospodarske javne infrastrukture v 
merilu 1:1000 

 Načrt parcelacije v merilu 1:1000. 
 

3.člen  

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za rekonstrukcijo regionalne ceste 
R3-710/1292 Maribor–Vurberk–Ptuj so na vpogled pri 
službi, pristojni za urejanje prostora, v občini Duplek. 
 

4.člen  

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

glasilu slovenskih občin 

Datum: 25.3.2015 
Številka: 0323-5/2015-3 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 

211. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v 
Občini Maribor za območje Občine Duplek 

 

Na podlagi 61. a člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) in 
16. člena Statuta občine Duplek (MUV, št. 17/07; Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/10, 32/11) je občinski svet 
občine Duplek na  5. redni seji dne 25.3.2015 sprejel 

 
ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA 

PODEŽELJE V OBČINI MARIBOR ZA OBMOČJE 
OBČINE DUPLEK 

 
1.člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v 
občini Maribor za območje občine Duplek (MUV št. 
11/93, 27/10, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 
8/14, 39/14, 5/15). 
 

2.člen 

13. člen odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:  
 »(1) Na območju najboljših in drugih kmetijskih 
zemljiščih, kot so opredeljena v veljavnih prostorskih 
sestavinah planskih aktov za območje občine Duplek, so, 
razen primarne rabe, dovoljeni naslednji posegi: 

a) osuševanje in veliki namakalni sistemi, ki so 
določeni v prostorskih sestavinah veljavnih planskih 
aktov občine; 

b) ostale agrarne operacije in vodni zadrževalniki za 
potrebe namakanja na območju izven zavarovanih 
območij narave ali vodnih virov; 

c) naslednji enostavni objekti po predpisih, ki urejajo 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje: 

 naslednji pomožni objekti v javni rabi (površine 
stavb do 40 m

2
, gradbeni inženirski objekti 

višine do 3,5 m): objekt za odvodnjavanje ceste, 
cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni 
silos, nadkrita čakalnica na postajališču; 

 protihrupne ograje višine do 2 m, če se jih izvaja 
ob rekonstrukciji cest; 

 podporni zidovi z ograjo za višinsko razliko do 
0,5 m, če se jih izvaja ob rekonstrukciji cest; 

 male komunalne čistilne naprave zmogljivosti do 
50 PE; 

 nepretočne greznice do 30 m
 3
;  

 rezervoarji za vodo do 100 m
3
; 

 vodnjaki in vrtine višine do 5 m, globine do 30 
m; 

 naslednji priključki na objekte gospodarske 
javne infrastrukture: priključek na kategorizirano 
javno cesto, priključek na objekte energetske 
infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), 
priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo, 
priključek za odvajanje odpadne vode, priključek 
na komunikacijska omrežja); 
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 kolesarske, gozdne, pešpoti in podobne, ki niso 
del cestnega sveta; 

 naslednja vodna zajetja ter objekti za 
akumulacijo in namakanje prostornine do 250 
m

3
, bazeni do 60 m

3
: grajeno zajetje na tekoči 

vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen 
namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik; 

 naslednji pomožni kmetijsko-gozdarski objekti 
(stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m

2
, 

stolpni silosi višine do 5 m, gradbeno inženirski 
objekti višine do 5 m, grajene gozdne 
prometnice, dvojni kozolci - toplarji površine do 
40 m

2
): kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, 

skedenj, senik, kašča, koruznjak, grajeni in 
montažni rastlinjak večjih dimenzij, grajena 
obora, grajena ograja za pašo živine, grajena 
ograja in opora za trajne nasade, napajalno 
korito, krmišče, grajena poljska pot, silos, pokrita 
skladišča za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik 
gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, hlevski 
izpust, grajeno molzišče; 

 naslednji pomožni komunalni objekti: revizijski in 
drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni 
lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, 
prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska 
postaja, 

 naslednji pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja (površine stavb do 40 m

2
): meteorološki 

objekt za monitoring kakovosti zraka, objekti za 
opazovanje neba, objekti za spremljanje 
seizmičnosti, objekt za hidrološki monitoring 
površinskih voda, objekt za monitoring 
podzemnih voda; 

d) naslednji nezahtevni objekti po predpisih, ki urejajo 
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje: 

 naslednji pomožni objekti v javni rabi (stavbe 
površine nad 40 m

2
 do vključno 60 m

2
, gradbeni 

inženirski objekti višine nad 3,5 m do vključno 
10 m): objekt za odvodnjavanje ceste, cestni 
snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, 
nadkrita čakalnica na postajališču; 

 protihrupne ograje višine nad 2 m do vključno 3 
m, če se jih izvaja ob rekonstrukciji cest; 

 podporni zidovi z ograjo za višinsko razliko do 
1,5 m, če se jih izvaja ob rekonstrukciji cest; 

 male komunalne čistilne naprave zmogljivosti od 
50 do 2000 PE; 

 nepretočne greznice nad 30 m
3
  do 50 m

3
; 

 vodnjaki in vrtine višine nad 5 m, globine nad 30 
m;  

 vodna zajetja, objekti za akumulacijo in 
namakanje prostornine od 250 m

3
 do vključno 

2.000 m
3
, če gre za zajem pitne in tehnološke 

vode, grajen namakalni sistem s črpališčem ali 
vodni zbiralnik; 

 naslednji objekti za rejo živali: čebelnjak do 20 
m

2
, ribogojnica do 2.000 m

3
; 

 naslednji pomožni kmetijsko-gozdarski objekti 
(stavbe površine do 150 m

2
 in višine do 6 m, 

stolpni silosi višine od 5 m do 10 m, gradbeno 
inženirski objekti višine nad 5 m do 10 m, dvojni 
kozolci - toplarji površine do 150 m

2
, zbiralnik 

gnojnice do 1.000 m
3
): kozolec, kmečka lopa, 

pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, 
kašča, koruznjak, montažni rastlinjak večjih 
dimenzij, grajena obora, grajena ograja za pašo 
živine, grajena ograja in opora za trajne nasade, 
napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot, 
silos, pokrita skladišča za lesna goriva, gnojišče, 
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, 
hlevski izpust, grajeno molzišče; 

e) gradnja objektov, ki se uvrščajo med majhne stavbe 
po predpisih, ki urejajo razvrščanje objektov glede 
na zahtevnost gradnje, če sta kumulativno 
izpolnjena dva pogoja: da gre za objekte, ki 
funkcionalno dopolnjujejo obstoječe osnovne 
objekte in da se jih gradi na zemljišču, ki je bilo pri 
izdaji dovoljenja za gradnjo osnovnega objekta 
določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k 
objektu; 

f) na grajenem območju kmetije objekti iz 15.a člena 
tega odloka; 

g) gradbeno inženirski objekti, ki so po prepisih o 
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov 
in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni 
v skupini 221 - daljinski cevovodi, daljinska 
(hrbtenična) komunikacijska omrežja in daljinski 
(prenosni) elektroenergetski vodi ter 222 - lokalni 
cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski 
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska 
omrežja; 

h) posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

i) rekonstrukcija občinskih cest; dopustni so tudi 
objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija 
občinske ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, 
podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno) 
ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je 
v območju ceste treba zgraditi ali prestavi zaradi 
rekonstrukcije občinske ceste; 

j) premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska 
oprema (npr. brajda, klopotec, kol, količek, žična 
opora, opora za mrežo proti točki, opora za mrežo 
proti ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja ter 
opora za trajne nasade ipd.), poljska pot, premični 
tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža; 

k) začasni objekti (kiosk oziroma tipski zabojnik; 
pomol, to je vstopno-izstopno mesto za pristajanje 
in kratkotrajni privez čolnov; odprti sezonski 
gostinski vrt; to je posebej urejeno zemljišče kot del 
gostinskega obrata; pokriti prostor z napihljivo 
konstrukcijo ali v montažnem šotoru; oder z 
nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov; 
cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni; 
začasna tribuna za gledalce na prostem; objekti, 
namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih 
snovi). Po odstranitvi začasnih objektov je treba 
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem 
so bili zgrajeni; 

l) smučišča, vključno z začasno postavljenimi 
montažnimi vlečnicami; 

m) objekti za rejo živali, ki se jih po prenehanju rabe 
lahko odstrani. Po odstranitvi objektov je treba 
vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem 
so bili zgrajeni. 

(2) Nepretočne greznice, rezervoarje ter pomožne 
kmetijsko-gozdarske objekte iz prejšnjega odstavka tega 
člena, razen kozolcev, grajenih obor in obor za pašo 
živine, grajenih ograj ter opor za trajne nasade, 
napajalnih korit, krmišč in grajenih poljskih poti, je 
dopustno graditi le v neposredni bližini stavbnih zemljišč. 
Za neposredno bližino se šteje največ 30 m oddaljenost 
od obstoječega stavbnega zemljišča, na katerem so 
zgrajene ali načrtovane stavbe.  
(3) Kozolcev, ograj ter opor za trajne nasade, napajalnih 
korit in krmišč ni dopuščeno priključevati na objekte 
gospodarske javne infrastrukture.« 
 

3.člen 

Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki glasi:  
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»15.a člen 
Grajeno območje kmetije 

(1) Za kmetije se lahko določi grajeno območje kmetije. 
(2) Grajeno območje kmetije je območje kmetije, to je 
registriranega kmetijskega gospodarstva po predpisih o 
kmetijstvu, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali 
njihovih delov, na katerih stojijo objekti kmetije, ki so med 
seboj povezani z dovozi, potmi in drugimi funkcionalnimi 
površinami, posamezna medsebojna oddaljenost takih 
objektov, ki so si najbliže, pa ne presega 30 m. Opredeli 
se na stavbnih in drugih zemljiščih tako, da se z daljico 
povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli 
objektov kmetije oziroma njihovih gradbenih parcel, če so 
določene, in sicer ne glede na to, ali preko takega 
območja poteka javna cesta ali ne.  
(3) Na grajenem območju kmetije in ob njem v 
oddaljenosti do 25 m je dovoljena gradnja enostavnih in 
nezahtevnih objektov ter naslednjih nestanovanjskih 
kmetijskih objektov za potrebe kmetije: 

 majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave 
(stavba majhnih dimenzij, v pritlični, enoetažni 
izvedbi, samostojna ali prislonjena k stavbi, objekti 
v javni rabi), 

 ograje,  

 samostojno parkirišče v primeru izvajanja 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena 
površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima 
spremljajočih objektov ali tribun) v primeru 
izvajanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 

 objekt za oglaševanje za lastno dejavnost, 

 objekt za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen 
reji živali), 

 objekt, namenjen kmetijski pridelavi, gozdarskim 
opravilom in vrtnarjenju, pod pogojem, da noben 
od njih ni namenjen prebivanju, 

 priključek na javno cesto.« 
 

4.člen 

Spremeni se prva alineja drugega odstavka 18. člena, 
ki glasi: 

 Tloris stavbe: podolgovat; tloris je glede na tehnične 
potrebe objekta lahko tudi členjen, v obliki črke L ali 
podobno. 

Spremeni se tretji odstavke 18. člena, tako da glasi:  
»Za proizvodne stavbe, hleve in gospodarske objekte 
kmetije, ne veljajo določila tega člena, ki se nanašajo na 
oblikovanje strehe objektov.« 
 

5.člen 

Doda se 19a. člen, ki glasi: 
»Za stavbe, ki so bile zgrajene na stavbnih zemljiščih 
brez ustreznih dovoljenj in so bile zgrajene pred 
uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini 
Maribor za območje občine Duplek (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/14), tj. pred 25.1.2014 ne veljajo 
določila 18. in 19. člena, ki se nanašajo na oblikovanje 
stavb v posameznih morfoloških in prostorskih enotah. 

Rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov iz 
prvega odstavka tega člena se morajo oblikovno 
prilagajati obstoječemu objektu.« 
 

6.člen 

V prvem odstavku 38. člen odloka se doda odstavek, ki 
glasi: 
»Izjeme so dopustna na območjih, kjer se načrtovana 
kanalizacija priključuje na predhodno že zgrajeno 
mešano kanalizacijsko omrežje«.   
 

 

7.člen 

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 0323-5/2015-4 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 

212. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
zagotavljanu sredstev za prehrano dojenčkov 
v Občini Duplek 

 

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 5/08, 
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - 
ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12) 
in 16. člena Statuta občine Duplek (Medobčinski uradni 
vestnik,  št. 17/07, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
15/10, 32/11) je občinski svet občine Duplek na svoji 5. 
seji dne 25.3. 2015 sprejel 
 

PRAVILNIK 
 O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ZAGOTAVLJANJU 
SREDSTEV ZA PREHRANO DOJENČKOV V OBČINI 

DUPLEK 
 

1.člen 

Spremeni se 2. člen pravilnika in sicer tako, da glasi: 
»Pravico do mlečnih preparatov, za katere stroške krije 
občina Duplek, imajo vsi dojenčki do izpolnjenega 4 
meseca starosti. Do dopolnjenega 8 meseca  starosti 
imajo to pravico dojenčki z zdravstveno indikacijo. 
 

2.člen 

Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 8. člena 
pravilnika tako, da glasi: 
»Mlečni preparati za dietno prehrano pri zdravstveni 
indikaciji se lahko predpisujejo dojenčkom po 
dopolnjenem 4. mesecu starosti do 8 meseca starosti na 
podlagi individualnih vlog.« 
 

3.člen 

Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene. 
 

4.člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 122-12/2015 -1 
 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 

213. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju Občine 
Duplek v letu 2015 

 

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta 
občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in 
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Koroške regije, št. 17/2007, 15/2010, 32/2011), je 
Občinski svet Občine Duplek, na svoji 5. redni seji, dne 
25.3.2015, sprejel naslednji sklep: 
 

1. 

Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje 
komunalnih odpadkov) na območju Občine Duplek za 
leto 2015, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih 
služb, podjetje Javne službe Ptuj d.o.o., podjetje Čisto 
mesto Ptuj d.o.o in podjetje Saubermacher Slovenija 
d.o.o. 
 

2. 

Potrdijo se cene storitev naslednjih obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Duplek: 
1.    Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
1.1.  Zbiranje komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje 

ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, 
kosovnih odpadkov, ločeno  zbrane odpadne 
embalaže in mešanih komunalnih odpadkov), ki 
vključuje: 

1.1.1.  Cena javne infrastrukture: 0,0155 EUR/kg zbranih 
odpadkov 

1.1.2.  Cena storitve: 0,1125 EUR/kg zbranih odpadkov. 
2.  Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  
2.1. Obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje: 
2.1.1.  Cena javne infrastrukture: 0,0012 EUR/kg 

obdelanih odpadkov 
2.1.2.  Cena storitve:  0,0821 EUR/kg obdelanih 

odpadkov. 
3. Odlaganje preostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov 
3.1. Odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje: 
3.1.1.  Cena javne infrastrukture: 0,0000 EUR/kg 

odloženih odpadkov 
3.1.2.  Cena storitve: 0,1010 EUR/kg odloženih 

odpadkov 
 

3. 

Ta sklep začne veljati takoj.   
 

4.  

Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 
01. 05. 2015 dalje. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 0323-5/2015-2 
 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
 

 
 

OBČINA GORJE 
 

214. Odlok o predkupni pravici v Občini Gorje 
 

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list 
RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 –ZZK-1, ZPNačrt), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list, RS št. 94/07-UPB2, 
76/08, 79/09) ter 16. člena Statuta Občine Gorje (Ur. list 
RS, št. 03/07, 107/10, 32/12 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 27/14), je občinski svet na 4. redni seji, dne 
25.3.2015 sprejel  

 
ODLOK  

O PREDKUPNI PRAVICI V OBČINI GORJE 
 

1. člen 

S tem odlokom se določa območje predkupne pravice 
Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah 
na celotnem območju poselitve v občini ter na območju 
obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in 
objektov izven poselitvenih območij. 
 

2. člen 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih 
poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih 
infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih 
območij ali na delu teh območij, ki so določena s 
prostorskim aktom občine. 
Na območjih iz prejšnjega odstavka lahko občina 
uveljavlja predkupno pravico, če je za nakup 
nepremičnine izkazan javni interes. 
 

3. člen 

Za javni interes se šteje, kadar občina potrebuje 
nepremičnino za: 

 izvedbo prostorskega akta, 

 za razvojne potrebe občine, 

 za izgradnjo objektov gospodarske infrastrukture ter 
objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 

 za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva, kulture, znanosti, raziskovalne 
dejavnosti, športa in gradnjo pokopališč ter 
odlagališč,  

 za potrebe gradnje in nakupa socialnih in 
neprofitnih stanovanj, 

 za potrebe prenove in revitalizacije posameznih 
območij znotraj ali zunaj naselij, 

 za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih 
programov občine. 

 
4. člen 

Izven poselitvenih območij, ki so opredeljena v 2. členu 
tega odloka, lahko občina uveljavlja predkupno pravico 
na nepremičninah, na katerih je že javna infrastruktura in 
objektih oziroma je gradnja le te predvidena. 
 

5. člen 

Predkupno pravico v imenu občine uveljavlja župan. 
 

6. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu slovenskih občin. 

 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 9000-2/2015-10 
 
 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
 

 
 

215. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Gorje za leto 
2015 

 
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA) in 6. člena 
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Gorje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 7/14) ter v skladu z Letnim 
programom športa Občine Gorje za leto 2015 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 56/14) objavljam 
 

JAVNI RAZPIS 
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ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE ZA LETO 

2015 
 

1. 
Naziv in sedež neposrednega uporabnika: 

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. 
 

2. 
Prijavitelj: 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, 
ki so kot izvajalci letnega programa določeni v 8. členu 
Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje določene s 
Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Občini Gorje. 
 

3. 
Predmet javnega razpisa: 

Predmet javnega razpisa so vsebine ter strokovne in 
razvojne naloge v športu določene z Letnim programom 
športa Občine Gorje za leto 2015, in sicer: 

a. interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
b. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport, 
c. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami (z motnjami v razvoju), 
d. športna rekreacija, 
e. šport invalidov. 

 
4. 

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci 
letnega programa športa v Občini Gorje za leto 2015: 

Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci letnega 
programa športa v Občini Gorje v letu 2015 so za 
razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge 
določeni v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v Občini Gorje. 
 

5. 
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: 

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 
sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in 
strokovnih nalog v športu v Občini Gorje v letu 2015 je 
24.000 EUR, in sicer: PP 20080103 Šport otrok in 
mladine 6.000 EUR; PP 20080104 Športna vzgoja otrok 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 9.000 EUR; PP 
20080106 Športna rekreacija in šport invalidov 2.000 
EUR; PP 20080107 Sofinanciranje profesionalnih 
trenerjev v športnih društvih 5.000 EUR; PP 20080204 
Nabava opreme za športna društva 2.000 EUR. 
 

6. 
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 
sredstva: 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015. 
 

7. 
Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 

Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov 
Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje, 
najkasneje do 28. aprila 2015. Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 
14. ure oddana v sprejemni pisarni Občine Gorje, Zgornje 
Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Vloga mora biti predložena 
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji 
strani označen z napisom »Ne odpiraj - razpis za šport 
2015«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni 
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z 
zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici, 
označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo 
oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne 

dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 
 
8.Datum odpiranja vlog: 

Strokovna komisija bo vloge odprla 6. maja 2015 v sejni 
sobi Občine Gorje ob 9.00. uri. Odpiranje vlog je javno. 
 

9. 
Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: 

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. 
 

10. 
Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
pridobijo informacije v zvezi z javnim razpisom in 
razpisno dokumentacijo: 

Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, 
kako izpolniti in oddati obrazce, so na voljo na spletnem 
naslovu www.gorje.si v katalogu informacij javnega 
značaja in v zavihku »Razpisi in natečaji«. Podrobnejše 
informacije in razpisno dokumentacijo lahko 
zainteresirani prijavitelji dobijo na sedežu Občine Gorje 
pri Moniki Breznik (tel.: 04 575 18 04, e-pošta: 
monika.breznik@gorje.si) 

 
Datum: 20.3.2015 
Številka: 41010-0009/2015-3 
 
 Občina Gorje 
 Peter Torkar, župan 
 
Priloga: 

 Razpisna dokumentacija k razpisu za sofinanciranje 
iizvajanja letnega programa športa v Občini Gorje 
za leto 2015 

 

 
 

OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
 

216. Odlok o proračunu Občine Lovrenc na Pohorju 
za leto 2015 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 94/7-UPB2 s spremembami in dopolnitvami), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – 
UPB4, s spremembami  in dopolnitvami) in  14. člena 
Statuta občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št. 13/11, 
17/14) je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju na 5. 
redni seji, dne 26. marca 2015, sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE LOVRENC NA POHORJU ZA 

LETO 2015 
 
1.    Splošna določba 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Lovrenc na Pohorju za leto 
2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). S proračunom  se zagotavljajo sredstva za 
financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni 
opravljajo občine. 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

  

http://www.gorje.si/
mailto:monika.breznik@gorje.si
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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. V splošnem delu proračuna so prikazani 
prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 
podkontov. Splošni del proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju, 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) 3.697.250 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.764.089 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.925.372 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.767.993 
703 Davki na premoženje 103.303 
704 Domači davki na blago in storitve 54.076 
706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 838.717 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 507.863 
711 Takse in pristojbine 2.000 
712 Globe in druge denarne kazni 1.120 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 164.277 
714 Drugi nedavčni prihodki 163.457 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 61.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 50.000 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 11.000 

73 PREJETE DONACIJE 500 

730 Prejete donacije iz domačih virov 500 
731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 871.661 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 477.302 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 394.359 

   
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.530.045 
40 TEKOČI ODHODKI 1.241.933 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 427.032 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 63.791 
402 Izdatki za blago in storitve 612.138 
403 Plačila domačih obresti 20.650 
409 Rezerve 118.322 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.222.137 

410 Subvencije 66.630 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 821.215 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 104.829 
413 Drugi tekoči domači transferi 229.463 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 993.738 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 993.738 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 72.237 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 8.700 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 63.537 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 167.205 

   
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

 
0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 

imajo premoženje v svoji lasti 
 

0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 
 

0 
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 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 
50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 221.941 

55 ODPLAČILA DOLGA 221.941 

550 Odplačila domačega dolga 221.941 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 54.736 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 221.941 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) - 167.205 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 54.736 

 
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, 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 Lovrenc na 
Pohorju: www.lovrenc.si. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3.    Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 

Odredbodajalec porabe sredstev proračuna je župan ali 
druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
  

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so: 
1. okoljska dajatev za obremenjevanje voda, 
2. okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi 

odlaganja odpadkov, 
3. požarna taksa, 
4. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo,  
5. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za gozdove, 
6. prihodki iz naslova prispevkov in doplačil občanov 

za izvajanje nalog investicijskega značaja,  
7. prihodki od prodaje občinskega stvarnega in 

finančnega premoženja, 
8. prihodki režijskega obrata, 
9. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
10. prejete donacije in 
11. prihodki iz naslova sofinanciranja projektov.  
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 
proračuna in proračun.   

Namenska sredstva, ki niso  porabljena v tekočem letu, 
razen sredstva, ki so bila ustvarjena z dejavnostjo 
režijskega obrata, se prenesejo v proračun prihodnjega 
leta za isti namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Župan je pooblaščen, da zaradi prožnosti izvrševanja 
proračuna, odloča o prerazporejanju proračunskih 
sredstev, znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do 
skupnega zneska 25.000,00 EUR.  

Po uveljavitvi rebalansa proračuna je podlaga za 
prerazporejanje proračunskih sredstev sprejeti rebalans 

proračuna in evidentiranje obsega prerazporejanja se 
šteje na novo. 

 
Župan poroča občinskemu svetu o izvršenih 

prerazporeditvah istočasno s poročanjem o polletnem in 
letnem izvrševanju proračuna ter s predlaganimi 
rebalansi proračuna tekočega leta. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi 
realizaciji. 

 
6. člen 

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 
breme proračunov prihodnjih let) 

V proračunu se 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 proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

V proračunu se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih, za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt 
razvojnih programov. Skupni obseg prevzetih obveznosti 
za investicijske odhodke in investicijske transfere, ki bodo 
zapadle v plačilo: 

 v letu 2016, ne sme presegati 70 % pravic porabe, 
zagotovljene  za investicijske odhodke in 
investicijske transfere, v sprejetem proračunu za 
tekoče leto in 

 v naslednjih letih (po letu 2016), ne sme presegati  
60 % pravic porabe, zagotovljene za investicijske 
odhodke in investicijske transfere, v sprejetem 
proračunu  za tekoče leto.   

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 
25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika.  Omejitve ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Vrednost projektov lahko spreminja 
v okviru prerazporejanja pravic porabe in do 20 % 
vrednosti projekta, vendar ne več kot 5.000,00 EUR. Vse 
ostale spremembe 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. 
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8. člen 
(proračunski sklad) 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad. Med 
odhodki proračuna se v sredstva rezerv za naravne in 
druge nesreče izloči del skupno doseženih letnih 
prejemkov proračuna  v višini 24.767,00 EUR. Izločanje v 
rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje 
prihodkov v rezervo preneha, ko dosežejo rezerve 
Občine Lovrenc na Pohorju 1,5 % letno doseženih 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za preteklo 
leto. 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so: potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, požar, toča, žled, pozeba, 
suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni in druge naravne nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. 

Na predlog strokovnih služb občinske uprave odloča o 
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 8. člena tega odloka, do višine 
10.000,00 EUR, župan in o tem poroča občinskemu 
svetu hkrati s poročanjem o polletnem in letnem 
izvrševanju proračuna. V ostalih primerih uporabe 
sredstev proračunske rezerve, ko poraba presega višino 
o kateri odloča župan na podlagi veljavnega odloka o 
proračunu,  odloča občinski svet občine s posebnim 
odlokom. 
 

9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

Med odhodki proračuna je predvidena splošna 
proračunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov 
za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti 
ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije  se v letu 2015 določijo 
v višini 10.000,00 EUR.  

Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi splošne 
proračunske rezervacije. Dodeljena sredstva se 
razporedijo na proračunsko postavko posebnega dela 
proračuna. O koriščenju splošne proračunske rezervacije 
župan poroča občinskemu svetu istočasno s poročanjem 
o izvrševanju proračuna. 
 

10. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi 
tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi 
ohranitve njihove realne vrednosti. Župan je pooblaščen, 
da lahko v primeru neenakomernega pritekanja 
prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more 
uravnovesiti,  za začasno kritje odhodkov najame 
likvidnostno posojilo do višine 5 % izdatkov sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca 
proračunskega leta. 

Župan uvede po potrebi ukrepe za uravnoteženje 
občinskega proračuna, o čemer takoj obvesti občinski 
svet in po potrebi predlaga rebalans občinskega 
proračuna.  
 
4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine  
 

11. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 
50,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.  
 

5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja  

  
12. člen 

(obseg zadolževanja občine) 

Župan je pooblaščen, da lahko najame kratkoročno 
posojilo, namensko za sredstva sofinanciranja investicije 
iz proračuna Evropske unije, največ do višine odobrenih 
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko 
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % 
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne 
velja za zadolžitev občine iz prvega odstavka tega člena.  
 

13. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna) 

Občinski svet odloča o dajanju soglasij k zadolževanju 
javnih zavodov ter o dajanju poroštev občine za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je. 

Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Lovrenc 
na Pohorju, se v letu 2015 ne bodo zadolževali.  
 
6.   Prehodne in končne določbe 

 
14. člen 

(začasno financiranje v letu 2016) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Lovrenc na 
Pohorju v letu 2016, če bo začasno financiranje 
potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega financiranja. 

 
15. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4101-0002/2015 
Datum: 26. 3. 2015 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
 

 
 

217. Preklic objave popravka Sklepa o izdaji 
soglasja k cenam storitev pomoči na domu v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015 

 

Na podlagi določila 28. člena Statuta Občine Lovrenc na 
Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2011, 
17/2014) objavljam  
 

PREKLIC  
OBJAVE POPRAVKA SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA 
K CENAM STORITEV POMOČI NA DOMU V OBČINI 

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2015  
 

Preklicujem objavo Popravka izdaji soglasja k cenam 
storitev pomoči na domu v Občini Lovrenc na Pohorju, ki 
je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 
3/2015 z dne 23.1.2015. 
 
 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Joško Manfreda, župan 
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218. Popravek Sklepa o izdaji soglasja k cenam 
storitev pomoči na domu v Občini Lovrenc na 
Pohorju za leto 2015 

 
Uredništvo Uradnega glasila slovenskih občin objavlja 
 

POPRAVEK 
SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITEV 

POMOČI NA DOMU V OBČINI LOVRENC NA 
POHORJU ZA LETO 2015 

Sklep o izdaji soglasja k cenam storitev pomoči na domu 
v Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2015, objavljen v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 58/2014 dne 
31.12.2014 se popravi tako, da se glasi: 
"Na podlagi Zakona o socialnem varstvu(Uradni list RS, 
št. 54/1992 z dne 13. 11. 1992), v povezavi z 42. členom 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev ( Ur. List, št. 87/06 in 8/07 ) in v skladu 
z rastjo elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 
2013 (Uradni list RS, št. 12/2013), je Občinski svet 
Občine Lovrenc na Pohorju, na 3. redni seji, 29.12.2014, 
sprejel 
 

SKLEP 
O IZDAJI SOGLASJA K CENAM STORITEV POMOČI 

NA DOMU V OBČINI LOVRENC NA POHORJU ZA 
LETO 2014 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju daje soglasje k 
ceni storitve pomoči na domu, ki jo je na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev predlagal izvajalec storitve – Zavod za 
patronažo in dolgotrajno oskrbo na domu, Hriberšek 
Danica, Lovrenc na Pohorju. 
 

2. člen 

Ekonomska cena storitve pomoči na domu, izračunana 
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev, znaša 13,37 EUR/uro. 
 
Navedena cena se zniža za subvencijo iz sredstev 
proračuna Občine Lovrenc na Pohorju v višini 9,82 
EUR/uro, tako da znaša končna cena za uporabnika 3,55 
EUR/uro. 

3. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
01.01.2014 dalje. 
 
Številka: 0075-0019/2014 
Datum:   29.12.2014   
 

Občina Lovrenc na Pohorju 
Joško Manfreda" 

 
Številka: 1/2015 
Maribor, 26. marec 2015 
 

Uredništvo 
 

 
 

OBČINA MAJŠPERK 
 

219. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za 
leto 2014 

 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99 in spremembe) in  16.člena Statuta 
Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

25/12) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji 6. redni 
seji, dne 24. 3. 2015 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK ZA LETO 2014 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Majšperk 
za leto 2014. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2014 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Majšperk za leto 2014. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  
 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 
2014se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 24.3.2015 
Številka: 410-1/2015-2 
 
 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 
 

 
 

220. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje JE1 – Kamnolom Vundušek 

 

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list/RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 
popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12), 
Občinskega prostorskega načrta Občine Majšperk 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 40, z dne 23. 9. 
2013, v nadaljevanju OPN) in 16. člena Statuta Občine 
Majšperk (Uradno glasilo Slovenskih občin št. 25/12) je 
Občinski svet Občine Majšperk na 6.  redni seji dne 24.3. 
2015 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA  OBMOČJE JE1 – KAMNOLOM 
VUNDUŠEK 

 
I.  Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

1. S tem odlokom se sprejme občinski podrobni 
prostorski načrt za območje JE1 – kamnolom Vundušek 
(v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh 
d.o.o., Ptuj, številka projekta 06/14. OPPN je bil izdelan 
na podlagi idejne zasnove “Rudarskega projekta za 
pridobitev koncesije- za izkoriščanje  mineralne surovine 
naravnega kamna- peščenjaka v kamnolomu Vundušek z 
izvedbo del in sanacijo”, ki jo je izdelal rudarski projektant 
Minervo Control d.o.o.,  Ljubljana, številka  projekta 
02/2014-PB. 
2. Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje: 
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 območje OPPN, 

 arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve 
prostorskih ureditev, 

 etapnost izvedbe prostorske ureditve, 

 rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, 

 rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov 
ter ohranjanja narave, 

 rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, 

 pogoje glede priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro, 

 druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN. 
 
II.  Opis načrtovane prostorske ureditve 
 

2. člen 
 (prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN) 

OPPN bo določil prostorske pogoje in rešitev za 
učinkovito in usklajeno delovanje območja in pogoje za 
priključevanje na infrastrukturo. OPPN bo osnova za 
dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor. Konkretno 
OPPN ureja umestitev pridobivalnega prostora 
kamnoloma Vundušek v prostor, njegovo priključevanje 
na infrastrukturo širšega območja ter zagotavljanje 
dostopa do zemljišč. 
 
III.  Vsebina OPPN 
 

3. člen 
 (sestavni deli OPPN) 

1. Odlok s Prilogo 1 
2. Grafični del: 

1. Izsek iz kartografskega dela OPN Majšperk  
M 1:5000 

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim  
M 1: 1000 

3. Prikaz  vplivov in povezav s sosednjimi območji                                     
M 1: 5000 

4. Ureditvena situacija                                                              
M 1: 1000                                                                

5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja na javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro                                            
M 1:1000 

6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave  
M 1:1000 

7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom   
M 1:1000 

8. Načrt parcelacije  
M 1:1000 

3. Priloge: 

 Povzetek za javnost,   

 Obrazložitev in utemeljitev OPPN, 

 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora z 
analizo smernic, 

 Strokovne podlage: Idejna zasnova rudarskega 
projekta za pridobitev koncesije- za izkoriščanje  
mineralne surovine naravnega kamna- peščenjaka 
v kamnolomu Vundušek z izvedbo del in sanacijo ( 
izdelal rudarski projektant Minervo Control d.o.o.,  
Ljubljana,  2014, št. projekta 02/2014-PB), 

 Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN, 

 Okoljsko poročilo (izdelal Ipsum, d.o.o., Domžale,  
2014, št. projekta 289/14) 

 
IV.  Umestitev načrtovane ureditve v prostor 

4. člen 
(ureditveno območje) 

1. Ureditveno območje OPPN: Območje urejanja z OPPN  
obsega območje zemljišč, ki so opredeljena kot  rudniški 
prostor. Rudniški prostor po zakonski definiciji obsega 
zemljišča, namenjena izkoriščanju mineralnih surovin – 
pridobivalni prostor in pristopna zemljišča, ki so potrebna 
za pristop do pridobivalnega prostora in na katerih 
nosilec rudarske pravice izvrši nujno potrebne posege v 
prostor za izkoriščanje mineralnih surovin. Pridelovalni 
prostor obsega  v celoti zemljišči parcel s parcelnimi 
številkami 46 in 47/1 ter dela zemljišč parcel 45/1 in 797,  
vse k.o. Bolfenk.  Velikost območja je 14.390,80 m². Kot 
pristopno zemljišče kamnoloma Vundušek za 
zagotavljanje nemotenega dostopa do pridobivalnega 
prostora se smatra zemljišče na delu parcele št. 797, ki 
ima skupno površino 28.383 m

2
, 2 % njene površine ali 

567,7 m
2
 pa je opredeljeno kot površina nadzemnega 

pridobivalnega prostora. Parcela je pravzaprav koridor 
lokalne ceste, ki pa v naravi poteka pretežno izven nje in 
je v lasti in upravljanju Občine Majšperk, s katero mora 
investitor skleniti ustrezni pravni posel za njeno uporabo. 
Rudniški prostor tako skupaj obsega površino 
pridobivalnega prostora in pristopnega zemljišča, kar 
skupaj nanese 14.390,8 m

2
 + 567,7 m

2
 = 14.958,5 m

2
. 

2. Opis meje pridobivalnega prostora: Meja predlaganega 
pridobivalnega prostora kamnoloma Vundušek poteka: 

 na vzhodu od tromeje parcel 45/1, 37/1 in 797 po 
zahodni meji parcele 45/1 do tromeje parcel 45/1, 
797 in 107/3; 

 na jugu nato poteka od zgoraj navedene tromeje 
parcel po južni meji parcele 45/1 do tromeje parcel 
45/1, 47/1 in 107/3, nato dalje po jugovzhodni meji 
parcele 47/1 do stične točke mej parcel 47/1, 107/2, 
107/3 in 55, nato dalje po južni meji parcele 47/1 do 
meje  s parcelo 45/1, naprej pa spet po južni meji 
parcele 45/1 do točke št. 1; 

 na zahodu meja pridobivalnega prostora preseka 
parcelo 45/1 z linijo med točkama št. 1 in št. 2; 

 na severni strani meja poteka od točke 2 po severni 
meji parcele 45/1 do tromeje parcel 45/1, 37/1 in 
797, kjer se naveže na vzhodno mejo prostora, s 
čimer se poligon oziroma obod predvidenega 
pridobivalnega prostora kamnoloma Vundušek 
zaključi. 

3. Predlagani pridobivalni prostor kamnoloma Vundušek 
zajema zemljišča katastrskih parcel št. 46 in 47/1 v celoti 
in del parcele 45/1, k.o. Bolfenk, katerih površina znaša 
(po podatkih iz uradnih evidenc – PISO z dne 
02.06.2014): 

 parc. št. 46, velikost 719,0 m
2
 

 parc. št. 47/1, velikost 2.105,0 m
2
 

 parc. št. 45/1 – del (skupaj 
27.540 m

2
) 

 

(42 % nadzemni pridobivalni 
prostor) velikost 

11.566,8 m
2
 

Skupaj 14.390,8 m
2
 (ali ~ 

1,4391 ha) 
 
Meja pridobivalnega prostora poteka po zunanjih 
parcelnih mejah naštetih parcel, razen med v spodnji 
tabeli navedenimi točkami 10, 11  in 12 s koordinatami v 
Gauss – Krügerjevem koordinatnem sistemu, ki 
opredeljujeta vzhodni del parcele 45/1 kot del 
pridobivalnega prostora. 
 
Tabela:  Mejne točke poligona, ki opredeljuje 

pridobivalni prostor v  Gauss – Krügerjevem 
koordinatnem sistemu: 

 

Točka  Koordinata y  Koordinata x 
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0 558141,120 131548,000 

1 558137,590 131528,980 

2 558140,960 131462,050 

3 558137,620 131451,560 

4 558132,730 131454,700 

5 558112,440 131467,040 

6 558069,350 131443,310 

7 558060,650 131451,780 

8 558043,050 131462,380 

9 558004,340 131473,950 

10 557988,312 131479,772 

11 558000,554 131534,799 

11 558011,003 131581,586 

13 558135,190 131549,660 

 
Vir podatkov: vektorski sloj Podrobna namenska raba 
prostora (OPN Majšperk, 2013) 
 

5. člen 
(obstoječe razmere) 

1. Območje obdelave nahajališča naravnega kamna – 
peščenjaka Vundušek se nahaja v občini Majšperk, k.o. 
Bolfenk, v dolini  na levem bregu istoimenskega potoka 
Vundušek. Na južni strani predvidenega pridobivalnega 
prostora je grapa, kjer se občasno pojavlja  vodotok brez 
imena, ki se izliva v potok Vundušek. Locirano je v 
gozdnatem pobočju z nagibom med 25° in 30°v smeri 
severozahoda, med kotama + 265 m in + 340 m n.m.v. 
2. Ob vzhodnem robu kamnoloma po dolini navzgor 
poteka lokalna občinska asfaltna cesta LC 240081 proti 
Sv. Bolfenku.  Razdalja do odcepa z asfaltirane ceste 
Vabča vas – Naraplje v zaselku Poluče znaša 1500 m. 
3. Na območju predvidenega kamnoloma Vundušek se je 
v preteklosti že pridobival naravni kamen. Zato je na 
lokaciji že v preteklosti nastal manjši plato in nad njim 
odprta stena, ki kaže osnovno strukturo plasti 
peščenjaka. V območje kamnoloma vodi krajša 
nekategorizirana gozdna cesta, ki bo lahko služila za 
začasen dostop do predvidenih višjih etaž kamnoloma, 
trenutno je izdelana do kote približno + 295 m. 
4. Obravnavano območje je v OPN Majšperk opredeljeno 
kot območje urejanja mineralnih surovin – kamnolom 
Vundušek« z oznako EUP JE1.  Osnova za izdelavo in 
sprejem OPPN za to območje je opredelitev v OPN. Pri 
izdelavi OPPN so upoštevane usmeritve iz OPN. 
5. S celotnim območjem sovpada posebno varstveno 
območje Natura 2000 (Ime območja: Boč-Haloze- 
Donačka, ID območja: SI3000118, ime skupine: POO, 
pPOO in ekološko pomembno, območje (Ime območja: 
Boč- Haloze- Donačka Gora, ID območja: 41600). 
Vzhodno ob območju OPPN se nahaja naravna vrednota 
potok Vundušek (Evid. št.: 7265, zvrst: zool, ekos, hidr, 
pomen: lokalni). 
6. Na območju ni območij ali objektov varovane kulturne 
dediščine. 
7. Na območju ni vodovarstvenih območij. 
8. Na območju obdelave  ni  obstoječih stanovanjskih 
objektov. 
 

6. člen 
 (planska in urbanistična podlaga) 

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list/RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 
popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) 
ter sprejeti odlok o OPN Občine Majšperk (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 40, z dne 23.9. 2013) kot nadrejeni 
prostorski akt, ki v 46. členu pod zaporedno številko 
navaja enoto urejanja prostora »Območje urejanja 
mineralnih surovin – kamnolom Vundušek« z oznako 
EUP JE1. 
 

7. člen 
(dovoljena namembnost objektov) 

Namembnost območja je skladna z določili sprejetega 
OPN in sklepa županje o pripravi OPPN. Območje je 
namenjeno pridobivanju naravnega kamna – peščenjaka, 
dovoljena je  postavitev pomožnih objektov (kontejner za 
administracijo, priročno skladišče, garderoba za 
zaposlene in prostor za umik v slučaju slabega vremena) 
in kemičnega stranišča za zaposlene.  V sklopu 
kamnoloma bo na osnovnem platoju urejena ploščad, ki 
bo namenjena parkiranju delovnih strojev in pretakanju 
goriva. Lokacija ploščadi je na osnovnem platoju 
kamnoloma ob dostopni poti v kamnolom. 
 

8. člen 
(vrste prostorskih ureditev in objektov na območju 

OPPN) 

Na območju OPPN je dovoljena : 

 ureditev teras za izkoriščanje mineralnih surovin v 
skladu z drugimi določili tega odloka,   

 gradnja predvidenih utrjenih površin. Na  platoju bo 
urejena ploščad, ki bo namenjena parkiranju 
delovnih strojev in pretakanju goriva.(vodo in olje 
neprepustna betonska ploščad s primernim lovilcem 
olj ), 

 gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, 

 gradnja infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij, 

 gradnja gradbeno inženirskih objektov za varstvo 
pred naravnimi nesrečami. 

 
9. člen 

(zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji za 
oblikovanje) 

1. Programska izhodišča 

 geološke razmere širšega in ožjega območja 
kamnoloma Vundušek: Tako imenovani »Vunduški 
peščenjak« je srednje miocenske helvetijske 
starosti. Ozemlje, kjer izdanja, pripada zahodnim 
Halozam, in ga uvrščamo v Južne Karavanke, ki se 
preko Boča nadaljujejo v Haloško antiklinalo, tu in 
tam z manjšimi gubami in prelomi. Ta je na podlagi 
dosegljivih dosedanjih geoloških podatkov, 
opredeljena kot naravni kamen, siv, zelenkasto siv 
do olivno siv drobnozrnat kremenov peščenjak, ki 
ga sestavljajo kremen, sljuda in drobci dolomita, 
magmatskih in metamorfnih kamnin. 

 ocena uporabnosti naravnega kamna – peščenjaka: 
Omenjeni »Vunduški peščenjak« je bil poleg 
gradnje cerkve na Ptujski Gori, iz katerega so 
izdelani stebri in portali ter stopnišče cerkve, 
uporabljen še pri graditvi številnih sakralnih objektov 
na širšem območju Haloz, Ptuja pa vse do 
železniškega in kamnitega cestnega mostu čez 
Dravo ter stolnice v Mariboru, pa pri portalih gradov 
Vurberg, Ravno polje, Goričko in Štatenberg. 
Kamen se je pridobival na več lokacijah na levem 
pobočju potoka Vundušek. 

 ocena zalog naravnega kamna – peščenjaka: 
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Prvotno so bile prostorske zaloge mineralne 
surovine naravnega kamna peščenjaka v 
predvidenem pridobivalnem prostoru kamnoloma 
Vundušek ocenjene na okoli 500.000 m

3
. Zaradi 

potrebnih odmikov mej odkopavanja od mej 
pridobivalnega prostora, naklonov etaž in celotnega 
kamnoloma ter potrebnega prilagajanja 
odkopavanja konfiguraciji terena, so bile izkoristljive 
odkopne zaloge  ocenjene na približno 420.000 m

3
. 

 sanacija: S sanacijo poskušamo prostoru povrniti 
obliko in funkcijo, kar je v konkretnem primeru 
kamnoloma Vundušek izvedljivo, upoštevajoč tudi 
zahteve po ohranjanju reprezentativnega 
geološkega profila. Določbe Zakona o rudarstvu 
zavezujejo nosilca rudarske pravice – 
koncesionarja, izvesti dokončno sanacijo okolja in 
odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju 
rudarskih del – izkoriščanju kamnoloma. Na 
območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati 
oziroma odpraviti, je izvajalec dolžan izvesti ukrepe 
zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali 
življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji 
onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na 
objektih in okolju. Sanacija se sestoji iz tehnične 
sanacije in biološke sanacije.  Tehnična sanacija 
pomeni oblikovanje končnih brežin etaž z ublažitvijo 
naklonov, delnim zasutjem izkoriščenih delov in 
primernim oblikovanjem novo nastalih površin tako, 
da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje.  
Biološka sanacija je nadaljevanje tehnične sanacije 
in sestoji iz priprave tal za ozelenitev – prekritje s 
plastjo kamnolomske jalovine, zemlje in humusa – 
zatravitev in zasaditve avtohtonih grmovnic in 
dreves. Ker je prvotna kultura območja gozd, se 
predvidi pogozditev večine razpoložljivih površin. 
Pogozdene bodo v celoti površine etažnih ravnin, 
medtem ko etažnih brežin realno ni mogoče 
ozeleniti, ozelenijo se skozi čas z zasaditvijo 
določenih rastlinskih vrst. Sanacija kamnoloma  bo 
lahko izvajana sproti, hkrati z napredovanjem 
oziroma formiranjem etaž kamnoloma od zgoraj 
navzdol. 

2. Funkcionalna in programska zasnova 

 odpiranje in razvoj kamnoloma: V preteklosti je na 
lokaciji predvidenega kamnoloma že bilo izvajano 
pridobivanje naravnega kamna, sicer na relativno 
omejenem prostoru, kjer je sčasoma nastal manjši 
plato in nad njim odprta stena višine približno 15 m 
v dolžini približno 60 m.  Po izvedbi pripravljalnih del 
bo mogoče začeti z razvojem etaž v 
severozahodnem delu pridobivalnega prostora, kjer 
kamnolom doseže najvišjo točko na koti 340 m. 
Zaradi rahlega prehoda v okoliški teren bo najvišja 
etaža na koti 335 m, v nadaljevanju odkopavanja od 
zgoraj navzdol pa se bodo formirale etaže s končno 
višino 10 m do višine spodnjega platoja na koti 265 
m, skupaj največ sedem etaž. 

 odkopna metoda: Material bo pridobivan  v etažah 
določenih višin in širin z uporabo sodobnih tehničnih 
metod in sredstev in opreme za drobljenje in 
rezanje kamnine, prerivanje, nakladanje in odvoz 
ter ob upoštevanju tehničnih in varstvenih 
normativov za varstvo zdravja ljudi in živali, varstvo 
okolja in objektov v okolici. Samo pridobivanje 
materiala – naravnega kamna na etažah, pa je 
glede na njegove lokalne geološke karakteristike 
mogoče izvajati z vrtanjem in razstreljevanjem za 
potrebe lomljenca, z rezanjem blokov z diamantno 
žago ali rezanjem blokov z detonacijsko vrvico z 
vrtinami malega premera. Mogoče je tudi 
pridobivanje materiala na tradicionalne ročne 
načine, za namen posebne uporabe materiala ali 

didaktičnega prikaza teh metod na licu mesta. Dela 
se načeloma izvajajo od zgoraj navzdol tako, da se 
najprej izkorišča zgornja etaža do končnega roba, 
nato nižja etaža enako do predvidenega končnega 
roba ter naprej etaže do osnovnega platoja, kot je to 
shematsko prikazano na skici št. 1 v Prilogi 1. Iz 
navedenega sledi, da je dela potrebno začeti na 
vrhnji etaži in nadaljevati po etažah navzdol. 
Predvsem v začetni fazi so verjetna odstopanja od 
tega pravila iz razloga omejenega prostora zaradi 
formiranja etaž ter prilagajanja obstoječemu stanju. 

3. Pogoji za oblikovanje etaž in pridobivanje 
materiala: Formiranje etaž bo relativno dolgotrajno 
zaradi omejene proizvodnje surovine in razmeroma 
dolgega skupnega časa izkoriščanja kamnoloma. 

 parametri etaž: V območju predvidenega 
pridobivalnega prostora kamnoloma Vundušek se bo 
odpiranje kopa formiralo na novo, s formiranjem etaž 
od zgoraj navzdol, ne glede na namen uporabe 
mineralne surovine v posameznem delu kamnoloma. 
Višinska razlika med obstoječim platojem na koti 265 
m in vrhom kamnoloma na koti 340 m je okoli 75 m. 
Končne višine delovnih in sanacijskih etaž so izbrane 
višine 10 m, kar je tudi optimalna višina za uspešno 
izvedbo sanacije. Formiranje delovnih etaž se glede 
na način pridobivanja lahko zaradi zagotavljanja 
ustrezne varnosti izvaja z med etažami različnih višin 
med 2 do 5 m, glede na lokalno pojavljanje 
posameznih skladov peščenjaka. Ta delitev etaž po 
višini je začasna, ne glede na namen uporabe 
surovine, v končni obliki imajo etaže končno višino 10 
m. Med etaže se formirajo bodisi s prečnim ali 
vzporednim napredovanjem glede na brežino etaže. 
V kamnolomu je okvirno predvideno formiranje 7 etaž 
okvirne višine okoli 10 m z naklonom etažne brežine 
70°, s končno širino etažne ravnine minimalno 5 m, 
delovne širine etažne ravnine v času izvajanja del pa 
so glede na način pridobivanja surovine oziroma 
način transporta med 12 in 20 m. Končni naklon kopa 
se predvideva z naklonom αk ≤ 50°, kar bi moralo 
zagotavljati stabilnost kamnoloma kot celote. 
Predvideva se izdelava stabilnostnih analiz na 
območju kamnoloma, s katerimi bodo podane 
strokovne osnove za detajlno oblikovanje kamnoloma 
v kasnejših fazah izdelave tehnične dokumentacije. 
Parametri  etaž so  shematsko prikazani na skici št. 2 
v Prilogi 1. 

4. Oblikovanje zemljišč in zelenih površin: Oblikovanje 
zemljišč in zelenih površin  je vezano na fazo pripravo 
zemljišča za izkoriščanje mineralne surovine in sanacijo 
po posegu in vključuje: 

 pripravo zemljišča za izkoriščanje mineralne 
surovine, 

 posek gozda in čiščenje podrasti. 
Posek gozda in čiščenje podrasti je naslednja faza 
odpiranja in priprave. Posek bo opravljen kot golosek po 
predhodnem evidentiranju pooblaščenega delavca 
Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Celotna 
površina, na kateri bo potreben posek gozda je okoli 1,20 
ha. 
Glede na osnovno zahtevo pri izvajanju rudarskih del, da 
se ta izvajajo od zgoraj navzdol ter glede na zahtevo po 
sprotni sanaciji izkoriščenih delov nahajališča, je golosek 
praviloma potrebno opraviti na celotni površini, ki je 
določena z letnimi načrti napredovanja rudarskih del 
določenega dela pridobivalnega prostora. Posek je 
potrebno opraviti v primernem času za posek, drevje in 
podrast pa odstraniti iz območja kamnoloma. Odlaganje  
štorov in odvečnega  materiala  v gozd ni dovoljeno. Les 
listavcev, ki je posekan po 20. avgustu, se naj odpelje iz 
območja strnjenih bukovih gozdov do maja (naslednje 
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leto). Les, ki je posekan v obdobju od 1. maja do 20. 
avgusta, se naj iz območja strnjenih bukovih gozdov 
odstrani v 14 dneh po sečnji. Ob končnem robu poseka 
se tega izvede tako, da se zavaruje gozdni rob. Paziti je 
potrebno, da se ne poškodujejo korenine robnih dreves. 
Gozdni rob se izdela v trikotnem profilu kot je shematsko 
prikazano na skici št.3 v Prilogi 1. Širina varovalnega 
roba je  enaka višini dreves. V tem pasu se odstrani 
visoko drevje, pusti pa podrast. 
 
-  odstranjevanje humusa   
Odstranjevanje humusa in površinske jalovine je faza 
dela, ki jo je potrebno enako opraviti na celotni površini 
izkrčenega prostora. Zaradi razmeroma strmega terena 
in relativno tankega humusnega pokrova med 0,3 – 0,5 
m, realno ni pričakovati večjih količin zemlje in humusa, 
bodo pa količine zadostovale za izvedbo sanacije 
kamnoloma. Morebitna kamnolomska jalovina, ki se 
pojavlja pri odkopavanju in je lahko precej neenakomerno 
razporejena se odstranjuje selektivno, ko se do nje pride. 
Humus in morebitno kamnolomsko jalovino se odkopava 
in deponira ločeno. 
Na skici št. 4 v Prilogi 1  je shematsko prikazano 
odkrivanje in začasno zbiranje humusa ter uporaba za 
sanacijo ostanka etaž. 
Začasne deponije humusa ob robovih etaž: 
Humus je potrebno odriniti na robove pridobivalnega 
prostora ali odkopa. Deponirani humusni material bo 
uporabljen za sanacijo in rekultivacijo izkoriščenih delov 
nahajališča. 
Z humusom je potrebno ravnati skrbno, da se ohrani 
njegova biološka aktivnost in sicer v kupih, ki naj ne 
presegajo višine 3 – 4 m z nabrazdano površino zaradi 
zadrževanja padavinske vode ter obvezno zatravitvijo 
površine z travnimi mešanicami in deteljo. 
Realno je potrebno humus odstraniti s površine približno 
1,20 ha, kar znese skupaj največ okoli 4.000 do 6.000 m

3 
 

humusnega materiala v raščenem stanju. 
Skladno z načelom sprotne sanacije bo v nadaljevanju 
izkoriščanja humus sproti z odkrivanjem takoj uporabljen 
za humusiranje izkoriščenih in saniranih delov etaž 
kamnoloma. 
5. Višinska regulacija kompleksa: Etaže so poimenovane 
od spodaj navzgor in so označene po kotah etažne 
ravnine. Glede na relativno groba zemeljska dela so tudi 
kote etažnih ravnim le približne in se lahko od dejanskih 
razlikujejo tudi meter ali dva. Etaže so označene enotno 
in sicer: 

1.   osnovni plato na koti okoli + 265 m označen z E 
265; 

2.   prva etaža na koti okoli + 275 m označena z E 275; 
3.  druga etaža na koti okoli + 285 m označena z E 

285; 
4.   tretja etaža na koti okoli + 295 m označena z E 295; 
5.   četrta etaža na koti okoli + 305 m označena z E 

305; 
6.   peta etaža na koti okoli + 315 m označena z E 315; 
7.   šesta etaža na koti okoli + 325 m označena z E 

325; 
8.  sedma etaža na koti okoli + 335 m označena z E 

335; 
Vrh kamnoloma v severozahodnem delu je na koti okoli + 
340 m. 
6. Sanacija: Sanacija izkoriščenih delov kamnoloma je 
možna le tam, kjer se dela pridobivanja ne izvajajo več. 
Zahteve po izvajanju sprotne sanacije so izvedljive, če se 
izkoriščanje kamnoloma izvaja po etažah od zgoraj 
navzdol. Na ta način je zgornja etaža po končani 
eksploataciji zaključena, na njej se ne bo več izvajalo del, 
zato je sanacija in ozelenitev končne etažne ravnine 
smiselna in uspešna. Poleg tega se sanacijska dela 
izvajajo sproti, kar pomeni tudi porazdelitev stroškov na 

celotno obdobje izkoriščanja. Učinek sanacije je viden 
praktično že po nekaj letih in to na najbolj občutljivem 
mestu, to je na vrhu kamnoloma ob gozdnem robu. Za 
tak način izkoriščanja in sanacije je potrebno izdelati 
dostopne poti v celoti pred začetkom izkoriščanja, ki pa 
so v veliki meri že izdelane. 

10. člen 
(sanacija kamnoloma) 

1. Določbe ZRud – 1 zavezujejo nosilca rudarske pravice 
izvesti dokončno sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki 
so nastale pri izvajanju rudarskih del. Sanacija se sestoji 
iz tehnične sanacije in biološke sanacije. 
2. Tehnična sanacija pomeni oblikovanje končnih brežin 
etaž z ublažitvijo naklonov, delnim zasutjem izkoriščenih 
delov in primernim oblikovanjem novo nastalih površin 
tako, da se čim manj moteče vklopijo v prvotno okolje. 
3. Biološka sanacija je nadaljevanje tehnične sanacije in 
sestoji iz priprave tal za ozelenitev – prekritje s plastjo 
kamnolomske jalovine, zemlje in humusa – zatravitev in 
zasaditve avtohtonih grmovnic in dreves. Ker je prvotna 
kultura območja gozd, se predvidi pogozditev večine 
razpoložljivih površin. Pogozdene bodo v celoti površine 
etažnih ravnin, medtem ko etažnih brežin realno ni 
mogoče ozeleniti, ozelenijo se skozi čas s samo 
zasaditvijo določenih rastlinskih vrst. 
4. Potek sanacije: Sanacija kamnoloma bo izvajana 
sproti, hkrati z napredovanjem oziroma formiranjem etaž 
kamnoloma od zgoraj navzdol. Vse horizontalne ali rahlo 
nagnjene površine se bo prekrilo z plastjo zemlje in 
humusa, zatravilo in zasadilo z avtohtonim drevjem ter 
grmičevjem. Delovne brežine se tudi v končni fazi ob 
sanaciji oblikujejo v naklonu do 70

o
 ali manj.  Na skici št. 

5 v Prilogi 1 je shematsko prikazan prerez take brežine 
ter zaporedje izvajanja del. Vsa sanacijska dela je 
mogoče izvajati izključno od zgoraj navzdol. Prehodi v 
teren zgoraj in spodaj naj bodo zaokroženi. Spodnji del 
brežine se lahko izoblikuje tudi z nasipanjem z 
materialom iz kamnoloma. V delu brežin kamnoloma, kjer 
se predvideva ohranitev reprezentativnega geološkega 
profila, se zasaditev etaž ne bo izvedla. V zaključku 
sanacije se lahko izvaja tudi delno zasipavanje 
kamnoloma s kamnolomsko jalovino in drugimi ostanki, ki 
nastajajo pri  izkoriščanju, obogatitvi in predelavi 
mineralnih surovin iz kamnoloma. Tako zasipavanje je 
sestavni del tehnološkega postopka izkoriščanja, za 
uporabo kamnolomske jalovine pa veljajo določila 
Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih 
dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, 
št. 43/08).   
5. Oblikovanje saniranega kamnoloma: Predvidoma bo 
najprej dokončno izkoriščen in saniran skrajni 
severozahodni del kamnoloma, nato severni del in 
jugozahodni del. Nazadnje bo sanirano območje 
vzhodnega dela kamnoloma in kasneje, če na njegovem 
območju ne bo več nobenih dejavnosti, se bo saniral tudi 
osnovni plato kamnoloma s poravnavo in nasutjem nekaj 
zemlje in humusa.  Po končanih delih bo namreč na 
razpolago sorazmerno velik in raven prostor, odkoder bo 
mogoč ogled dela kamnoloma, kjer se bo v dogovoru z 
ZRSVN predvidela ohranitev reprezentativnega 
geološkega profila za vzgojno – izobraževalne in 
znanstveno raziskovalne namene. 
6. Biološka sanacija: Biološka sanacija oziroma 
rekultivacija kamnoloma je praktično zadnji postopek pri 
izvedbi sanacije. Glede na dejstvo, da je prvotna kultura 
območja kamnoloma Vundušek gozd, se bo biološka 
sanacija tudi usmerila v ponovno vzpostavitev prvotne 
rabe. Pogozdile se bodo tako v celoti površine etažnih 
ravnin, medtem ko strmih etažnih brežin realno ni 
mogoče ozeleniti, ozelenijo se skozi čas s 
samozasaditvijo določenih rastlinskih vrst. 
Na pripravljena poravnana tla je potrebno navoziti ali 
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nasuti najmanj 30 – 50 cm zemlje in humusa. Te površine 
je potrebno takoj zatraviti s primerno travno mešanico v 
kateri naj bodo tudi detelja in primarne rastline, ki 
izboljšujejo tla. Na tla pripravljena za pogozditev, se v 
primernem letnem času, praviloma ob koncu vegetacijske 
sezone, zasadi avtohtone vrste dreves in grmovnic v 
skupinah ali posamično v posebej pripravljene jame. Kot 
izbrane vrste je priporočena bukev, ki naj bo prevladujoča 
ob posameznih drevesih gabra. V 5 – 10 letih je 
pričakovati, da se bo drevje in grmičevje razraslo in 
doseglo višino 3 – 5 m ter tako že delno zakrilo etažne 
brežine. 
Na skici št. 6 v Prilogi 1 je shematsko prikazan detajl 
sanacijske etaže s pogozditvijo v lomljenem prerezu 
preko najvišje točke kamnoloma. 

 
11. člen 

(odvodnjavanje zemljišč) 

1. Padavinske vode, ki ne pronicajo v kamnino, se delno 
zadržijo na etažah, sicer pa se ob večjih nalivih scejajo 
po pobočju preko etaž do platoja. Osnovni plato E 365 
naj ima rahli vzpon proti severu oziroma severovzhodu in 
sicer generalno 0,5 – 1 %. Na skrajnem jugovzhodnem 
delu osnovnega platoja se že pred pričetkom izvajanja 
del v kamnolomu uredi večji usedalnik v smislu 
zadrževalnika drobnih frakcij. Iztok se uredi preko preliva 
v ustrezno dimenzionirano ponikalnico. V kolikor bo z 
geološko geomehanskim elaboratom ugotovljeno, da je 
vodopropustnost matične hribine neustrezna za izvedbo 
ponikanja, se bodo morale izvesti potrebne ureditve 
odvoda padavinskih voda iz usedalnika v neimenovani 
levi pritok potoka Vundušek v južnem delu kamnoloma, 
skladno z zahtevami iz 8. točke   smernic Agencije 
Republike Slovenije za okolje k osnutku OPPN. 
2. Na območju ni vodovarstvenih območij. Odvodnjavanje 
ploščadi za parkiranje strojev se uredi tako, da  
prečiščene meteorne vode iz lovilca olj iztekajo v odvodni 
kanal ob ploščadi, ki se zaključi z izpustom v predvideno 
ponikalnico v kateri voda ponika v tla. 
 
V.  Zasnova komunalne infrastrukture in 

načrtovanega grajenega javnega dobra 
 

12. člen 
(cestno omrežje - promet) 

1. Dostop na območje kamnoloma Vundušek je 
omogočen preko  lokalne ceste 240081 proti Sv. 
Bolfenku. Dostop na območje je organiziran preko 
obstoječega priključka, ki ga je treba ustrezno urediti.  
Priključki na lokalno cesto se načrtujejo v skladu s 
pravilnikom, ki določa pogoje o priključevanju na javne 
ceste preko lokalnih javnih poti oz. lokalnih cest. 
2. Na območju bodo manipulativne površine za gradbeno 
mehanizacijo. 
3. Dostopne poti na etaže: Znotraj območja kamnoloma 
je že izdelana gozdna pot, ki bo lahko takoj služila za 
začasen dostop do predvidenih višjih etaž kamnoloma 
oziroma za izvedbo potrebnih pripravljalnih del. Trenutno 
je izdelana do kote približno + 295 m. Dalje je mogoče 
urediti začasne zasilne poti za dovoz strojne opreme. 
Dostopne poti na etaže se urejajo in postopoma pomikajo 
proti jugu in jugozahodu.  Kamnolomske transportne poti 
morajo omogočati  tudi dostop do sosednjih gozdnih 
zemljišč v času izkoriščanja kamnoloma. Dostopne 
oziroma transportne kamnolomske poti morajo biti 
izdelane z naklonom največ do 20 % (približno 12° 
oziroma približno 1:5). Izjemoma, če ni druge možnosti, 
je naklon krajših odsekov poti lahko tudi večji vendar 
praviloma ne več kot 30 %. Širina poti mora biti najmanj 4 
m od tega na čvrstem raščenem terenu (v zaseku) 
najmanj 3 m. Urejeno mora biti odvajanje padavinske 
vode ter zaščita roba, kjer bi utegnilo priti do zdrsa 

delovnega stroja ali vozila. Zaščita je praviloma narejena 
iz zemeljskega nasipa višine najmanj 1 m. 
Na skici št. 7 v Prilogi 1 je shematsko prikazan presek 
poti v zaseku. 
 

13. člen 
(električno omrežje) 

1. V bližini območja ni nizkonapetostnega voda, niti ni 
predviden. Prav tako ni predviden priključek na električno 
omrežje. 
2. Električna energija za občasne potrebe bo 
zagotovljena z generatorjem. Za obratovanje delovne 
opreme je potrebno energijo – pogonsko gorivo dovažati 
dnevno za dnevno potrebo oziroma količino, ki je 
spravljena v rezervoarju delovne opreme. Dovoz goriva 
se bo izvajal po potrebah, točenje pa bo z ustrezno 
opremo potekalo na za to posebej urejenem prostoru in 
bo urejeno skladno z veljavnimi predpisi. V kamnolomu ni 
predvideno skladišče tekočih naftnih derivatov. 
 

14. člen 
(plinsko omrežje) 

Na območju ni predvidena izgradnja plinskega omrežja. 
 

15. člen 
(vodovodno omrežje) 

1. Na in ob območju ni vodovoda, priključek ni predviden. 
2. Potrebna voda za sanitarne in tehnološke potrebe bo 
zagotovljena preko mobilnih cistern za vodo. 
3. Vodo za gašenje bo mogoče zajemati iz potoka 
Vundušek. 
 

16. člen 
 (kanalizacijsko omrežje) 

1. Na območju ni kanalizacijskega omrežja, niti ni 
predvideno. 
2. Na območju kamnoloma so predvidene mobilne 
sanitarne enote na praznjenje in odvozom do ustrezne 
čistilne naprave. 
3. Meteorna kanalizacija: Prečiščene meteorne vode iz 
lovilca olj iztekajo v odvodni kanal ob ploščadi, ki se 
zaključi z izpustom v predvideno ponikalnico v kateri 
voda ponika v tla. 
4. Ponikalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih 
površin. 
5. Meteorne vode s prometnih manipulativnih površin se 
speljejo v ponikanje preko ustrezno dimenzioniranih   
standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). 
 

17. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 

Preko oz. ob območju ne potekajo telekomunikacijski 
vodi. Priključevanje na telekomunikacijsko omrežje ni 
predvideno. 
 
VI.  Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine,  varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom 

 
18. člen 

(varstvo okolja) 

1. Pri realizacija obravnavanega OPPN gre za razširitev 
obstoječega kamnoloma  kremenovega peščenjaka, ki ne 
vsebuje elementov, ki bi lahko povzročali onesnaženje. 
Zaradi tega ne bo negativno vplivala na varstvo okolja, 
naravnih virov in ohranjanje narave. 
2. V času obratovanja in uporabe kamnoloma je treba 
upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše 
obremenjevanje okolja. 
3. Kot potencialno nevarna snov se v postopku dela 
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pojavljajo le tekoči naftni derivati – dizel gorivo, motorna 
in hidravlična olja za pogon strojev in gospodarsko 
razstrelivo. 
4. Pri uporabi navedenih medijev je potrebno  izvajati 
predpisane varnostne ukrepe. 

19. člen 
(varstvo voda in drugi ukrepi) 

1. Načrtovane ureditve se nahajajo v neposredni bližini 
vodotoka Vundušek in njegovega neimenovanega levega 
pritoka. Pri ureditvah je potrebno upoštevati zakonsko 
predpisan odmik od brežin vodnih teles, ki znaša za 
vodotoke 2. reda 5 m. V morfologijo brežin in obrežno 
vegetacijo se ne posega. 
2. Zaradi dodatne razgalitve površin bodo znotraj 
območja pridobivalnega prostora zastajale padavinske 
vode, ki bodo vsebovale prašne delce. Padavinske vode 
je potrebno pred izpustom v ponikovalnico oz. odvodne 
jarke očistiti v ustrezno dimenzioniranih usedalnikih. Mulj 
se naj v celoti zadrži na območju kamnoloma. 
3. Nafto uporabljajo vsi premični delovni stroji v 
kamnolomu (vrtalni stroji, buldožer, nakladalniki in bagri, 
mobilne drobilne in sejalne naprave) ter vozila, ki 
prihajajo v kamnolom. V kamnolomu  mora biti urejena 
ploščad za parkiranje strojev in pretakanje goriva z 
lovilcem olj. 
4. Gospodarska razstreliva se uporablja v postopku za 
razstreljevanje kamninskih mas in so sestavljena 
predvsem iz amonijevega nitrata NH4NO3 ( okoli 95%) 
kot oksidanta, potem goriva (olja, voski, oglje, žaganje 
itd.) ter raznih dodatkov za povečanje ali zmanjšanje 
občutljivosti in stabilnosti. Amonijev nitrat je vodotopen in 
bi zato lahko zašel v podzemne vode, vendar le v 
primeru raztrosa po površini ali zaradi nepopolne 
detonacije naboja.   V kolikor se bo pokazala potreba, je 
mogoče uporabljati tudi posebna razstreliva, ki v vodi 
niso topna. 
5. Skladiščenje razstreliva v kamnolomu ni predvideno. 
 

20. člen 
(ravnanje z odpadki) 

Na območju OPPN je predvideno ločeno zbiranje 
komunalnih odpadov ter odvoz v pristojen regijski center 
za ravnanje z odpadki. Ostale odpadke se zbira in 
manipulira skladno s področnimi  predpisi. 
 

21. člen 
(ohranjanje narave) 

1. S celotnim območjem sovpada posebno varstveno 
območje Natura 2000 (Ime območja: Boč-Haloze- 
Donačka, ID območja: SI3000118, ime skupine: POO, 
pPOO) in ekološko pomembno območje (Ime območja: 
Boč- Haloze- Donačka Gora, ID območja: 41600).   
2. Vzhodno ob območju OPPN se nahaja naravna 
vrednota potok Vundušek (Evid. št.: 7265, zvrst: zool, 
ekos, hidr, pomen: lokalni). 
3. Deponije jalovine in humusa se naj zatravi z mešanico 
avtohtonih trav. Morebitna dodatna zemljina, ki bo na 
območje kamnoloma pripeljana za potrebe nasipanj ali 
humuziranja od drugod, naj bo pripeljana iz območij, kjer 
ni vidnih pojavov tujerodnih invazivnih vrst. Po zaključku 
gradnje je potrebno vse gole površine zasejati s travno 
mešanico avtohtonih trav. Med obratovanjem kamnoloma 
in še tri leta po zaključku sanacije je treba zagotavljati 
izvajanje spremljanja stanja pojavljanja invazivnih 
tujerodnih vrst. Spremljanje stanja naj se izvaja trikrat 
letno (maj, julij, september). Vsako tujerodno vrsto je 
potrebno na njej primeren način sproti odstraniti in jo 
uničiti. 
4. Obstoječa obrežna zarast naj se ohranja, oziroma se 
jo dosadi z avtohtonimi vrstami grmovja/dreves. Vse 
načrtovane ureditve in umestitve objektov ne smejo 
posegati v obvodni pas in obvodno drevnino. Ohraniti je 

potrebno obstoječo morfologijo brežin vodotokov, kar 
velja za potok Vundušek in njegov neimenovani levi 
pritok. Manjši reprezentativni geološki profil naj se ohrani 
nezasajen z namenom, da se po končani sanaciji uredi 
za obiske javnosti in se nameni za vzgojno – 
izobraževalne namene ter znanstveno – raziskovalne 
namene (npr. označitev z informacijskimi tablami, 
ureditev sprehajalne poti, …). 
5. Za pogozditev naj se uporabijo avtohtone drevesne 
vrste (prevladuje naj bukev s posameznimi drevesi 
gabra). Biološka sanacija se naj praviloma izvaja ob 
koncu vegetacijske sezone. 
6. Les listavcev, ki je posekan po 20. avgustu, se naj 
odpelje iz območja strnjenih bukovih gozdov do maja 
(naslednje leto). Les, ki je posekan v obdobju od 1. maja 
do 20. avgusta, se naj iz območja strnjenih bukovih 
gozdov odstrani v 14. dneh po sečnji. 
7. Dostop na cesto naj se uredi na severovzhodnem robu 
območja, kjer je potok  še najbolj oddaljen od meje 
OPPN. Na dostopni cesti naj se uredijo urejene razširitve 
za izogibanje tovornjakov in avtomobilov. Plato 
kamnoloma naj se uredi tako, da bo med njim in cesto 
vzpostavljena drevesna bariera (10m),  ki bo služila kot 
dodatno pufersko območje med kamnolomom in okolico. 
8. V primeru, da se bo v času obratovanja število 
osebkov hribskega urha povečalo do te mere, da bodo 
predstavljali oviro, bo potrebno postaviti ograje za 
dvoživke. Ograje za dvoživke se morajo postaviti v 
sodelovanju z organizacijo pristojno za varstvo narave. 
9. V primeru, da se pri podiranju dreves v drevesih ali 
pod lubjem najde netopirje, je  potrebno takoj obvestiti 
organizacijo pristojno za varstvo narave. 
 

22. člen 
(varovanje kulturne dediščine) 

1. Na območju OPPN ni objektov in območij kulturne 
dediščine. 
2. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano 
na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno 
institucijo za varstvo kulturne dediščine,  ki situacijo 
dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. 
 

23. člen 
(dostopi za komunalna in intervencijska vozila) 

Za dostop intervencijskih vozil do objektov na območju 
služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti 
morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s 
predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, 
izredne situacije). 
 

24. člen 
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

1. Območje se glede plazovitosti nahaja v območju 
običajnih zaščitnih ukrepov in nima visoke podtalnice ali 
drugih nevarnih lastnosti, zato posebni ukrepi za 
zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso 
potrebni. 
2. Realizacija OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker se razmer ne 
poslabšuje. 
3. Na območju morajo biti izvajani vsi varnostni ukrepi za 
delo v kamnolomih. Poseben poudarek mora biti 
namenjen varnostnim ukrepom pri miniranju, varnostnim 
ukrepom pri uporabi detonacijske vrvice, varnostnim 
ukrepom pri odrivanju, odkopavanju, premetu, 
nakladanju, transportu, razkladanju in transportu. Ravno 
tako je potrebno dosledno izvajati varnostne ukrepe pri 
delu s postrojenji. 
4. V času izkoriščanja kamnoloma se nad območjem 
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formiranja etaž dodatno v celotnem obsegu zavaruje 
zgornji rob pridobivalnega prostora. Izvedejo se ukrepi 
zavarovanja z varnostnimi zemeljskimi nasipi iz 
površinske jalovine ali humusa, kot začasne deponije, ki 
se izdelajo po robu odkopnega polja in opremijo z 
ustrezno varnostno ograjo ter postavitvijo dodatnih 
opozorilnih tabel s trajnimi napisi prepovedi pristopa 
nepoklicanim in nevarnostjo padca v globino. 
5. Na dostopni cesti ob vhodu v kamnolom se postavi 
zapornica, prav tako na dostopni cesti na etaže. Ob 
vhodu se namesti informativna tabla s podatki o nosilcu 
rudarske pravice in izvajalcu rudarskih del ter ustreznimi 
opozorilnimi znaki. 
 

25. člen 
(varstvo pred prahom in onesnaževanjem zraka) 

1. V času izvajanja del bo onesnaženost zraka povečana 
le neposredno na delovišču. Zaradi aktivnosti delovne 
opreme in tovornih vozil bodo prisotne obremenitve zraka 
s prašnimi delci ter z izpušnimi plini vozil. To 
onesnaževanje bo, glede na dinamiko del, majhno. 
2. V procesu eksploatacije nastajajo določene količine 
prahu, in sicer pri odkopavanju, premetavanju ter 
nakladanju in vgrajevanju materiala. Zaradi naravne 
vlažnosti materiala so te količine majhne in praktično 
zanemarljive. 
3. V dolgotrajnem sušnem obdobju in v primeru 
vetrovnega vremena je potrebno povozne površine in 
deponije materialov vlažiti. Glede na relativno majhne 
površine ni pričakovati pomembnejšega zapraševanja 
okolice. Ob upoštevanju veljavnih normativov in 
primernem obveščanju ter transparentnem nadzoru je 
moteče vplive možno zmanjšati na sprejemljivo mejo. 
 

26. člen 
(varstvo pred požarom) 

1.  Kamnolom ni požarno nevaren objekt, vendar je kljub 
temu potrebno upoštevati in spoštovati požarno 
varnostne kriterije in zahteve. 
2. Način prometnih poti celotnega območja zagotavlja 
dostopnost in evakuacijo iz objekta v slučaju naravnih 
nesreč (potres) in v slučaju požara. 
3. Vsi objekti na območju morajo biti grajeni skladno s 
protipožarnimi predpisi. 
4. Vse naprave na območju  morajo biti opremljeni z 
ustreznimi gasilnimi aparati. 
5. Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na 
območju mora biti izvedeno skladno  s protipožarnimi 
predpisi. 
6. Za potrebe intervencijskih vozil bodo zagotovljene 
dovozne poti in dostopi v območju kamnoloma, vodo za 
gašenje bo mogoče zajemati iz potoka Vundušek. 

 
27. člen 

(ukrepi za obrambo) 

Na območju OPPN ni predvidenih ukrepov za obrambo. 
 

28. člen 
(varstvo pred hrupom) 

1. Lokacija je praktično neobremenjena s hrupom. Ob 
izvajanju del bo lokacija obremenjena  s hrupom pri delu 
delovne opreme na deloviščih. Hrup nastaja pri 
posameznih delih in sicer pri vrtanju, prerivanju, 
transportu in nakladanju ter predelavi. Največ hrupa 
nastaja neposredno ob viru, ki pa se bo delno emitiral v 
naravno okolje. Hrup, ki nastane pri miniranju je redek, 
kratkotrajen in  traja največ sekundo. 
2. Potrebno je upoštevati določila Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Območje kamnoloma 
oziroma delovišča v njem lahko razvrstimo v IV. območje 
varstva pred hrupom, medtem ko okolico kamnoloma v 
III. območje varstva pred hrupom. 

3. Ob uporabljeni delovni opremi in procesu ni pričakovati 
preseganje dovoljene ravni hrupa v najbližjih objektih.  
Dela se bodo izvajala le v dnevnem času od 7. do 19. ure 
v poletnem času, v zimskem med 8. in 16. uro, ne bodo 
se izvajala ob nedeljah in praznikih, ob sobotah le 
izjemoma. 
4. Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično 
opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani 
in nadzorovani. 
5. Na delovnih mestih neposredno ob virih hrupa je 
obvezna uporaba osebnih zaščitnih sredstev za zaščito 
sluha. 
 
VII.  Parcelacija območja 
 

29. člen 
(število, velikost in oblika parcel) 

Nova parcelacija ni potrebna. V skladu s pravili mejno 
ugotovitvenega postopka se določi urejeno zunanjo 
parcelno mejo tam, kjer ta še ni določena. Notranjo 
parcelacijo območja se izvede, če  za to nastanejo 
razlogi. 
 
VIII.  Tolerance 

 
30. člen 

(dopustna odstopanja) 

Posegi na območju lahko odstopajo od posegov, podanih 
v predmetnem OPPN, v kolikor je to definirano v 
rudarskem projektu. Odstopanja so lahko prisotna pri 
poteku,  višini in širini eksploatacijskih teras, pri poteku 
gospodarske javne infrastrukture in postavitvi 
nezahtevnih in enostavnih objektov. Ta odstopanja pa ne 
smejo biti v nasprotju z rešitvami in ukrepi za celostno 
ohranjanje kulturne dediščine,  varovanje okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom. 
 
IX.  Etapnost izvajanja oppn 
 

31. člen 
(časovni potek pridobivanja mineralnih snovi) 

1. Glede na ocenjene odkopne zaloge materiala v 
predvidenem pridobivalnem prostoru, ki znaša  približno 
420.000 m

3
, in predvideno letno proizvodnjo med 10.000 

in 15.000 m
3
, bo doba izkoriščanja kamnoloma trajala  30 

do 45 let. 
2. Pridobivanje bo praviloma potekalo od zgoraj navzdol. 
To pomeni, da je  najprej potrebno pripraviti zgornjo 
etažo, na njej opravljati dela za pridobivanje materiala in 
pred koncem pripraviti naslednjo nižjo, vse do osnovne 
etaže oziroma platoja. Ob koncu izkoriščanja zgornje 
etaže se ta sanira in tako do osnovne etaže. Shematsko 
je ta način prikazan na skici št. 8 v Prilogi 1. 
3. Pridobivanje se prične z formiranjem in eksploatacijo 
najvišje etaže E 335 v skrajnem severozahodnem delu. 
Tej etaži sledi nižja etaža E 325, nato E 315 in E 305,. S 
tem bo odkopavanje v SZ delu praktično končano in bo 
mogoče sanacijo tega dela dokončati v celoti. Medtem se 
bo formiral tudi plato E 295 v JZ delu kamnoloma, 
odkoder se bo pridobivanje nadaljevalo proti severu in 
vzhodu, po etažah navzdol dalje do osnovnega platoja E 
265. Nazadnje bodo formirane etaže v južnem delu, kjer 
bodo do takrat urejene kamnolomske transportne poti. 
Vseh sedem etaž nad osnovnim platojem bo razvitih le v 
smeri SZ, v severnem delu bodo razvite le tri etaže od E 
295 navzdol do osnovnega platoja, v JZ delu kamnoloma 
štiri etaže od E 305 navzdol do platoja in v J delu le dve 
etaži nad osnovnim platojem, E 285 in E 275. 

 
XI.  Končne določbe 
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32. člen 

(vpogled v OPPN) 

OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih 
občinske uprave Občine Majšperk. 

33. člen 
(nadzor nad izvajanjem OPPN) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe. 

 
34. člen 

(začetek veljavnosti OPPN) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 24.3.2015 
Številka: 350-5/2013-16 
 
 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 
 

 
 
221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 

oddajanju poslovnih prostorov 
 

Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in spremembe) in 16. 
člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 25/12) je Občinski svet Občine 
Majšperk na 6. redni seji, dne 24. 3. 2015 sprejel 
 

PRAVILNIK 
SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU  

POSLOVNIH PROSTOROV 

 
1. člen 

V Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov (Uradni list 
RS, št. 27/96, 58/98, 36/00, 29/01, 72/01, 97/04, 9/09) se 
spremeni 14.d člen, ki glasi: 
»Za organizirano parkiranje se pobira parkirnina, ki znaša 
za: 

 osebni avto  2,00 EUR, 

 avtobus    6,00 EUR.« 
 

2. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 24.3.2015 
Številka: 900-2/2015-4 
 
 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 
 

 
 
222. Sklep o cenah programov za Vrtec Majšperk 

 
Na  podlagi  30. in 31. člena  Zakona  o  vrtcih  (Uradni  
list  RS,  št.  12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 100/05, 25/08, 
98/09, 34/10), 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  16. 
člena  Statuta  Občine  Majšperk  (Uradno glasilo 
slovenskih občin,  št.  25/12)  je  občinski  svet  Občine  
Majšperk  na  6. redni seji,  dne 24. 3. 2015 sprejel 
 

SKLEP 
O CENAH PROGRAMOV ZA VRTEC MAJŠPERK  

 

1. člen 

Cene programov vrtca so: 

Starostno obdobje Cena programa v EUR 

Prvo starostno obdobje 414,00 

Drugo starostno obdobje 326,43 

Kombiniran oddelek / 

 
2. člen 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini: 

Obrok Dnevno v EUR 

Zajtrk 0,30 

Malica 0,50 

Kosilo 1,00 

Skupaj 1,80 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 5. 2015 
dalje. 
 
Datum: 24.3.2015 
Številka: 602-2/2014-10 
 
 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 
 

 
 

OBČINA MIRNA 
 

223. Tehnični popravek Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Mirna 

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2014 je bila 
ugotovljena napaka, zato objavljam 
 

TEHNIČNI POPRAVEK 
ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU 

OBČINE MIRNA (UGSO, ŠT. 13/2014) 

 
Popravi se grafični prikaz OPN občine Mirna v 
izvedbenem delu na karti 3-05 "Prikaz območij urejanja 
prostora, osnovne oz. podrobnejše namenske rabe 
prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, merilo 
1:5.000", ter na karti 4-05 "Prikaz enot urejanja prostora 
in gospodarske javne infrastrukture, merilo 1:5.000" tako, 
da se v enoti urejanja prostora z oznako MIR-033 popravi 
oznaka iz (OPPN) v (d) in se  zemljiški parceli št. 40/23 in 
40/24, obe k.o. Mirna iz EUP MIR 018 uvrstita v EUP 
MIR 033.   S tem popravkom se uskladijo 5-01 Pregledna 
karta občine s prikazom območij OPPN in tabele  1.1 
Enote urejanja prostora - poselitev in tabela 2.1 Območja 
urejanja z OPPN. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 350-001/2012 
 
 Občina Mirna 
 Dušan Skerbiš, župan 
 

 
 

OBČINA PODLEHNIK 
 

224. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe odvajanjain 
čisčenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Podlehnik 
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Na podlagi 32., 33. in 35. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-
ZJZP, 38/10- ZUKN in 57/11), Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Podlehnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 61/08 in 7/15) ter 15. člena Statuta 
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09) je Občinski 
svet občine Podlehnik na svoji 4. redni seji, dne 26. 3. 
2015, sprejel 
 

ODLOK  
O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV 

KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE LOKALNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN 

ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE 
VODE V OBČINI PODLEHNIK 

 
I.  Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: 
javna služba) na območju Občine Podlehnik (v 
nadaljevanju: občina). 
(2) S tem odlokom se določijo:  

 dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter 
razmerja do uporabnikov,  

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,  

 javna pooblastila koncesionarju,  

 splošni pogoji za izvajanje javne službe in za 
uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,  

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega 
preprečevanja,  

 začetek in čas trajanja koncesije,  

 viri financiranja javne službe,  

 način plačila koncesionarja,  

 nadzor nad izvajanjem javne službe,  

 prenehanje koncesijskega razmerja,  

 organ, ki opravi izbor koncesionarja,  

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe in druge sestavine, potrebne za določitev 
in izvajanje javne službe. 

  
2. člen 

(uporaba izrazov) 

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 
II.  Predmet javne službe 

 
3. člen 

(storitve, ki so predmet javne službe) 

(1) Storitve javne službe se nanašajo na komunalno 
odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi sobivanja in 
opravljanja dejavnosti, in padavinsko odpadno vodo, ki 
se odvaja v javno kanalizacijo iz streh in javnih površin.  
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne 
šteje za storitev javne službe, ne glede na to, če se 
takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti 
v komunalni ali skupni čistilni napravi. Izvajalec javne 
službe, storitve iz tega odstavka, lahko izvaja v okviru 
prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno 
storitev z uporabo javne infrastrukture, a le v soglasju z 
lastnikom infrastrukture. (3) Podrobneje obseg javne 
službe določa odlok o načinu izvajanja predmetne javne 
službe. 
 

III.  Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter 
razmerja do uporabnikov  

 
4. člen 

(območje izvajanja javne službe) 

Javno službo zagotavlja Občina Podlehnik v obliki 
koncesionirane javne službe na celotnem območju 
Občine Podlehnik v obsegu in pod pogoji, določenimi s 
tem odlokom, odlokom o načinu izvajanja javne službe, 
zakonom, ki ureja varstvo okolja ter drugimi veljavnimi 
predpisi.  
 

5. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in 
kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, 
ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju 
občine.  
(2) Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna pod 
pogoji, ki jih določa občinski odlok o načinu izvajanja 
predmetne javne službe, razen v primerih, določenih z 
zakonom ali na njegovi podlagi sprejetih predpisov.  
 
IV.  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar  

 
6. člen 

(pogoji) 

Koncesionar mora ob sklenitvi koncesijske pogodbe 
izpolnjevati naslednje pogoje:  

 da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javne službe,  

 da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično 
usposobljen za izvajanje javne službe,  

 da razpolaga s tehničnimi sredstvi za izvajanje 
javne službe,  

 da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, 
če so z zakonom predpisana.  

 
V.  Javna pooblastila koncesionarju  

 
7. člen 

(javno pooblastilo) 

(1) Izvajalec javne službe izdaja v upravnih postopkih 
sledeče dokumente:  

 smernice za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve,  

 mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskih aktov,  

 projektne pogoje k idejni zasnovi,  

 soglasja k projektnim rešitvam,  

 soglasja za priključitev obstoječih objektov oziroma 
drugih objektov na javno kanalizacijo,  

 soglasja za ukinitev priključkov na javno 
kanalizacijo, 

 soglasja k spremembam priključkov.  
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.  
 
VI.  Splošni pogoji za izvajanje javne službe  

 
8. člen 

(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Koncesionar izvaja javno službo v skladu z zakonom, ki 
ureja področje varstva okolja, podzakonskimi akti, 
sprejetimi na njegovi podlagi, predpisi občine in splošnimi 
akti, sprejetimi na podlagi javnega pooblastila.  
 
VII.  Obseg monopola  
 

9. člen 
(obseg monopola) 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c4883977-8f2e-4a1d-9867-23397e1dde77
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=c4883977-8f2e-4a1d-9867-23397e1dde77
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(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 
prvega člena tega odloka, na območju občine iz četrtega 
člena tega odloka, se podeli enemu koncesionarju.  
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na območju občine.  
 
VIII.  Začetek in čas trajanja koncesije  
 

10. člen 
(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe.  
 

11. člen 
(trajanje koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje 10 let.  
 
IX.  VIri financiranja javne službe  
 

12. člen 
(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe iz:  

 plačil uporabnikov storitev javne službe,  

 iz proračuna občine,  

 iz dotacij, donacij in subvencij,  

 iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom 
občine.  

 
X.  Način plačila koncesionarja  
 

13. člen 
(koncesijska dajatev) 

(1) Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko 
dajatev za izvrševanje gospodarske javne službe. 
(2) Koncesijska dajatev se obračunava in plačuje v 
odstotkih od cene storitve koncesionarja, način obračuna 
in plačila pa se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.  
(3) Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti 
podatke o osnovah, na podlagi katerih se obračunava in 
plačuje koncesijska dajatev.  
(4) V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa 
zagotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem 
interesu in v korist uporabnikov odpove plačilu 
koncesijske dajatve, kar se posebej opredeli v koncesijski 
pogodbi.  
 
XI.  Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 

službe  
 

14. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in 
druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno 
službo ali drugo institucijo.  
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, 
vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in 
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo 
(letne računovodske izkaze, …), v kataster oziroma 
vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi 
zahtevane podatke in pojasnila.  
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja 
redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma 
le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se 
izkaže s pooblastilom koncedenta.  
(4) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma 
koncedentov pooblaščenec.  
(5) Podrobnejši način izvajanja nadzora se določi v 
koncesijski pogodbi.  
 

XII.  Prenehanje koncesijskega razmerja  
 

15. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha:  

 s prenehanjem koncesijske pogodbe,  

 z odkupom koncesije,  

 z odvzemom koncesije, 

 s prevzemom javne službe v režijo,  

 v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.  
 

16. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

Koncesijska pogodba preneha:  

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,  

 z razdrtjem,  

 v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.  
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje pogodbe ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe 
se določijo v koncesijski pogodbi.  
 

17. člen 
(odkup koncesije) 

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne 
službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent 
pa v določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki 
jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja 
dejavnosti javne službe.  
(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.  
 

18. člen 
(odvzem koncesije) 

(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju, 
ne glede na določila koncesijske pogodbe: 

 če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v 
za to določenem roku,  

 če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot 
koncesionirana gospodarska javna služba,  

 če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in 
pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje 
v izvajanju dejavnosti,  

 če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, 
standardi in navodili koncedenta,  

 zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev 
predpisov in določil koncesijske pogodbe,  

 če koncesionar preneha obstajati.  
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom 
koncesije, dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, 
četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena.  
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo 
prvega odstavka tega člena ima koncesionar pravico do 
odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb.  
 

19. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.  
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 
pogodbi.  
 
XIII.  Način podelitve koncesije  
 

20. člen 
(način podelitve koncesije) 

(1) Koncesija po tem odloku se podeli neposredno družbi 
Komunalno podjetje Ptuj d.d. v upravnem postopku, 
skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve 
koncesije gospodarske javne službe.  
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(2) Na podlagi upravne odločbe iz prejšnjega odstavka 
občina s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.  
XIV.  Organ, ki opravi izbor koncesionarja  
 

21. člen 
(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno 
odločbo. 
 
XV.  Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe  
 

22. člen 
(organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske 

pogodbe) 

Koncesijsko pogodbo v imenu občine sklene župan 
občine.  
 
XVI.  Druge sestavine, potrebne za določitev in 

izvajanje javne službe  
 
1.  Višja sila  
 

23. člen 
(dolžnosti in pravice koncesionarja) 

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 
izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, 
nastalih zaradi višje sile.  
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo 
stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na 
območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.  
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar 
samo na podlagi sporazuma med koncedentom in 
koncesionarjem.  
 
2.  Odgovornost koncesionarja za ravnanje 

zaposlenih  
 

24. člen 
(odgovornost za škodo) 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali 
drugim osebam.  
 
3.  Začasen prevzem  
 

25. člen 
(začasen prevzem) 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, 
lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s 
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, 
določen v koncesijski pogodbi.  
 
4.  Odgovornost koncedenta za ravnanje 

koncesionarja  
 

26. člen 
(vrsta odgovornosti) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri 
izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom 
ali drugim osebam na območju občine, če ni s 

koncesijsko pogodbo dogovorjena drugačna 
odgovornost.  
 
5.  Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

27. člen 
(zavarovanje) 

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, 
ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali 
drugim osebam in za škodo.  
(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s 
koncesijsko pogodbo.  
 
XVII.  Končna določba  
 

28. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin.  
 

Datum: 26.3.2015 
Številka: 032-2/2015-2 
 
 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 
 

 
 

225. Odlok o proračunu občine Podlehnik za leto 
2015 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 84/10-Odl. US), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno 
prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine 
Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09) je Občinski svet 
Občine Podlehnik na 4. redni seji dne 26. 03. 2015 
sprejel 
 

ODLOK  
O PRORAČUNU OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2015 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Podlehnik za leto 2015 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna 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) 

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

KONTO 
  

OPIS 2015 

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) 4.824.002 
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      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 1.437.984 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      1.320.567 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 1.222.642 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 54.240 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 43.585 

706   DRUGI DAVKI 100 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 117.417 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  60.685 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 1.522 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  6.100 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 110 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 49.000 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 296.000 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 86.921 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 209.079 

        

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    3.090.018 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 276.277 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 

2.813.740 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 5.786.186 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 660.431 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 125.760 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 16.995 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  450.615 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 37.061 

409   REZERVE 30.000 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 734.532 

410   SUBVENCIJE 50.960 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 407.400 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 40.725 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  235.447 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.339.223 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.339.223 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 52.000 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 0 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 52.000 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -962.184 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

0 
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750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441) 0 

440   DANA POSOJILA 0 

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. - V.) 

0 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 1.500.000 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.500.000 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 537.816 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  537.816 

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

0 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 962.184 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 962.184 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 95.610 

 
(3) 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. 
 
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Podlehnik. 
 
3.  Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 

(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. 
(2) Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske 
uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po 
institucionalni klasifikaciji: 100 Občinski svet, 200 
Nadzorni odbor, 300 Župan, 400 Občinska uprava), je kot 
odredbodajalec odgovoren župan občine. Uredbe pripravi 
skrbnik proračunske postavke in finančna služba. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so donacije, prispevki in 
doplačila občanov za izvajanje določenih programov 
investicijskega značaja, prihodki od prodaje ali 
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in 
odškodnine iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za 
vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, prihodki od 
komunalnih prispevkov, okoljska dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, 
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov ter druge predpisane namenske 
dajatve. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 
(2) Prerazporeditve lahko opravi župan v splošnem delu 
proračuna vendar najvišje do nivoja podskupine, tako, da 
se po prerazporeditvi sredstva v skupinah ne 
spreminjajo. 
(3) Prerazporeditev pravic porabe se opravi s pisnim 
sklepom župana, iz katerega je razvidno, na kateri 
proračunski vrstici na osmem nivoju členitve po EKN se 
sredstva zmanjšujejo in na kateri zvišujejo, tako da 
ostane proračun uravnotežen. 
(4) Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi 
realizaciji. 

 
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 in je iz načrtov razvojnih programov razvidno 
financiranje v prihodnjih letih. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

(1) Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet. 
(2) 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. 
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(3) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

(1) Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, 
oblikovane po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju 
ZJU), 
(2) Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 
30.000,00 EUR. 
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do celotne 
višine proračunske rezerve župan in o tem s pisnimi 
poročili obvešča občinski svet. 
 
4.  Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 

 
9. člen 

(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine in sicer največ do skupne višine dolga 
posameznega dolžnika 100,00 EUR in celotne višine 
vseh odpisanih dolgov 1.000,00 EUR. O višjih zneskih 
mora odločati občinski svet. 
 
5.  Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
10. člen 

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 
občine) 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja in   upravljanja občinskega dolga se 
občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 
1.500.000 eurov. 
 
6.  Prehodne in končne določbe 

 
11. člen 

(začasno financiranje v letu 2016) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Podlehnik v 
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

12. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin 

 
Datum: 26.3.2015 
Številka: 032-2/2015-3 
 
 Občina Podlehnik 
 Marko Maučič, župan 
 

 
 

OBČINA RADENCI 
 

226. Odlok o proračunu občine Radenci za leto 
2015 

 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. 
RS št. 94/2007, ZSL-UPB 2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2012 - ZUJF),  
29. člena Zakona o javnih financah (Ur.l.RS. štev. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 
127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 
38/2010-ZUKN, 107/2010, 110/2011-ZDIU12) in 16. 
člena Statuta Občine Radenci (UGSO št. 2/2011) je 
Občinski svet Občine Radenci na svoji 4. redni seji, dne 
24.3.2015 sprejel 
 

ODLOK  
O PRORAČUNU OBČINE RADENCI ZA LETO 2015 

 

 
I.  Splošna določba 

 
1. člen 

S tem odlokom se za Občino Radenci za leto 2015 
določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna 
ter obseg zadolževanja in dajanja poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 
II.  Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 

 
2. člen 

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

Splošni del proračuna za leto 2015 se na ravni kontov 
določa v naslednjih zneskih: 

 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                      

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.069.912 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.645.825 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.067.390 

700 Davek na dohodek in dobiček 2.556.707 

703 Davki na premoženje 312.178 

704 Domači davki na blago in storitve 198.505 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 578.435 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 484.235 

711 Takse in pristojbine 1.500 

712 Globe in druge denarne kazni 5.000 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 29.400 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008031800|RS-27|2557|997|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008072500|RS-76|10870|3347|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009100900|RS-79|10621|3437|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010062800|RS-51|7559|2763|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010102700|RS-84|12697|4523|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012053000|RS-40|4227|1700|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14353|4692|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900|RS-49|6722|2428|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400|RS-38|5251|1847|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|
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714 Drugi nedavčni prihodki 58.300 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 44.880 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 44.880 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.379.207 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.397.207 

741 Transferni prihodki iz drž.proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.982.000 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 9.355.947 

40 TEKOČI ODHODKI  1.468.499 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 233.264 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost  35.226 

402 Izdatki za blago in storitve 1.150.509 

403 Plačilo domačih obresti 24.500 

409 Rezerve 25.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.859.118 

410 Subvencije 15.000 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 990.850 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 150.664 

413 Drugi tekoči domači transferi 702.604 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.937.173 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.937.173 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 91.157 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 53.950 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 37.207 

 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.) -286.035 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                                                       

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 

C. RAČUN FINANCIRANJA                                                

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 100.000 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 100.000 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 184.258 

55 ODPLAČILA  DOLGA 184.258 

550 Odplačila domačega dolga 184.258 

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -370.293 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -84.258 

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 286.035 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 417.611 

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, ta pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in 
podkontov, načrt razvojnih programov in  plan prodaje in 

nakupa občinskega stvarnega premoženja sestavljajo 
Proračun Občine Radenci in se objavijo na spletni strani 
Občine Radenci. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
III. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. 
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4. člen 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. 
 

5. člen 

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

 prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest; 

 prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namen, 
določen v tem zakonu; 

 prihodki iz naslova namenskih sredstev iz 
državnega proračuna in Evropske unije; 

 prihodki iz naslova komunalnega prispevka;  

 prihodki z naslova koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo; 

 prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko 
javno infrastrukturo, ki se lahko porabi za gradnjo, 
nakup in obnovo javne infrastrukture; 

 donacije; 

 prispevki soinvestitorjev; 

 prihodki krajevnih skupnosti iz naslova najemnin za 
grobove; 

 drugi namenski prihodki sofinancerjev. 
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 poveča obseg izdatkov 
uporabnika (postavke) v proračunu. 
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu se prenesejo v proračun tekočega leta. 

 
6. člen 

Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi: 
občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in 
dve krajevni skupnosti.  

Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke 
proračuna porabiti v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi 
akti oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. 
 

7. člen 

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti so zajeti v 
finančnih načrtih krajevnih skupnosti in so sestavni del 
proračuna občine.  

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so 
odgovorni predsedniki sveta krajevnih skupnosti.  

Predsednik sveta krajevne skupnosti si za pravne posle 
v vrednosti nad 2.100,00 EUR mora pridobiti soglasje 
sveta krajevne skupnosti in župana. 
 

8. člen 

Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se 
v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, 
za druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev in 
za investicijske izdatke. 

Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov 
posrednih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo posamezna področja. 
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
uporabnikov se dogovori s pogodbo. 
 

9. člen 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni 
uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, 
opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine 
sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu 
planirana v občinskem proračunu. 

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih 
obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena 
sredstva v proračunu. 
 

10. člen 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med področji proračunske porabe v okviru 
proračunskega uporabnika odloča na predlog 
neposrednega uporabnika župan, v primeru krajevnih 
skupnosti pa predsedniki sveta krajevnih skupnosti, ki o 
tem sproti obveščajo župana. 

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob 
polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob 
zaključnem računu. 

 
11. člen 

Župan 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, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in 
investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic 
porabe v sprejetem proračunu za tekoče leto. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče 
transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem proračunu za tekoče leto. 

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 in drugih storitev, 
potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

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

12. člen 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% 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 župana, ki o tem poroča občinskemu 
svetu. 
 

13. člen 

Če se med letom spremeni narava delovnega področja, 
pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega 
uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali 
poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki 
so za delo tega porabnika namenjena v občinskem 
proračunu. 

Na podlagi predloženega programa dela se lahko 
vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna 
nov uporabnik na predlog župana s soglasjem 
občinskega sveta. V tem primeru se sredstva 
zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. V 
primeru prenehanja financiranja posameznega 
proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva 
proračuna lahko prenesejo v proračunsko rezervacijo ali 
se prerazporedijo med druge uporabnike. 
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14. člen 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 
nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s 
pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni 
proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. 
Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in 
dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi 
tekočega obračunskega obdobja. 

Za poravnavo obveznosti v breme občinskega 
proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v 
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. 

Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve 
župana in če je dosežen popust s strani izvajalca 
oziroma dobavitelja. Popust ne more biti nižji od 0,8% 
(preračunano na dneve plačila pred rokom zapadlosti). 
 

15. člen 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovan po 49. členu Zakona o javnih financah. 
Proračunska rezerva se v tekočem letu oblikuje v višini 
10.000,00 EUR. 
 

16. člen 

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni 
plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske 
bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. 

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF  odloča  župan in o tem 
obvešča občinski svet. 
 

17. člen 

V proračunu se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot 
splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu 
posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega 
uporabnika. 
 

18. člen 

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov 
proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče 
realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih 
odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja 
zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo 
v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva. 

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti 
občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora 
župan predlagati rebalans proračuna. 

 
19. člen 

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

20. člen 

Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih 
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh 
sredstev opravlja Nadzorni odbor Občine Radenci v 
skladu z zakonom in statutom. 

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge 
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica in 
soustanoviteljica je občina, ter drugi uporabniki sredstev 
občinskega proračuna, so dolžni omogočiti članom 
nadzornega odbora vpogled v finančno dokumentacijo in 
jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s porabo sredstev 
občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora postopke 
nadzora opravljati v skladu s predpisi. 
 
IV. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega  

in finančnega premoženja 

 
21. člen 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 
2.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, 
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja 
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v 
proračunskem letu skupno največ 10.000 EUR. 

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem 
letu, v tekočem letu ni možno  ponovno odpisati dolga. 
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine 
iz naslova obveznih dajatev. 
 
V. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 

 
22. člen 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 
lahko zadolži do višine 100.000,00 evrov. 

Občina Radenci v letu 2015 ne bo dajala poroštev za 
izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov, 
javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
oz. soustanoviteljica je. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 
višine 5% sprejetega proračuna, kar pa mora biti 
odplačano do konca proračunskega leta, oziroma za EU 
projekte, do višine že odobrenih EU sredstev. 
 
VI. Prehodne in končne določbe 

 
23. člen 

V obdobju začasnega financiranja Občine Radenci v 
letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o 
začasnem financiranju za obdobje od 1. januarja do 31. 
marca 2015 štev. 4101-0011-2014 z dne 17.12.2014. 
 

24. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih Občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1. januarja 2015. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 4101-0002/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
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227. Odlok o turistični taksi na območju Občine 
Radenci 

 

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
odl. US in 40/12 - ZUJF), 23. do 32. čl. Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 
57/12 in 25/14), 9. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 
- ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314 in 
101/13 - ZIPRS1415), 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US) ter 16. 
člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 
4. redni seji dne 24. 03. 2015 sprejel 
 

ODLOK  
O TURISTIČNI TAKSI NA OBMOČJU OBČINE 

RADENCI 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo 
turistične takse, višina in oprostitve plačil turistične takse, 
način porabe sredstev turistične takse, postopek 
pobiranja in odvajanja turistične takse, evidenca in 
poročanje o plačilih in oprostitvah plačil turistične takse, 
rok za nakazovanje turistične takse in nadzor nad 
pobiranjem ter izterjava turistične takse. 
(2) Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske 
uprave, ki opravlja naloge s področja turizma (v 
nadaljevanju: pristojni občinski organ), v kolikor ni s tem 
odlokom drugače določeno. 
 

2. člen 
(pojmi) 

(1) Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s 
katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju 
na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob 
vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej. 
(2) Zavezanci za plačilo turistične takse za prenočevanje 
so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju 
občine Radenci in izven svojega stalnega prebivališča 
uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju: turisti) 
v nastanitvenem objektu.     
(3) Za »nastanitveni objekt« se štejejo hotel, motel, 
penzion, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, 
prenočišče, turistični apartma, turistična kmetija, 
počitniški dom, mladinski dom in drugi domovi, kamp, 
soba za oddajanje in drugi objekti, ki so namenjeni za 
prenočevanje.  
(4) Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz 
drugega odstavka tega člena nastane hkrati s 
koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljevanju: 
turistična taksa). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so 
deležni brezplačnih storitev za prenočevanje. 
 
II. Višina turistične takse 

 
3. člen 

(izračun višine turistične takse) 

Višina turistične takse se določa v točkah in znaša na 
območju občine 11 točk. Vrednost točke določa in 
usklajuje Vlada RS enkrat letno, na podlagi gibanja cen 
življenjskih potrebščin. Višina turistične takse se izračuna 
tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo 
določa Vlada Republike Slovenije. 
 

III. Oprostitve 

 
4. člen 

(oprostitve in popusti pri plačilu turistične takse) 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 

 otroci do 7. leta starosti, 

 osebe z zdravniško napotnico v naravnih 
zdraviliščih,  

 osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe 
pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri 
zavarovancu oziroma zavarovanki podana 
invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije 
potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne 
komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni 
okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske 
organizacije,  

 otroci in mladostniki na podlagi predložitve 
fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,  

 učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma 
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih 
programov, ki jih na nepridobitni podlagi 
organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne 
ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru 
svojih rednih aktivnosti, 

 dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih 
domovih, 

 osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v 
gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, 

 tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in 
sporazumih oproščeni plačila turistične takse, 

 člani Planinske zveze Slovenije v planinskih 
postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice. 

 (2) Turistično takso v višini 50% plačujejo: 

 osebe od 7. do 18. leta starosti, 

 turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki 
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so 
vključena v mednarodno mrežo mladinskih 
prenočišč IYHF, 

 turisti v kampih. 
 
IV. Postopek pobiranja in odvajanja turistične 

takse 
 

5. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse) 

(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, 
samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, 
ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati 
turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun 
Občine Radenci hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. 
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in 
odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v 
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za 
prenočevanje. Če je turist oproščen ali delno oproščen 
plačila turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve 
v evidenci – poročilu. 
(3) Osebe iz 1. odstavka tega člena morajo nakazovati 
pobrano turistično takso do 25. v mesecu za pretekli 
mesec na poseben račun Občine Radenci – 
TURISTIČNA TAKSA  št.  0130 0500 3206 292. 
 

6. člen 
 (evidentiranje in poročanje o turistični taksi) 

(1) Osebe iz 5. člena tega Odloka morajo voditi evidenco 
o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s 
predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora 
biti, poleg podatkov, določenih s predpisi o prijavi 
prebivališča, razvidno tudi število prenočitev 
posameznega turista.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO385
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2537
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(2) Osebe iz 5. člena tega odloka so dolžne do 5. dne v 
mesecu za minuli mesec dostaviti na občino in 
pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz 
katerega mora biti razvidno število nočitev ter znesek 
pobrane turistične takse.  
(3) Poročilo iz prejšnjega ostavka tega člena morajo 
pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je 
predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka. 
Poročilo mora obsegati: naslov pravne ali fizične osebe, 
nastanitvenih zmogljivosti, število prenočitvenih gostov, 
število prenočitvenih oseb, ki so uveljavljale olajšave ali 
oprostitve, znesek plačane turistične takse ter mesec oz. 
obdobje, na katerega se poročilo nanaša. Mesečno 
poročilo se lahko posreduje fizično po navadni pošti na 
naslov Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 
Radenci ali po elektronski pošti na naslov 
obcina@radenci.si. 
(4) Mesečno poročilo so osebe iz prejšnjega člena, 
dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele turistov na 
prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da 
turistov na prenočevanju ni bilo. 
 
V.  Nadzor 
 

7. člen 
(nadzor nad pobiranjem turistične takse) 

(1) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse 
ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni organ ter 
pristojni medobčinski inšpekcijski organ. Glede položaja, 
pravic, dolžnosti in pooblastil inšpektorjev, postopka 
inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov ter drugih 
vprašanj, povezanih z inšpekcijskim nadzorom, se 
uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru. 
(2) Osebe iz prvega odstavka 5. člena tega Odloka so 
dolžne pristojnemu nadzornemu organu iz prvega 
odstavka tega člena omogočiti vodenje ugotovitvenega 
postopka glede pobiranja in odvajanja turistične takse ter 
vodenja evidenc. 
(3) Pooblaščena uradna oseba iz prvega odstavka tega 
člena izvaja nadzor nad: 

 vodenjem evidence gostov, 

 obračunavanjem turistične takse na računih, 

 izpolnjevanjem mesečnih poročil, 

 pravočasnim oddajanjem mesečnih poročil, 

 nakazovanjem turistične takse na račun občine, 

 medsebojno skladnostjo evidence gostov, 
izstavljenih računov in obračunane turistične takse, 
dejanske zasedenosti kapacitet in vsebine 
mesečnih poročil. 

(4) Osebe iz prvega odstavka 5. čl. tega Odloka oz. 
njihovi pooblaščenci so dolžni med izvajanjem 
ugotovitvenega postopka iz drugega odstavka tega člena 
pooblaščeni uradni osebi omogočiti nadzor ter dati na 
vpogled listine iz prejšnjega odstavka. 

 
8. člen 

 (prisilna izterjava turistične takse) 

Prisilna izterjava turistične takse se izvaja po postopku, ki 
ga določa Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Za 
vodenje postopkov izterjave je odgovoren pristojni 
občinski organ. 
 

9. člen 
(poraba turistične takse) 

Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja 
namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v 
občini Radenci. 
 
V. Kazenske določbe 

 
10. člen 

(kazenske določbe) 

(1) Globe za prekrške v zvezi z obveznostmi vodenja 
evidenc, zaračunavanja in odvajanja turistične takse, 
izrekajo pristojne inšpekcijske službe. 
(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:  

 pobira turistične takse skladno s prvim odstavkom 
5. člena tega odloka;  

 izpolnjuje obveznosti v roku določenem v tretjem 
odstavku 5. člena tega odloka;  

 vodi evidence v skladu s 6. členom tega odloka.  
(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz 
prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.  
Z globo 250,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje:  

 če ne poda mesečnega poročila na predpisanem 
obrazcu;  

 če poda pomanjkljivo poročilo o obračunani 
turistični taksi.  

(4) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za vsak prekršek iz 
prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik 
posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje.  
(5) Z globo 250,00 EUR se kaznujeta za vsak prekršek iz 
prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki 
sprejemata turiste na prenočevanje.  
 

11. člen 
(druga vprašanja) 

Za vprašanja, ki zadevajo turistično takso in jih ta odlok 
ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju 
razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb 
zakona postale posamezne določbe tega odloka 
neskladne z zakonom, se neposredno uporabljajo 
določbe zakona. 
 
VII.  Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati 
Odlok o turistični taksi v Občini Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/07 in 43/14), z izjemo 3.čl., ki 
velja do 31.12.2015. 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta Odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, razen 3. člen Odloka, ki se 
uporablja od 1. 1. 2016. 

 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 4101-0002/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 

 
PRAVNA OZ. FIZIČNA OSEBA ________________________________________ 
NASLOV: _________________________________________________________ 
ŠT. SOB__________,  
ŠT. APARTMAJEV_______________,  
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ŠT. LEŽIŠČ _______ 
 
ŠT. PRENOČITEV: 1. domače __________, 2. tuje ________, 3. skupaj _______ 
 
Št. prenočitev po 4. členu Odloka o turistični taksi na območju Občine Radenci 

1. oproščeni plačila turistične takse _________________________________ 
2. upravičeni do plačila 50 % turistične takse _________________________ 

 
Število prenočitev za katere se plačuje polna turistična taksa:  ______________ 
 
Plačana turistična taksa, nakazana do 25. dne v mesecu za pretekli mesec znaša __________________ €. 
 
Opomba: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek odgovorne osebe 

ž i g 
izpisano___________________                                                    podpis________________ 
 
Opomba:  

Zavezanec pošlje to poročilo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 
Radenci ali po elektronski pošti na naslov obcina@radenci.si. 

 
228. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi 

stavbne pravice na parceli št. 160/5, k.o. 
Hrašenski, Rački vrh 

 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDPO, Ur. l. RS, št. 
86/2010, 75/2012) ter Statuta Občine Radenci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/11) je Občinski svet Občine 
Radenci na svoji  4.  redni seji dne  
24. 03. 2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O USTANOVITVI STAVBNE 
PRAVICE NA PARCELI ŠT. 160/5, K.O. HRAŠENSKI - 

RAČKI VRH 

 
1. 

Spremeni se III. točka Sklepa o ustanovitvi stavbne 
pravice na parceli št. 160/5, k.o.  Hrašenki – Rački Vrh 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) in sicer tako, 
da se glasi: 
»Občina Radenci bo za namen izgradnje gasilskega 
doma v Hrašenskem Vrhu Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Hrašenski Vrh nakazala denarni znesek v višini 
5.000,00 EUR. Z navedenim sofinanciranjem izgradnje 
gasilskega doma Občina Radenci nima več nobenih 
obveznosti iz naslova izgradnje predmetnega doma. 
Finančna sredstva v višini 5.000,00 EUR se zagotovi v 
proračunu Občine Radenci za leto 2015.« 
 

2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
 

Datum: 25.3.2015 
Številka: 7113-0009/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
 

229. Sklep o določitvi višine subvencije cene 
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 
pitno vodo 

 

Na podlagi  tretjega odstavka 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (Ur. list RS, št. 39/06-UPVB, 49/06 – 

ZmetD, 66/06 – ODL. Us 33/07,- ZPNačrt, 57/08,-ZFO-
1a, 70/08 IN 108/09), 5. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 
87/2012 in 109/2012) in 16. člena Statuta Občine 
Radenci (Uradno glasilo slov. občin št. 02/11) je Občinski 
svet Občine Radenci na 4. redna seji dne, 24.03.2015 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE SUBVENCIJE CENE 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
OSKRBE S PITNO VODO 

 
1. 

Občinski svet Občine Radenci potrjuje subvencijo cene 
občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo: 

1. Subvencija za omrežnino v višini 41,348 %, za 
nepridobitne uporabnike, 

2. Subvencija za vodarino v višini  28,315 %, za 
nepridobitne uporabnike. 

Subvencija velja za obdobje do 31.3.2016. 
 

2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 

Datum: 25.3.2015 
Številka: 355-0002/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
 

230. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/05, 92/05, 111/05, 93/05, 126/07, 108/09, 61/10, 
62/10, 20/11, 57/2012, 101/2013-ZDavNepr in 110/13) in 
16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 2/2011) je Občinski svet Občine 
Radenci na 4. redni seji, dne 24. 03.2015, sprejel 
naslednji 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=97f72a32-9846-4356-8fb6-a545b2679933
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SKLEP 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
nepremičnini s parc. št. 1460/1, k.o. 200 – Radenci. 
 

2. 

Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti 
značaj javnega dobra in se zanjo v zemljiško knjigo vpiše 
lastninska pravica v korist Občine Radenci, do celote 
 

3. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 7113-0010/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
 
231. Sklep o potrditvi elaborata izvajanja javne 

službe oskrbe s pitno vodo v Občini Radenci 

 
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 16. 
člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin 
št. 02/11) je Občinski svet Občine Radenci na 4. redni 
seji dne, 24. 03. 2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O POTRDITVI ELABORATA IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO  
V OBČINI RADENCI 

 
1. 

Občinski svet Občine Radenci potrjuje predračunske 
cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstvo okolja in sicer: 

 Predračunsko ceno omrežnine na področju oskrbe 
s pitno vodo v občini, ki za osnovni priključek DN 
13-15 znaša 6,82 EUR mesečno (brez DDV). 

 Predračunsko ceno vodarine na področju oskrbe s 
pitno vodo v občini, ki znaša 0,6975 EUR za m3 
prodane pitne vode (brez DDV). 

 
2. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  

 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 3553-0002/2014-2 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
Tabela 1:  Zemljišča 

232. Sklep o potrditvi mandata članom občinskega 
sveta Občine Radenci 

 
Na podlagi 15.b  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10 in 40/12 - ZUJF) ter 14. člena Statuta Občine 
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 02/11) je 
Občinski svet Občine Radenci na svoji 4. redni seji dne, 
24.03.2015 sprejel naslednji 
 

SKLEP 

 
1. 

Občinski svet Občine Radenci potrjuje mandat članoma 
Občinskega sveta Občine Radenci. Izvoljena člana na 
lokalnih volitvah dne, 01. 02. 2015 sta:  

1. Sašo ZIDAR, roj. 18. 07. 1974, stanujoč  Kajuhova 
ulica 2, 9252 Radenci in 

2. Srečko RAUTAR, roj. 11. 11. 1973, stanujoč 
Okoslavci 61, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici.  

Ugotovitveno poročilo OVK je priloge tega sklepa. 
 

2. 

Sklep velja z dnem sprejetja. 
 

Datum: 25.3.2015 
Številka: : 011-0005/2014-2 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
 
233. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem 
 

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 
86/2010 in 75/2012), 6. člena Uredbe o  stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. list RS št. 34/2011, 42/12, 24/13 in 10/14) in 16. 
člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 
4. redni seji dne 24.3.2015 sprejel 
 

SKLEP O LETNEM NAČRTU RAZPOLAGANJA Z 
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE RADENCI 

ZA LETO 2015 
 

1.člen 

S tem sklepom se sprejme letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Radenci za leto 2015 
(v nadaljevanju: letni načrt). 
 

2.člen 

Letni načrt iz prejšnjega člena odloka vsebuje naslednje 
nepremičnine: 
 

 
Zap. 

Št. 

Samoupravna 
lokalna 
skupnost 

Katastrska 
občina in šifra 
k.o. 

Parc.št.  Kvadratura v 
m2 

Posplošena tržna vrednost oz. 
orientacijska vrednost nepremičnine (v 
EUR) 

1. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/7 559 12.516,24 

2. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/8 565 12.650,58 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED5055&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED5055&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
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3. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/9 514 12.035,78 

4. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/10 510 11.942,12 

5. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/11 545 12.202,78 

6. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/12 640 14.329,87 

7. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

734/13 552 12.925,59 

8. Radenci k.o.Kapelski Vrh 
(202) 

319/20 1.660 11.558,68 

9. Radenci k.o.Kapelski Vrh 
(202) 

319/22 790 5.266,90 

10. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

1300/17 3.577 3.577,00 

11. Radenci k.o.Janžev Vrh 
(204) 

77/3 383 1.544,00 

12. Radenci k.o.Radenci 
(200) 

1284/2 2.640 2.640,00 

 
Tabela 2: Zemljišča s stavbami 

 

Zap
. 

Št. 

Samoupra
vna 
lokalna 
skupnost 

Naslov (št.stavbe, št.dela 
stavbe), katastrska 
občina in šifra k.o. ter 
parc.št. 

Velikost 
parcele 
v m2 

ID  Neto 
tlorisna 
površina 
dela 
stavbe v 
m2 

Posplošena tržna  
vrednost oz.  
orientacijska  

vrednost  
nepremičnine  

(v EUR) 

1. Radenci Radenski Vrh 8 (št.stavbe 
941), parc.št. 1300/16 
k.o.Radenci (200) 

650 6323494 139,90 29.963,00 

2. Radenci 1151/2 k.o.Radenci (200) 597     

  1151/3 k.o.Radenci (200) 791    

  1153 k.o.Radenci (200) 255    

  1158/1 k.o.Radenci (200) 1.139     

  1158/2 k.o.Radenci (200) 375     

  1159/1 k.o.Radenci (200) 6.570     

  1161/1 k.o.Radenci (200) 272     

  Žrnova 2 (št.stavb 708 in 
721) 
1160/3 k.o.Radenci (200) 

331 1574962 84,6; 
126,40 

 

  1160/1 k.o.Radenci (200) 2.445    

  1150/7 k.o.Radenci (200) 575     

      Skupaj pod zap.št.2: 
16.386,72 

 
3. člen 

V kolikor je bila za nepremičnino izvedena cenitev in je 
po veljavnih predpisih preteklo obdobje veljavnosti 
cenitve, se opravi valorizacija cenitve ali nova cenitev. 

 

Občinski Svet Občine Radenci pooblašča župana za 
sklenitev pogodb o razpolaganju z nepremičninami in 
izvedbo dejanj v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 
34/2011, 42/12, 24/13 in 10/14). 

 
7.člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 

 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 4101-0002/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
 

234. Sklep o letnem načrtu pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine Radenci za 
leto 2015 

 

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št.  
 

4. člen 

Za nepremičnine pod zap.št. 1 in 2 iz tabele 2 v 2.členu 
tega sklepa ter za nepremičnine pod zap.št. 8 in 9 iz 
tabele 1 v 2.členu tega sklepa se v skladu s 23.členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in 75/2012) v 
primeru neuspele javne dražbe zniža cena za 15%. 
 

5. člen 

Nepremičnini zemljišči s 1300/17 in 1284/2 obe 
k.o.Radenci se v primeru neuspele prodaje  prodata po 
GURS-ovi vrednosti na podlagi množičnega vrednotenja 
nepremičnin. 
 

6. člen 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO4652&pogled=osnovni
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86/2010 in 75/2012), 6. člena Uredbe o  stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. list RS št. 34/2011, 24/2013 in 10/14) in 16. člena 
Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 4. 
redni seji dne 24.3.2015 sprejel 
 

SKLEP  
O LETNEM NAČRTU PRIDOBIVANJA 

NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE RADENCI 
ZA LETO 2015 

1.člen 

S tem sklepom se prejme letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja Občine Radenci za leto 2015 
(v nadaljevanju: letni načrt). 

 
2.člen 

Letni načrt iz prejšnjega člena odloka vsebuje naslednje 
nepremičnine: 

 
 

Zap. 
št. 

Vrsta nepremičnine Samoupravna 
lokalna 
skupnost 
 

Okvirna velikost v m2 Predvidena sredstva (v EUR) 

1. zemljišče s parc.št. 616/8 
k.o.Murski Vrh (219) 

Radenci bo znano po geodetski 
odmeri  

brezplačno 

2. del zemljišč s parc.št. 486/1, 486/2 
k.o.Hrastje Mota (218) in del 
zemljišča s parc.št. 616/3 k.o. 
Murski Vrh (219) 

Radenci Del, ki v naravi predstavlja 
gramozirano cesto 

brezplačno 

3. Del zemljišča s parc.št. 484/2 
k.o.Hrastje Mota (218)  

Radenci Del, ki v naravi predstavlja 
gramozirano cesto  

5 EUR/m2 

4. Zemljišče s parc.št. 85/15 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 15 brezplačno 

5. Zemljišče s parc.št. 287 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 349 brezplačno 

6. Zemljišče s parc.št. 286/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 483 brezplačno 

7. Zemljišče s parc.št. 281/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 271 brezplačno 

8. Zemljišče s parc.št. 280/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 256 brezplačno 

9. Zemljišče s parc.št. 275/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 284 brezplačno 

10. Zemljišče s parc.št. 274/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 271 brezplačno 

11. Zemljišče s parc.št. 267/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 232 brezplačno 

12. Zemljišče s parc.št. 266/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 142 brezplačno 

13. Zemljišče s parc.št. 261/1 
k.o.Radenci (200) 

Radenci 137 brezplačno 

14. Zemljišče s parc.št. 488/8 
k.o.Hrastje Mota (218) 

Radenci 165 5 EUR/m2 

15. Zemljišče s parc.št. 489/15 
k.o.Hrastje Mota (218) 

Radenci 275 5 EUR/m2 

16. Zemljišče s parc.št. 369/5 
k.o.Šratovci (199) 

Radenci 2.192 15 EUR/m2 

     

 Vrsta nepremičnine Velikost 
zemljišča v m2 

Delež lastništva Odkup zemljišča v m2 

17. zemljišče s parc.št. 323 
k.o.Šratovci (199) 

363 1/1 363 

 zemljišče s parc.št. 266/13 
k.o.Šratovci (199) 

444 622/888 311 

 zemljišče s parc.št. 367/7 
k.o.Šratovci (199) 

1328 28/1328 28 

 zemljišče s parc.št. 642/58 
k.o.Šratovci (199) 

798 1218/1596 609 

 zemljišče s parc.št. 642/63 
k.o.Šratovci (199) 

1492 1057/1492 1.057 

 zemljišče s parc.št.354/4 
k.o.Šratovci (199) 

20 160/7213 0,4436 

 zemljišče s parc.št. 642/54 
k.o.Šratovci (199) 

369 81/369 81 

 zemljišče s parc.št. 316/1 
k.o.Šratovci (199) 

378 1/2 189 

 zemljišče s parc.št. 367/56 3780 3557/7337 1.832,55 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED5055&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=URED5055&pogled=osnovni
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=b0640d4d-01c1-49e1-a1f3-05a93db4baa2
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k.o.Šratovci (199) 

 zemljišče s parc.št. 657 
k.o.Šratovci (199) 

595 170/595 170 

 SKUPAJ za odkup pod zap.št. 16: 
5000,00 EUR 

   

 
3.člen 

Občinski Svet Občine Radenci pooblašča župana za 
sklenitev pogodb o pridobitvi nepremičnin ter izvedbo 
dejanj v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 
34/2011, 24/2013 in 10/14). 

4.člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 4101-0002/2015 
 
 Občina Radenci 
 Janez Rihtarič, župan 
 

 
 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
235. Zaključni račun proračuna Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) ter 7. in 16. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, 
št. 22/10 in 12/14) Občinski svet Občine Sveta Trojica v 

Slovenskih goricah na 4. redni seji, dne 26.03.2015, 
sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE SVETA TROJICA V 

SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2014 
 

1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014. 
 

2.člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za leto 2014 sestavljajo splošni in 
posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši 
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov 
oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in 
realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 20014. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah ter o njihovi realizaciji v tem letu. 
 

3.člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za leto 2014 izkazuje: 
 

 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Konto Naziv Realizacija v EUR 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74) 2.271.425,12 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.593.106,33 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.399.870,21 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.292.784,00 

703 Davki na premoženje 61.187,64 

704 Domači davki na blago in storitve 45.898,57 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 193.236,12 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 57.637,30 

711 Takse in pristojbine 2.774,36 

712 Globe in druge denarne kazni 3.853,66 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.342,18 

714 Drugi nedavčni prihodki 87.628,62 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetnih sredstev 0,00 

73 PREJETE DONACIJE 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 678.318,79 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 26.180,99 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 652.137,80 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.144.660,03 

40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 618.346,06 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 151.405,84 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.920,87 

402 Izdatki za blago in storitve 377.827,63 

403 Plačila domačih obresti 45.191,72 

409 Rezerve 20.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 500.041,73 

410 Subvencije 6.269,74 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 330.550,70 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 64.048,03 
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413 Drugi tekoči domači transferi 99.173,26 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 962.043,32 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 962.043,32 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 64.228,92 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 61.742,43 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.486,49 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I-II) 126.765,09 

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV  

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

0,00 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV-V) 

0,00 

 

C RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 

50 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 123.049,92 

55 ODPLAČILO DOLGA 123.049,92 

IX. SPREMEBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 3.715.17 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX) -123.049,92 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X+IX.) -126.765,09 

 
 

Stanje sredstev na računih 31.12.2014 32.504,40 

 
4.člen 

Ostanek sredstev na računih konec leta 2014, v višini 
32.504,40 EUR, se vključi v proračun Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015. 
 

5.člen 

Zaključni račun proračuna Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za leto 2014 se objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po 
objavi. 
 
Datum: 26.3.2015 
Številka: 450-1/2015  
 
 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah 
 Darko Fras, župan 
 

 
 

236. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja obvezne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za 
leto 2015 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, 
št. 22/10 in 12/14) je Občinski svet Občine Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah na 4. redni  seji, dne 29.04.2015 
sprejel 

 

SKLEP 
O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN 

IZVAJANJA OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI NA 

OBMOČJU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH 

GORICAH ZA LETO 2015 
 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
sprejema Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne 
občinske gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah. 
 

2. člen 

Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
soglaša s cenikom izvajanja javne službe varstva okolja 
na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, ki zajema: 

 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, 

 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, 

 kot je navedeno v tabelah (brez DDV): 
 
1. Uporabniki:  gospodinjstva- fizične osebe:  

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez 
biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada), obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
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80 (vreča) 120 240 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,32463 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,32463 0,20501 5,3243 7,9864 15,9728 43,9251 51,2460 73,2085

SKUPAJ ZBIR 0,20501 5,3243 7,9864 15,9728 43,9251 51,2460 73,2085

OBD: Obdelava določenih vrst 

komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,19781 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

SKUPAJ OBD 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

ODL: Odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,19781 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

SKUPAJ ODL 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

8,5509 12,8263 25,6526 70,5447 82,3021 117,5744

DDV  9,5%: 0,8123 1,2185 2,4370 6,7017 7,8187 11,1696

Skupaj z DDV: 9,3632 14,0448 28,0896 77,2464 90,1208 128,7440

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

V: Volumen posode (liter)

 
 
2. Uporabniki: GOSPODINJSTVA -FIZIČNE OSEBE:  

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 
 

120 240 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. in 

zelenega vrtnega odpada
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,50146 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,50146 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

SKUPAJ BIO 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

DDV 9,5%: 0,3327 0,6654 1,8299 2,1349 3,0498

Skupaj z DDV: 3,8349 7,6698 21,0920 24,6073 35,1533

V: Volumen posode (liter)

 
 
3. Uporabniki: GOSPODARSTVO-PRAVNE OSEBE 

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada), 
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
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80 (vreča) 120 240 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

ZBIR: Zbiranje določenih vrst 

komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,25777 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,25777 0,20501 4,2277 6,3415 12,6830 34,8782 40,6912 58,1303

SKUPAJ ZBIR 0,20501 4,2277 6,3415 12,6830 34,8782 40,6912 58,1303

OBD: Obdelava določenih vrst 

komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,19781 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

SKUPAJ OBD 0,15130 2,3942 3,5914 7,1827 19,7525 23,0446 32,9208

ODL: Odlaganje ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,19781 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,19781 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

SKUPAJ ODL 0,05260 0,8324 1,2486 2,4971 6,8670 8,0115 11,4450

7,4543 11,1814 22,3628 61,4977 71,7473 102,4962

DDV  9,5%: 0,7082 1,0622 2,1245 5,8423 6,8160 9,7371

Skupaj z DDV: 8,1624 12,2436 24,4873 67,3400 78,5633 112,2333

V: Volumen posode (liter)

SKUPAJ (ZBIR+OBD+ODL)

 
 
4.  Uporabniki: GOSPODARSTVO-PRAVNE OSEBE 

Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

120 240 660 770 1100

A B C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V C=A*B*V

BIO: Zbiranje biološko razgr. kuh. odp. in 

zelenega vrtnega odpada
Sodilo (kg/l) Potrjena cena (€/kg) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€) Znesek (€)

Javna infrastruktura 0,50146 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Storitev 0,50146 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

SKUPAJ BIO 0,05820 3,5022 7,0044 19,2621 22,4725 32,1035

DDV  9,5%: 0,3327 0,6654 1,8299 2,1349 3,0498

Skupaj z DDV: 3,8349 7,6698 21,0920 24,6073 35,1533

V: Volumen posode (liter)

 
 

3. člen 

Cena se uporablja  od  01. 05. 2015. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem gasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0341-5/2008 
Datum: 26.03.2015 
 
 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah 
 Darko Fras, župan 
 

 
 

OBČINA VITANJE 

 
237. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o upravljanju in uporabi objekta 
Kulturnega središča evropskih tehnologij 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje UPB1 
(UGSO,št.20/2012), je Občinski svet Občine Vitanje, na 
svoji 4. redni seji dne 26.3.2015 sprejel 

PRAVILNIK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

UPRAVLJANJU IN UPORABI OBJEKTA 
KULTURNEGA SREDIŠČA EVROPSKIH TEHNOLOGIJ 

 
1. člen 

V 11. členu Pravilnika o upravljanju in uporabi objekta 
Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologih 
(UGSO 27/2012) se druga alineja drugega odstavka 
spremeni tako, da se glasi: 

 Stroške obratovanja krije v delu, ki se nanaša na 
opravljanje plačljive dejavnosti najemnik,  v 
preostalem delu pa lastnik. Pri tem lastnik krije 
celotne stroške ogrevanja objekta, elektrike, 
vodarine, čiščenja, hišnika, dvigala in odvoza smeti, 
najemnik pa krije celotne stroške informacijsko 
komunikacijske tehnologije ter varovanja objekta. 

 
2. člen 

Ostala določila osnovnega Pravilnika ostanejo 
nespremenjena. 
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3. člen 

Ta Pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan 
po objavi v uradnem glasilu občine. 
 
Datum: 26.3.2015 
Številka:  
 
 Občina Vitanje 
 Mirko Polutnik, župan 
 

 
 

OBČINA ZAVRČ 
 

238. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za 
leto 2014 

 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr. in 101/13) in 15. člena Statuta 
Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
22/2011) je občinski svet Občine Zavrč na 5. redni seji, 
dne 26.03.2015 spreje 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2014 
 

1.člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za 
leto 2014. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2014 
sestavljajo splošni in posebni del.  

V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja. 

V posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zavrč za 
leto 2014. 

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu. 
 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2014 se 
objavi v Uradnem  glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 4101-0002/2015 
 
 Občina Zavrč 
 Miran Vuk, župan 
 

 
 

OBČINA ZREČE 

 
239. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za 

leto 2014 
 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-
ZDIU12, 14/13 popr. in 101/13) in 16. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12), je občinski svet 
Občine Zreče na 4. redni seji, dne 25.3.2015 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE ZREČE ZA LETO 2014 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine ZREČE za 
leto 2014. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2014 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine ZREČE za leto 2014. 
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o 
načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih 
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v 
tem letu.  
 

3. člen 

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

 

 

 
 

     

 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

    
v EUR 

KONTO OPIS 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 
REALIZACIJA 

2014 

INDEKS 
REAL/  

SP 
INDEKS 

REAL/  VP 

I. 
S K U P A J    P R I H O D K I 
(70+71+72+73+74) 7.963.226,42 7.963.226,42 7.774.553,37 97,63 97,63 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.087.423,10 7.087.423,10 6.934.514,72 97,84 97,84 

  DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706) 4.665.228,00 4.665.228,00 4.633.225,16 99,31 99,31 

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 3.688.228,00 3.688.228,00 3.688.228,00 100,00 100,00 

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 542.500,00 542.500,00 539.418,76 99,43 99,43 

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 414.500,00 414.500,00 357.551,96 86,26 86,26 

706 DRUGI DAVKI 20.000,00 20.000,00 48.026,44 240,13 240,13 

  
NEDAVČNI  PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.422.195,10 2.422.195,10 2.301.289,56 95,01 95,01 

710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD 
PREMOŽENJA 1.495.254,75 1.495.254,75 1.444.251,13 96,59 96,59 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
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711 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.000,00 2.000,00 1.678,98 83,95 83,95 

712 DENARNE KAZNI 12.500,00 12.500,00 11.208,77 89,67 89,67 

713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV 465.815,00 465.815,00 471.586,56 101,24 101,24 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 446.625,35 446.625,35 372.564,12 83,42 83,42 

  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 60.387,99 60.387,99 30.813,25 51,03 51,03 

720 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 1.000,00 1.000,00 736,33 73,63 73,63 

722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEEOPR. DOLG. SREDSTEV 59.387,99 59.387,99 30.076,92 50,64 50,64 

  PREJETE DONACIJE (730+731) 0 0 0 0 0 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 0 0 

  TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 815.415,33 815.415,33 809.225,40 99,24 99,24 

740 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH 
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 389.655,22 389.655,22 382.957,52 98,28 98,28 

741 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.PRORAČ. IZ 
SRED.PRORAČ. EU 425.760,11 425.760,11 426.267,88 100,12 100,12 

II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)   7.744.101,91 7.744.101,91 7.420.954,99 95,83 95,83 

  TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.540.788,72 2.552.445,70 2.491.736,40 98,07 98,78 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 465.996,00 466.086,28 452.738,42 97,16 97,14 

401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 
VARNOST 66.671,00 66.671,00 68.772,45 103,15 103,15 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.866.991,72 1.848.724,42 1.834.656,38 98,27 99,24 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 103.530,00 103.364,00 98.352,61 95,00 95,15 

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 37.600,00 37.600,00 37.216,54 98,98 98,98 

  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 2.259.203,90 2.259.769,09 2.178.835,23 96,44 96,42 

410 SUBVENCIJE 114.300,00 113.691,24 115.369,80 100,94 101,48 

411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN 
GOSPODINJSTVOM 1.514.903,00 1.514.903,00 1.465.174,46 96,72 96,72 

412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN 
USTANOVAM 248.520,00 248.470,00 244.151,88 98,24 98,26 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 381.480,90 382.704,85 354.139,09 92,83 92,54 

  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 2.937.109,29 2.954.887,12 2.741.483,36 93,34 92,78 

420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 2.937.109,29 2.954.887,12 2.741.483,36 93,34 92,78 

  INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432) 7.000,00 7.000,00 8.900,00 127,14 127,14 

431 
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI 
NISO PR.POR. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 

432 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 

III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKL.)      
( I. - II. ) 219.124,51 219.124,51 353.598,38 161,37 161,37 

 
              

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

    

KONTO OPIS 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 
REALIZACIJA 

2014 

INDEKS 
REAL/  

SP 
INDEKS 

REAL/  VP 

IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

440 DANA POSOJILA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

441 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN 
NALOŽB  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

442 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ 
NASLOVA PRIVATIZACIJE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     
(IV.-V.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Št. 15/27.3.2015 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 428 

 

 

 
4. člen 

Zaključni račun proračuna Občine ZREČE za leto 2014 
se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 4100-0001/2013-10 
 
 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 

240. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije člana 
nadzornega odbora 

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list 
RS, št 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na svoji seji, 
dne 25.3.2015 sprejel 
 

S K L E P 
O UGOTOVITVI PRENEHANJA FUNKCIJE ČLANA  

NADZORNEGA ODBORA 
 

1. 

Ugotovi se, da Hartman Davorinu, stanujoč Loška gora 
pri Zrečah 15 b, 3214 Zreče preneha funkcija člana 
Nadzornega odbora Občine Zreče. 
 

2. 

Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 011-0008/2015-7 
 
 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 

241. Sklep o spremembi Sklepa št.: 011-0024/2014-
1, z dne 17.11.2014 

 

Na podlagi 32. in 32. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08) in 39. 
člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št 87/12) je 

Občinski svet Občine Zreče na svoji seji, dne 25.3.2015 
sprejel 
 

SKLEP 
 

Spremeni se prva točka sklepa št.: 011-0024/2014-1, z 
dne 17.11.2014, kjer se imenovana pod zaporedno 
številko 3. Davorin Hartman kot član Nadzornega odbora 
Občine Zreče nadomesti z novim članom, ki je: 

 ZDENKO KOVAČEC, stanujoč Loška gora 6a, 
3214 Zreče 

 
2. 

Vsa ostala določila sklepa št: 011-0024/2014-1, z dne 
17.11.2014 ostanejo nespremenjena. 

 
3. 

Sklep prične veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Datum: 25.3.2015 
Številka: 011-0008/2015-8 
 
 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 
 

 
 

 
 

       

 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

     

KONTO OPIS 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 
REALIZACIJA 

2014 

INDEKS 
REAL/  

SP 
INDEKS 

REAL/  VP 

VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII.  ODPLAČILA DOLGA 289.580,00 289.580,00 284.667,15 98,30 98,30 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  289.580,00 289.580,00 284.667,15 98,30 98,30 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
RAČUNU  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -70.455,49 -70.455,49 -68.931,23 -97,84 -97,84 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -289.580,00 -289.580,00 -284.667,15 98,30 98,30 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -219.124,51 -219.124,51 -353.598,38 161,37 161,37 

  

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12.2014  (del 9009 Splošni sklad za 
drugo)     63.582,00     
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OBČINA BLED 

  Stran 
208. Sklep o izvzemu javnega dobra 

lokalnega pomena 
389 

 
OBČINA DIVAČA 

  Stran 
209. Sklep o začasnem financiranju 

občine Divača v obdobju od 01.04. 
do 30.04.2015 

389 

 
OBČINA DUPLEK 

  Stran 
210. Odlok o spremembah in dopolnitvah 

odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R3-710/1292 
Maribor-Vurberk-Ptuj 

390 

211. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za podeželje v Občini Maribor 
za območje Občine Duplek 

390 

212. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
zagotavljanu sredstev za prehrano 
dojenčkov v Občini Duplek 

392 

213. Sklep o potrditvi Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Duplek v 
letu 2015 

392 

 
OBČINA GORJE 

  Stran 
214. Odlok o predkupni pravici v Občini 

Gorje 
393 

215. Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v 
Občini Gorje za leto 2015 

393 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

  Stran 
216. Odlok o proračunu Občine Lovrenc 

na Pohorju za leto 2015 
394 

217. Preklic objave popravka Sklepa o 
izdaji soglasja k cenam storitev 
pomoči na domu v Občini Lovrenc na 
Pohorju za leto 2015 

397 

218. Popravek Sklepa o izdaji soglasja k 
cenam storitev pomoči na domu v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 
2015 

397 

 
OBČINA MAJŠPERK 

  Stran 
219. Zaključni račun proračuna Občine 

Majšperk za leto 2014 
398 

220. Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje JE1 
– Kamnolom Vundušek 

398 

221. Pravilnik o spremembah Pravilnika o 
oddajanju poslovnih prostorov 

406 

222. Sklep o cenah programov za Vrtec 
Majšperk 

406 

 
OBČINA MIRNA 

  Stran 
223. Tehnični popravek Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu 
Občine Mirna 

406 

 

OBČINA PODLEHNIK 

  Stran 
224. Odlok o predmetu in pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje 
obvezne lokalne gospodarske javne 
službe odvajanjain čisčenja 
komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Podlehnik 

406 

225. Odlok o proračunu občine Podlehnik 
za leto 2015 

409 

 
OBČINA RADENCI 

  Stran 
226. Odlok o proračunu občine Radenci 

za leto 2015 
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227. Odlok o turistični taksi na območju 
Občine Radenci 

416 

228. Sklep o spremembi sklepa o 
ustanovitvi stavbne pravice na parceli 
št. 160/5, k.o. Hrašenski, Rački vrh 

418 

229. Sklep o določitvi višine subvencije 
cene občinskih gospodarskih javnih 
služb oskrbe s pitno vodo 

418 

230. Sklep o ukinitvi javnega dobra 418 
231. Sklep o potrditvi elaborata izvajanja 

javne službe oskrbe s pitno vodo v 
Občini Radenci 

419 

232. Sklep o potrditvi mandata članom 
občinskega sveta Občine Radenci 

419 

233. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem 

419 

234. Sklep o letnem načrtu pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine 
Radenci za leto 2015 

420 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 

  Stran 
235. Zaključni račun proračuna Občine 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
422 

236. Sklep o sprejemu elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja obvezne 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki na območju 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2015 

423 

 
OBČINA VITANJE 

  Stran 
237. Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o upravljanju 
in uporabi objekta kulturnega 
središča evropskih tehnologij 

425 

 
OBČINA ZAVRČ 

  Stran 
238. Zaključni račun proračuna občine 

Zavrč za leto 2014 
426 

 
OBČINA ZREČE 

  Stran 
239. Zaključni račun proračuna Občine 

Zreče za leto 2014 
426 

240. Sklep o ugotovitvi prenehanja 
funkcije člana nadzornega odbora 

428 

241. Sklep o spremembi Sklepa št.: 011-
0024/2014-1, z dne 17.11.2014 

428 
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