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OBČINA CERKVENJAK 

 
72. Odlok o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 

2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah-ZJF (Ur. l. 
RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 in 
30/18) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine 
Cerkvenjak, sprejme na svoji 3. redni seji dne 30. 1. 2019 
naslednji 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 

2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Cerkvenjak za leto 2019 
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) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 

določa v naslednjih zneskih: 
 
 
 
 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov/Konto  Proračun leta 

2019 v EUR 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.986.996 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.728.708 
 70 DAVČNI PRIHODKI 1.456.164 
 700 Davki na dohodek in dobiček 1.351.187 
 703 Davki na premoženje 68.363 
 704 Domači davki na blago in storitve 36.614 
 706 Drugi davki 0 
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 272.544 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 43.624 
 711 Takse in pristojbine 3.000 
 712 Globe in druge denarne kazni 2.850 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.400 
 714 Drugi nedavčni prihodki 202.670 
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
 721 Prihodki od prodaje zalog 0 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 0 
 73 PREJETE DONACIJE 0  
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 730 Prejete donacije iz domačih virov 0  
 731 Prejete donacije iz tujine 0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 258.289 
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 258.289 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  
 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.232.153 
 40 TEKOČI ODHODKI 649.911 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  215.186 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 34.947 
 402 Izdatki za blago in storitve 386.797 
 403 Plačila domačih obresti 3.982 
 409 Rezerve 9.000 
 41 TEKOČI TRANSFERI 679.196 
 410 Subvencije 19.000 
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 488.690 
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 60.521 
 413 Drugi tekoči domači transferi 110.985 
 414 Tekoči transferi v tujino 0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  863.166 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 863.166 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 39.879 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 31.879 
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 8.000 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -245.157 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov/Konto  Proračun leta 

2019 v EUR 
IV. PREJETA VRAČILA  0 
 DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 0 
 DELEŽEV (750+751+752)  
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
 750 Prejeta vračila danih posojil 0 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 
  (440+441+442+443)  
 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 POSOJILA IN SPREMEMBE 0 
  KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)  
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov/Konto  Proračun leta 

2019 v EUR 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 260.468 
 50 ZADOLŽEVANJE 260.468 
 500 Domače zadolževanje 260.468 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 73.841 
 55 ODPLAČILA DOLGA 73.841 
 550 Odplačila domačega dolga 73.841 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH -58.530 
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)- ali 0 ali +  
  
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 186.627 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 245.157 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  
9009 Splošni sklad za drugo 58.530 

 
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 ter podkonte), določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkvenjak. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem odstavku 43. čl. ZJF, tudi prihodki iz 
naslova požarne takse, turistične takse in koncesijske 
dajatve. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

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

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

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

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

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane 
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme 
presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika. 

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 
30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

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

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

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih programov. 

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne 
vrednosti odloča predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali 
predsednik sveta, če je tako določeno v statutu) lahko 
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v 
veljavni  načrt razvojnih programov in o spremembi 
vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti 
projektov. 

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

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe 
proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih 
programov za prihodnja leta znotraj podprograma 
sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno 
leto.  

 
8. člen 

(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 

oblikovane po ZJF. 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

5.000 EUR. 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske 

uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja občine 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 
250,00 EUR. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška 2,00 EUR, v poslovnih knjigah razknjiži 
in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev) 

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 2019 
lahko zadolži v višini 260.468 EUR, od tega 70.468 EUR 
pri državnem proračunu in 190.000 EUR pri ostalih 
kreditodajalcih. 

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

Javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma 
soustanoviteljica je občina Cerkvenjak ter druge pravne 
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osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2019 zadolžijo do 
višine, o kateri bo na podlagi predloga o višini zadolžitve 
s strani teh oseb odločal občinski svet. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko 
v letu 2019 zadolži do višine 5 % zadnjega sprejetega 
proračuna.  
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkvenjak v 
letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega 
financiranja. 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0013/2018 
Cerkvenjak, 30. 1. 2019 
 

 Občina Cerkvenjak 
 Marjan Žmavc, župan 

 
 

 
OBČINA DIVAČA 

 
73. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 

Divača 
 
Na podlagi 64. in 30. člen Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) 
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17) je Občinski 
svet Občine Divača na svoji 3. redni seji, dne 23.1.2019 
sprejel naslednje 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
STATUTA 

OBČINE DIVAČA 
 

1. člen 
V besedilu drugega odstavka 25. člena Statuta Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15, 55/17) (v nadaljevanju Statut) se v tretji alineji črta 
»in okolje« in  nadomesti z besedilom », kmetijstvo in 
turizem« ter doda nova alineja »- odbor za prostorsko 
načrtovanje in okolje« 
 

2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 105. člena Statuta se 
spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Za pripravo in predložitev proračuna občine 
občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je 
odgovoren župan. Župan lahko v postopku priprave 
predloga proračuna določi višino sredstev, namenjeno 
financiranju projektov, ki jih predlagajo občani. O 
predlaganih projektih župan izvede posvetovanja z 

občani najkasneje do predložitve proračuna občinskemu 
svetu v sprejem.« 
 

3. člen 
Sprememba in dopolnitev Statuta Občine Divača se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 
petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 032-0001/2019-04 
Datum: 23.01.2019 
 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 
 

 
74. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 

občinskega sveta Občine Divača 
 
Na podlagi  36. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) 
in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17) je Občinski 
svet Občine Divača na svoji 3.  redni seji, dne 23.1.2019 
prejel naslednji 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
 POSLOVNIKA 

 OBČINSKEGA SVETA OBČINE DIVAČA 
 

1. člen 
Besedilo prvega odstavka 57. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/14, 9/15) (v nadaljevanju 
Poslovnik) se uskladi s Statutom Občine Divača tako da 
se v celoti  črta in nadomesti z naslednjim besedilom:  
»Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom 
občine so naslednji odbori in komisija: 

1. odbor za finance, 
2. odbor za negospodarstvo 
3. odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, 
4. odbor za prostorsko načrtovanje in okolje, 
5. statutarno pravna komisija.«. 

 
2. člen 

60. člena Poslovnika se v celoti  črta in nadomesti z 
naslednjim besedilom:   

»60. člen 
(odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem) 
(1) Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem ima pet 
(5) članov. 
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih 
odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarskih 
dejavnosti (podjetništvo, kmetijstvo, turizem) in 
gospodarskih javnih služb, ki so svetu predlagani v 
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda 
stališče s predlogom odločitve. 
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter 
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, 
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k 
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega 
akta. 
(4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti na področju 
gospodarskih dejavnosti (podjetništvo, kmetijstvo, 
turizem) in gospodarskih javnih služb.« 
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3. člen 
Doda se nov 60.a člen, ki se glasi: 

»60.a člen 
(odbor za prostorsko načrtovanje in okolje) 

(1) Odbor za prostorsko načrtovanje in okolje ima pet (5) 
članov. 
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih 
odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, 
urejanja, gospodarjenja s prostorom občine, na področju 
varstva okolja in gospodarjenja z nepremičninami in 
investicij, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih 
svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom 
odločitve. 
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni 
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta, ter 
svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, 
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k 
predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti 
najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega 
akta. 
(4) Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in 
druge akte iz njegove pristojnosti planiranja, urejanja in 
gospodarjenja s prostorom občine, na področju varstva 
okolja, gospodarjenja z nepremičninami in investicij.« 
 

4. člen 
V besedilu tretjega odstavka 65. člena Poslovnika  se 
črta besedilo »tri (3)« in jo nadomesti z besedo »pet (5)«. 
 

5. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta 
Občine Divača se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začnejo veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 032-0001/2019-05 
Datum: 23.01.2019 
 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 
 

 
75. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača 
 
Na podlagi 16. in 68. člena Statuta Občine Divača 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 
55/17), je Občinski svet Občine Divača na  3. redni seji 
dne 23.1.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PRISTOJNOSTIH IN NALOGAH KS V 
OBČINI DIVAČA 

 
1. člen 

V Odloku o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/15, 69/15, 4/17) se 
spremembe in dopolnitve odloka izvede v Prilogi 1, 
Prilogi 2 in Prilogi 3. 
 

2. člen 
V Prilogi 1 – Seznam nepremičnin - objektov se: 
• pod točko 3. KS SENOŽEČE v tabeli: 

• pod zaporedno številko 1 pod objekt doda zapis 
»in fontana« 

• črta besedilo pod zaporedno številko 8 
• doda nove zaporedne številke 

 

8. 1486, 3551 2447 - 
Senožeče 

Zgornja fontana, 
tehnica 

9. 3480/11 2447 - 
Senožeče 

Spodnja fontana 

10. 1499/1 2446 – 
Laže 

Kapelica Matere 
Božje  

11. 1498 2446 – 
Laže 

Vodnjak, spomenik 
padlim borcem 

 
3. člen 

V Prilogi 2 – Seznam javnih površin se: 
• pod točko 1. KS DIVAČA v tabeli pod zaporedno 

številko 3 doda parcelno številko 796/13 
• pod točko 3. KS SENOŽEČE v tabeli: 

• črta besedilo pod zaporednima številkama 3 in 
4. Ostalo besedilo se ustrezno preštevilči. 

• doda nove zaporedne številke 
 

7. 1498 
(del) 

2446 – 
Laže 

Območje središča vasi 

8.  *41 2446 – 
Laže 

Okolica fontane 

9. 591/10, 
47/1 

2445 – 
Potoče 

Javna površina ob lokalni 
cesti 

10. 391/7 2445 – 
Potoče 

Površine za otroško 
igrišče 

 
4. člen 

V Prilogi 3 – Seznam nekategoriziranih cest in poti se: 
• pod točko 1. KS DIVAČA v tabeli: 
• črta besedilo pod zaporedno številko 14. Ostalo 

besedilo se ustrezno preštevilči. 
• doda nove zaporedne številke 

 
19. 450/3 2460 – Naklo Cesta proti Lokvi do 

občinske meje  
20. 1257/1 

(del) 
2460 – Naklo Do  križišča s parc. 

št. 1257/2 
21. 1001/2 2460 – Naklo Cesta v Hrbje 
22. 2537/1 2461 – Dane Cesta v Jablanice 
23. 2527/1 2461 – Dane Cesta pri Ledenici 
24. 1040/1 2452 – Divača Cesta jugovzhodno 

od RTP 
 
• pod točko 3. KS SENOŽEČE v tabeli doda novi 

zaporedni številki 
 

13. 2655/6, 
3487, 
2537/5, 
2653 

2441 – 
Dolenja 
vas 

Razne makadamske 
ceste v okolici 
Dolenje vasi 

14. 598, 591/8 
(del), 
592/6, 595 

2445 – 
Potoče 

Razne makadamske 
ceste v okolici Potoč 

 
• pod točko 6. KS MISLIČE v tabeli: 

• pod zaporedno številko 2 k parcelni številki 1062 
doda besedo »(del)« in pod cesta/pot črta 
besedilo »makadamska« 

• doda novi zaporedni številki 
 

21. 1059 2465 – Vareje Cesta v Zavrte 
22. 1064 2465 – Vareje Cesta na Brišče 

 
5. člen 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača začne veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
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Številka: 032-0001/2019-06 
Datum: 23.01.2019 
 

 Občina Divača 
 Alenka Štrucl Dovgan, županja 

 
 

 
OBČINA DORNAVA 

 
76. Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Dornava 

 
Na podlagi 23. in 28. člena Zakon o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
- ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 
98/13, 8/15 in 6/18 - odl. US) ter 16. členom Statuta 
Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
30/14) je Občinski svet občine Dornava 2. seji  dne,  
24.01.2019 sprejel (014-014/2019) 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O DELNI POVRNITVI 

STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 
VOLITVE V OBČINI DORNAVA 

 
1. člen 

V Sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
49/2018), se spremeni 6. člen, tako da se glasi: 

»Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna 
Občine Dornava v roku 30 dni po oddaji in objavi 
finančnega poročila preko portala AJPES.« 

 
2. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 014-002/2018-024-001 
Datum: 24.01.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

 
OBČINA DUPLEK 

 
77. Odlok o predmetu in pogojih  za podelitev  

koncesije za opravljanje javne službe na 
področju družinske medicine v Občini Duplek 

 
Na podlagi 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Ur.l. RS št. 23/2005-UPB2, 15/2008 ZpacP, 23/2008, 
58/2008 –ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF, 14/ 
2013, 88/2016-ZdZPZD in 64/2017 in 16. člena Statuta 
Občine Duplek (Medobčinski uradni vestnik št. 17/07, 
Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11 in 24/15) 
je Občinski svet Občine Duplek na svoji 2. redni seji dne 
30.1.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PREDMETU IN POGOJIH  ZA PODELITEV  

KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA 
PODROČJU DRUŽINSKE MEDICINE V OBČINI 

DUPLEK 
 

1. člen 
S tem odlokom kot koncesijskim aktom  se določijo 
predmet in pogoji za opravljanje javne službe na področju 
družinske medicine v Občini Duplek  in sicer: 
• dejavnost, ki je predmet javne službe, 
• območje opravljanja javne službe,uporabnike in 

razmerja do uporabnikov, 
• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
• javna pooblastila koncesionarju, 
• splošni pogoji za opravljanje javne službe,  
• obseg monopola, 
• začetek in čas trajanja koncesije, 
• viri financiranja javne službe, 
• nadzor nad opravljanjem javne službe, 
• prenehanje koncesijskega razmerja, 
• druge sestavine, potrebne za določitev in 

opravljanje javne službe. 
 

2. člen 
Javna služba po tem odloku obsega celotno storitev s 

področja družinske medicine. 
Ugotoviti je potrebno, da Zdravstveni dom dr. Adolfa 

Drolca Maribor na območju občine Duplek, zaradi 
pomanjkanja kadra ne more zagotavljati zdravstvene 
storitve družinske medicine na območju občine Duplek. O 
tem je Zdravstveni dom dr- Adolfa Drolca dne 2.11.2017 
podal izjavo št. 02/021/01-484/17. Prav tako predstavlja 
problem nezadostno število zdravnikov splošne medicine 
na vsem območju, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva 
Zdravstveni dom dr, Adolfa Drolca Maribor. 

Zdravstvena dejavnost na področju družinske medicine 
se v občini Duplek trenutno izvaja v obsegu 2 timov. Oba 
izvajalca, tako SAVA MED d.o.o kot tudi MEDIKUS d.o.o 
sta zelo preobremenjena, saj vsak za več kot 20 % 
presega slovensko povprečje opredeljenih oseb, to je 
število pacientov. Tako je imel SAVA MED d.o.o. na dan 
30.11.2017 opredeljenih 2.238 opredeljenih oseb 
oziroma pacientov, MEDIKUS d.o.o. pa 1.987 
opredeljenih oseb. 

Na podlagi trenutnega števila prebivalcev in na podlagi 
predvidene nadaljnje poselitve je predvideni minimum 
razvoja obsega dejavnosti dodatna 2 tima družinske 
medicine, kar pomeni skupni končni obseg 4 timi 
družinske medicine. Razlog za to je tudi večji presežek 
vpisanih pacientov pri obeh že delujočih koncesionarjih 
ter  pritisk občanov po dodatnem vpisu , saj trenutno 
2.500 občanov  ne more izbrati zdravnika v svojem 
lokalnem okolju, kar predstavlja skoraj tretjino 
prebivalcev občine Duplek. 

Ker dodaten vpis pacientov pri obstoječih 
koncesionarjih družinske medicine v občini Duplek 
trenutno ni izvedljiv, tako glede na normative, pravila 
ZZZS, dejanske možnosti ali pravila stroke, obstajajo 
torej utemeljeni razlogi za oddajo koncesije za dodatni 
tim družinske medicine na območju občine Duplek. 
 

3. člen 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana 

dejavnost izvaja za celotno območje Občine Duplek. 
Koncesija za opravljanje javne službe se podeli enemu 

koncesionarju, ki bo dejavnost izvajal z enim timom. 
Koncesionar opravlja javno službo v skladu z zakonom, 

ki ureja področje zdravstvene dejavnosti ter 
podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi. 

 
4. člen 

Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe 
storitev javne službe na pregleden in nepristranski način 
pod pogoji, ki so določeni z zakonom in na njegovi 
podlagi sprejetimi predpisi. 
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5. člen 
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na 
področju družinske medicine podeli občina na podlagi 
javnega razpisa,  s soglasjem ministrstva, pristojnega za 
zdravje. 
 

6. člen 
Koncesionar je lahko fizična oseba ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane javne službe. 
 

7. člen 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesionirane službe, so: 
• ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene 

dejavnosti,, 
• ima za izvajanje družinske medicine za polni 

delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca 
zdravstvene dejavnosti,  razen, ko je sam izvajalec 
zdravstvene dejavnosti in ima zaposlene ali na 
drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število 
usposobljenih zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 
zakona o zdravstveni dejavnosti, če je to za 
izvajanje dejavnosti potrebno, 

• ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, 
urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike, 

• mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz 
razlogov, ki jih navaja Zakon o zdravstveni 
dejavnosti ,  

• ni v postopku pred organi pristojne zbornice ali 
strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z 
opravljanjem poklica, o čemer  predloži potrdilo 
pristojne zbornice ali strokovnega združenja,  

• pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki 
veljajo v postopkih oddaje javnih naročil.. 

 
8. člen 

Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, 
šteto od dneva začetka opravljanja programa 
zdravstvene dejavnosti, za katero je bil objavljen javni 
razpis. 

Najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja 
podelitve koncesije koncedent preveri realizacijo 
programa v podeljenem obsegu ter ali še obstoji potreba 
po podelitvi koncesije v skladu z veljavno zakonodajo. Če 
so izpolnjeni prej navedeni pogoji, koncedent na podlagi 
pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega 
združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za 
naslednjih 15 let. 
 

9. člen 
Javni razpis za podelitev koncesije na področju 

družinske medicine se objavi na spletni strani Občine 
Duplek ter na portalu javnih naročil.  

Javni razpis vsebuje: 
• navedbo, da gre za podelitev koncesije, 
• številko in datum koncesijskega akta, 
• navedbo koncedenta, 
• vrsto, območje in obseg opravljanja programov 

zdravstvene dejavnosti, 
• predviden začetek koncesijskega razmerja, 
• način dostopa do razpisne dokumentacije, 
• naslov, rok in način predložitve ponudbe,  
• navedbo zakonskih in pogojev, ki jih morajo 

ponudniki zdravstvenih storitev izpolnjevati ter 
dokazila o njihovem izpolnjevanju, 

• merila za izbiro koncesionarja, 
• naslov in datum odpiranja ponudb, 

• rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu 
javnega razpisa  

 
10. člen 

Merila za izbiro koncesionarja so:  
• strokovna usposobljenost,  
• delovne izkušnje, 
• reference, 
• dostopnost lokacije, 
• ugotovitve nadzornih postopkov, 
• druge okoliščine in merila. 

 
11. člen 

O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo, s 
katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih iz 
javnega razpisa iz 9. člena tega odloka najbolje 
ocenjena, podeli koncesijo. 

Z odločbo se določi tudi rok, v katerem mora izbrani 
ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v 
katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. 
 

12. člen 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije in 
sicer: 
• vrsto in predviden obseg programov zdravstvene 

dejavnosti, 
• območje in lokacijo opravljanja koncesijske 

dejavnosti, 
• odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki je 

predmet koncesije, 
• način financiranja koncesijske dejavnosti, 
• ordinacijski in delovni čas,  
• začetek opravljanja koncesijske dejavnosti, 
• trajanje koncesijskega razmerja,  
• razloge za odpoved koncesijske pogodbe, 

odpovedni rok in druge medsebojne pravice in 
obveznosti ob odpovedi koncesijske pogodbe,  

• pogoje, ki jih mora koncesionar izpolnjevati v času 
trajanja koncesijskega razmerja,  

• pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v 
času trajanja in po poteku koncesijske pogodbe,  

• dolžnost in način poročanja o opravljanju 
koncesijske dejavnosti, 

• obveznost vzpostavitve vseh oblik notranjega 
nadzora ter sistema kakovosti in varnosti, 

• medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, 
povzročeno z opravljanjem ali neopravljanjem 
koncesijske dejavnosti, 

• pogodbene kazni zaradi neopravljanja ali 
nepravilnega opravljanja koncesijske dejavnosti, 

• obveznost koncesionarja, da se vključi v enotni 
zdravstveno informacijski sistem, ki je organiziran 
na nacionalni ravni, 

• način zagotavljanja nadomeščanja med odsotnostjo 
koncesionarja. 

 
13. člen 

Koncesijska pogodba preneha: 
• s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
• s smrtjo koncesionarja, 
• s stečajem ali zaradi drugega prenehanja 

koncesionarja, 
• z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki 

so določeni v koncesijski pogodbi, 
• če je pravnomočna koncesijska odločba 

odpravljena ali izrečena za nično, 
• v primeru odvzema koncesije, 
• s sporazumom. 
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14. člen 
Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če: 
• je bilo koncesionarju v skladu z Zakonom o 

zdravstveni dejavnosti odvzeto dovoljenje za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti, 

• koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 
koncesijske dejavnosti , ki jih določa Zakon o 
zdravstveni dejavnosti, 

• koncesionar krši določbe koncesijske pogodbe, ali 
preneha v celoti ali deloma opravljati koncesijsko 
dejavnost, 

• koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene 
dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti 
zdravstvenih storitev, delovnih razmerij, davkov in 
prispevkov za socialno varnost, računovodstva in 
drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na 
opravljanje zdravstvene dejavnosti, 

• koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v 
okviru nadzora po Zakonu o zdravstveni dejavnosti, 

• koncesionar prenese koncesijo na drugega 
izvajalca zdravstvene dejavnosti  

• koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski 
odločbi, ne izpolni pogojev za opravljanje 
koncesijske dejavnosti, za katere je bilo v 
koncesijski odločbi določeno, da jih koncesionar 
izpolni po podelitvi koncesije in pred začetkom 
opravljanja koncesijske dejavnosti, 

• koncesionar ne začne opravljati koncesijske 
dejavnosti v za to določenem roku. 

 
15. člen 

Koncedent  ima pravico nadzorovati izvajanje 
koncesije, pri čemer ga koncesionar ne sme ovirati. 

Glede na ugotovitve nadzora lahko koncedent 
pristojnim organom predlaga uvedbo strokovnega, 
upravnega ali finančnega nadzora. 
 

16. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 0323-2/2019-4 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
78. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

delnem povračilu stroškov za organizacijo 
volilne kampanje za volitve v občinski svet in 
volitve župana v Občini Duplek za volilno leto 
2018 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - 
ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 
8/15, 6/18 - odl. US) in 16. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik št. 17/07, Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 15/10, 32/11 in 24/15), je občinski 
svet Občine Duplek na svoji 2. redni seji dne 30. 1. 2019 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 

DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA 
ORGANIZACIJO VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE V 

OBČINSKI SVET IN VOLITVE ŽUPANA V OBČINI 
DUPLEK ZA VOLILNO LETO 2018 

 
1. člen 

V Odloku o delnem povračilu stroškov organizatorjem 
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Duplek za 
volilno leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
32/18) se 6. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 
svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna občine v 
roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega poročila preko 
portala AJPES.«  
 

2. člen 
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. 
 

3. člen 
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0323-2/2019-3  
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 

 
 

 
79. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora 

Občine Duplek 
 
Na podlagi 39. člena Statuta Občine Duplek 
(Medobčinski uradni vestnik št. 17/07, 15/10, 32/11, 
24/15) je Občinski svet Občine Duplek na svoji 2. redni 
seji dne 30. 1. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA OBČINE 

DUPLEK 
 

I. 
V Nadzorni odbor Občine Duplek se imenujejo: 

1. Franc Beber, 
2. Albina Hojski Ilijevec, 
3. Izidor Polanec, 
4. Marija Ribič, 
5. Luka Šabeder. 

 
II. 

Mandat članom Nadzornega odbora traja do konca 
mandata članov Občinskega sveta, ki ga je imenoval. 
 

III. 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0323-2/2019-2 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Duplek 
 Mitja Horvat, župan 
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur.l. RS, št. 33/07, 108/09) in Statuta Občine Hoče–
Slivnica (UGSO, 61/2018) je Občinski svet Občine Hoče–
Slivnica na svoji 3. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 
ZA DEL OBMOČJA HO 16/2 V K.O. SPODNJE HOČE V 

OBČINI HOČE – SLIVNICA 
 
I. Splošne določbe 
 

 
1. člen 

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega 
načrta) 

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu občine Hoče – Slivnica 
(MUV št. 28/2014) sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za del območja HO 16/2 v k.o. Spodnje Hoče v 
občini Hoče -Slivnica - v nadaljevanju OPPN.  
(2) OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, 
projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska c. 3, 2000 
Maribor, pod številko projekta 2018/OPPN-021.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

(1) OPPN vsebuje besedilo odloka, grafični del in priloge. 
(2) Ta odlok določa opis prostorske ureditve v območju 
obdelave, ki se načrtuje z OPPN in sicer umestitev 
načrtovane ureditve v prostor, zasnovo projektih rešitev 
in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in 
ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve 
in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske 
ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 
oblikovalskih in tehničnih rešitev ter usmeritve za 
določitev meril in pogojev po ureditvi območja OPPN.  
 
II. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z 

Občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
 

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 

(1) Z OPPN se načrtuje gradnja eno ali dvostanovanjske 
stavbe. 
 
III. Območje OPPN 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve 
skladno z geodetskim načrtom obsega parcelo številka 
1051/1 v k.o. Spodnje Hoče.  
(2) Velikost območja OPPN je 701 m2. 
  
IV. Umestitev načrtovane prostorske ureditve v 

prostor 
 

5. člen 
(umestitev in opis prostorskih ureditev) 

(1) Območje OPPN se nahaja vzhodno od centralnega 

naselja Hoče, severno od gramoznice, zahodno od 
avtoceste, na robu strnjene enostanovanjske pozidave. Iz 
Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče–Slivnica 
izhaja, da se območje nahaja na stavbnih zemljiščih 
podeželskih stanovanjskih območij, z oznako HO 16 (HO 
16/2, SKs), namenjenih pretežno enodružinski 
stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi v 
minimalnem obsegu. 
(2) Območje je dostopno preko obstoječe Flisove ulice. 
 

6. člen 
(pogoji glede vrste dopustih dejavnosti, gradenj in 

drugih del ter objektov) 
(1) Vrste dopustnih dejavnosti: osnovna dejavnost 
predstavlja bivanje. Območje počitniških hiš je 
namenjeno gradnji počitniških hiš z minimalnim obsegom 
dopolnilnih dejavnosti.  
(2) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se 
dopuščajo: 
• gradnja novih objektov, 
• tekoča vzdrževalna in investicijska dela na objektih 

in napravah  
• nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem 

funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti 
obstoječih objektov, 

• odstranitev obstoječih objektov in rušitve stavb, 
• rekonstrukcije objektov in naprav, 
• funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše 

tehnologije, 
• gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

energetike, prometa in zvez, 
• urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, 

prometnic, 
• gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in 

zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov, 
• spremembe dejavnosti v okviru dopustnih 

dejavnosti,  
• postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

(3) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z 
veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka: 
• Stanovanjske stavbe: 

• enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe, 
• Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski 

objekti: 
• nezahtevni in enostavni objekti v okviru določil 

8. člena tega odloka. 
• Objekti prometne infrastrukture. 
• Cevovodi, komunikacijska omrežja in 

elektroenergetski vodi. 
(4) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe 
alternativnih energetskih virov. 
 

7. člen 
(pogoji za projektiranje in gradnjo) 

(1) V grafičnih prilogah so zarisani tlorisi stavb, možnost 
širitve je označena z območjem pozidave.  
(2) Etažnost objekta: pritličje in mansarda ali pritličje in 
nadstropje. Dovoljena je izgradnja kleti. Pri strmi strehi je 
dovoljena izvedba več mansardnih etaž.  
(3) Streha je dvokapna, maksimalnega naklona 45º, pri 
garaži, nadstrešnici, nezahtevnih in enostavnih objektih 
je streha lahko tudi enokapna ali ravna. 
(4) Dovoz in dostop do objekta se uredi na iz vzhodne 
strani. 
(5) Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu 
železniške proge, 108 m levo in desno izven naselja in 
106 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira, je 
potrebno predhodno v skladu z veljavnimi predpisi 
pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje h projektni 
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dokumentaciji, ki ga izda upravljalec javne železniške 
infrastrukture. 
 

8. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 

(1) Znotraj območja OPPN je dovoljena gradnja in 
ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:  
• Nezahtevni objekti in enostavni objekti: 

• garažne stavbe (CC-SI 12420) 
• rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (CC-SI 

12520), 
• nadstrešnice (CC-SI12740), 
• drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 

rekreacijo in prosti čas (CC-SI 24122), 
• drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni 

drugje (CC-SI 24205) 
(2) Nezahtevni in enostavni objekti naj bodo od parcelne 
meje s sosednjo zemljiško parcelo odmaknjeni minimalno 
1,0 m. Na parcelno mejo so lahko postavljeni s soglasjem 
lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo. 
 
V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
9. člen 

(skupne določbe glede prometnega urejanja) 
(1) Za potrebe predmetne pozidave v območju OPPN je 
potrebno zagotoviti prometne in parkirne površine.  
(2) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko 
obstoječih prometnih površin.  

 
10. člen 

(prometno omrežje) 
(1) Dostop do obravnavanega zemljišča iz Flisove ulice 
(parcela št. 1478/9 k.o. Spodnje Hoče, JP 880521). 
(2) Parkiranje se zagotovi na lastnem zemljišču. 
 

11. člen 
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega 

urejanja) 
(1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe 
infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi 
so pridobljeni od posameznih upravljavcev in služb. Pred 
izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego 
posameznih vodov.  
(2) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve. 
Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, 
ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in 
usmeritve tega načrta. Dopustna so odstopanja od 
rešitev v načrtu (trase posameznih vodov, zasnove, način 
priključevanja, etapnost izvedbe), ki so usklajene s 
posameznimi upravljavci infrastrukture.  
(3) Pri izdelavi tehnične dokumentacije (nadaljnjem 
načrtovanju pred izvedbo del) je obvezno sodelovanje z 
upravljavci ob upoštevanju katastra obstoječih objektov in 
naprav. Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za 
posamične posege v prostor, ki so možni tudi v primerni  
fazni izvedbi, si je pred izdelavo projektne dokumentacije 
potrebno pridobiti projektne pogoje in nato še mnenje. 
  

12. člen 
(vodovodno omrežje) 

(1) Predvideni objekt se lahko naveže na obstoječe javno 
vodovodno omrežje v Flisovi ulici DN 100. Zgraditi je 
potrebno priključek ustreznih dimenzij in vodomerni 
jašek, v skladu s pogoji upravljalca. 
(2) Pri izgradnji je potrebno upoštevati vse tehnične 
predpise s področja oskrbe z vodo in predpise 
upravljavca. 
 

13. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

(1) Na obravnavanem območju je obstoječe 
kanalizacijsko omrežje, ki se zaključi na CČN Maribor.. 
(2) Za predvideni objekt je potrebno izvesti ločen sistem 
odvodnje. Za fekalne vode se uredi  
priključek na obstoječo kanalizacijo v Flisovi ulici. 
Priključek se izvede na jašek javne kanalizacije. 
(3) Meteorne vode iz strešin in manipulativnih površin se 
vodi ločeno v lokalno ponikanje. Ponikalnica se izvede 
izven vplivnega območja parkirišč in manipulativnih 
površin. Dno ponikalnice mora biti najmanj 1.0 m nad 
gladino podtalnice. Meteorne vode iz parkirišč in 
manipulativnih površin se vodijo v ponikalnico preko 
ustrezno dimenzioniranega in standardiziranega lovilca 
olj (SIST EN 858-2). 
(4) Območje se v skladu z veljavno uredbo nahaja v 
širšem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode VVO 
III (Ur.l.RS št. 24/07, 32/11, 22/13). Pri vseh posegih je 
potrebno upoštevati pogoje in omejitve veljavnega 
predpisa o zaščiti podtalnice. 
 

14. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Za napajanje predvidenega objekta je treba zgraditi 
nov nizkonapetostni kabelski priključek iz obstoječega 
omrežja I-02 Flisova-omarica. Priključitev se izvede v 
sodelovanju in v skladu s pogoji upravljalca. Trasa 
priključka se določi na licu mesta v sodelovanju z 
upravljalcem 
(2) V fazi nadaljnjega načrtovanja je potrebno pridobiti 
natančne podatke o legi vodov in jih po potrebi prestaviti 
oziroma zaščititi v skladu s pogoji upravljavca. Za 
predviden priključek se izdela ustrezna projektna 
dokumentacija v skladu z veljavno zakonodajo. Za 
zemljišča preko katerih bo potekal priključni vod se 
pridobijo ustrezne služnostne pogodbe. 
 

15. člen 
(kabelsko in telekomunikacijsko omrežje) 

(1) Na območju ni obstoječega TK in kabelskega 
omrežja.  Priključitev je možna ob sodelovanju 
posameznega upravljalca. 
 

16. člen 
(plinovod in ogrevanje) 

1)  Na območju se nahaja obstoječe plinovodno omrežje. 
Priključek se izvede na obstoječi plinovod v Flisovi ulici. 
Izvesti je potrebno ustrezno notranjo plinovodno 
napeljavo in montažo trošil. 
(2) Ogrevanje bo urejeno individualno. Dopustna goriva 
so: plin, obnovljivi viri energije (sekanci, sončna energija 
ipd) ter sistemi ogrevanja s toplotno črpalko zrak - zrak. 
 
VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine 
 

17. člen 
(kulturna dediščina) 

(1) Na ureditvenem območju OPPN ni enot nepremične 
kulturne dediščine.  
(2) Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških 
ostalin: 
• v kolikor predhodne arheološke raziskave niso 

opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 
zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora 
nad posegi; 
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• ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni 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 enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. 

 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanja narave 
 

18. člen 
(varstvo zraka) 

(1) Skladno s Sklepom o določitvi območij in stopnji 
onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih 
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida 
in ozona v zunanjem zraku (Ur.l. RS, št. 72/2003) se 
ureditveno območje OPPN nahaja v območju II. stopnje 
onesnaženosti. 
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na 
najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne 
predpise. 
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči 
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira 
delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske 
razmere med gradnjo. Poskrbi se za: 
• vlaženje materiala, nezaščitenih površin in 

prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;  
• preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 
• čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne 

prometne ceste; 
• protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki 

se uporabljajo za prevoz. 
 

19. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005) se ureditveno območje 
OPPN nahaja v območju III. stopnje varstva pred 
hrupom.  
(2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko 
opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri 
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo 
hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno 
zaščito in sanacijo.  
(3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno 
upoštevati veljavno zakonodajo. 
 

20. člen 
(varstvo voda) 

(1) Območje OPPN se nahaja v širšem vodovarstvenem 
območju zajetij pitne vode (VVO 3 režim).  
(2) Za zbiranje, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih 
komunalnih in padavinskih voda je potrebno upoštevati 
naslednje: 
• Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan 

vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje 
komunalnih odpadnih in prečiščenih padavinskih 
vod. Vse odpadne vode morajo  

• biti obvezno priključene na javni kanalizacijski 
sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi, 
če ta obstaja. 

• Čiste padavinske vode iz strehe je treba, če ne 
obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, 
prioritetno ponikati, pri tem morajo ponikovalnice biti 
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih 
površin. V kolikor geološko poročilo pokaže, da 
ponikanje ni možno, je treba padavinske in 
morebitne prečiščene komunalne odpadne vode 

speljati v bližnji vodotok oziroma površinski 
odvodnik, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri 
tem mora ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da 
bodo padavinske in prečiščene komunalne vode 
speljane izven plazljivega in erozijsko ogroženega 
območja. V primeru odvodnje po erozijsko 
nestabilnih ali plazljivih tleh je treba predvideti 
odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah 
na način, da niso ogrožena sosednja zemljišča ali 
objekti. 

• Odvajanje padavinskih vod iz večjih ureditvenih 
območij je treba predvideti na tak način, da bo v čim 
večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih 
voda iz urbanih površin, kar pomeni, da je treba 
predvideti zadrževanje padavinskih voda pred 
iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne 
plošče, zbiralniki za padavinske vode, zadrževalni b 

• Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in 
manipulativnih površin naj se uredi preko ustrezno 
dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri, ki 
naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti 
prispevnih površin, intenziteti padavin in možne 
pričakovane količine naftnih derivatov.  Iz projektne 
dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena 
vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-
2). 

(3) V skladu z veljavnimi predpisi si mora investitor pri 
naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred 
izgradnjo objektov na obravnavanem območju, pridobiti 
vodno soglasje. 
 

21. člen 
(ohranjanje narave) 

(1) Ureditveno območje OPPN leži izven zavarovanih 
območij. 
 

22. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Ravnanje z odpadki se izvaja v skladu z veljavno 
zakonodajo in določili občinskega Odloka o načinu 
upravljanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 
Občine Hoče-Slivnica (MUV št. 9/06).  
(2) Vse odpadke je potrebno ločevati ter predati v 
uporabo ustreznim prevzemnikom. 
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti ustrezno 
ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
23. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Območje OPPN se nahaja izven vseh naravnih 
omejitev kot so poplavna ogroženost, visoki nivoji 
podzemnih voda, erozivnost ter plazovitost terena. V 
širšem ureditvenem območju OPPN so zadostni običajni 
zaščitni ukrepi pred erozijo. 
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g.  
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi 
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na 
gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje 
objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju 
sledečega: 
• nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene 

mehanizacije, 
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• nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 
motornih in strojnih olj, 

• nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi 
elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter 

• nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in 
ostanki gradbenih in drugih materialov. 

(4) V novem objektu glede na število prebivalcev ojačitev 
prve plošče ni potrebna. 
 

24. člen 
(varstvom pred požarom) 

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, 
kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo 
majhna. 
(2)  Stavba mora biti projektirana in grajena tako:  
• da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno 

izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih 
lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik, 

• da je ob požaru na voljo zadostno število naprav za 
gašenje in je omogočen dostop gasilcem, 

• da ima zgradba ustrezno nosilno konstrukcijo in je 
načrtovana tako, da je onemogočeno širjenje 
požara po stavbi, 

• da se zagotovi potrebni odmik od meje parcel in 
med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z 
namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte. 

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo 
zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec 
vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega 
omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje. 
(4) Za omejitev širjenja požara na sosednje stavbe so 
zagotovljeni minimalni odmiki od parcelnih mej.  
(5) Intervencijska vozila bodo varno dostopala preko 
obstoječe Flisove ulice. 
 
VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi 

pogoji in zahteve za izvajanje OPPN 
 

25. člen 
(etapnost gradnje) 

(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah (tudi sama 
stavba), ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka 
etapa mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s 
prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno 
ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
 
IX. Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
26. člen 

(dopustna odstopanja) 
(1) Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od 
funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem 
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju prometnih, energetskih, tehnoloških, 
geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih 
razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z 
oblikovalskega, prometno tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo 
poslabšati prostorske in okoljske razmere. 
(2) Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v 
delovno področje katerih spadajo ta odstopanja. 
(3) Tlorisni gabariti so omejeni z območjem pozidave, ki 
je prikazano v grafični prilogi št. 4.2 in ki se lahko 
preseže z nadstrešnicami, zunanjimi stopnicami, 
vetrolovi, napušči, izzidki, balkoni. 

(4) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. 
Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v 
kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so 
dopustna skladno z določbami tega člena. 
(5) Odstopanja pri komunalnem in energetskem urejanju 
(tudi na območju internih cest v območju OPPN), če to 
pogojujejo bolj ekonomična investicijska vlaganja in v 
kolikor te spremembe oziroma postavitev ne spreminjajo 
vsebinskega koncepta OPPN. 
 
X. Obveznost investitorjev, lastnikov in izvajalcev 
 

27. člen 
(pogoji za vzdrževalna in druga dela) 

(1) Za vzdrževalna in investicijska dela, rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje 
kot za novogradnje. Dozidave in nadzidave objektov se 
morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta in 
morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi 
materiali osnovnega. 
(2) Pri urejanju okolice objekta in javnih površin mora 
izdelovalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati 
vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa 
odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter 
urediti okolico. 
 

28. člen 
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije) 

(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture izven ureditvenega območja OPPN mora 
investitor pridobiti projektne pogoje in soglasje 
upravljavca obravnavane infrastrukture.  
(2) Po končanem projektiranju in pred gradnjo objekta 
mora investitor pri naslovnem organu s področja varstva 
vodnih virov pridobiti tudi vodno soglasje. 
(3) Pred začetkom gradnje mora investitor pridobiti 
geotehnične pogoje gradnje za predvideni objekt. 
 

29. člen 
(obveznost v času gradnje) 

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje 
obveznosti: 
• pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti 

upravljavce prometne, komunalne, energetske in 
telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi 
zakoličiti in zaščiti obstoječe infrastrukturne vode, 

• zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta 
zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in 
zemljišč, 

• promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo 
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem 
omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje 
ne bo poslabšala, 

• sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, 
vkopi), 

• skladno z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem 
možnem času prekomerne negativne posledice, ki 
bi nastale zaradi gradnje, 

• zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav, 

• v času gradnje zagotoviti vse potrebne 
okoljevarstvene varnostne ukrepe za preprečitev 
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka ter 
varstvo pred hrupom pri transportu, skladiščenju in 
uporabi škodljivih snovi, 

• v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene 
službe, 
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• zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, naprav in območij ter okolico objektov, 

• sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje 
objekta prekinjene ali poškodovane. 

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati skladno s 
smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob 
upoštevanju veljavne zakonodaje. 
 
XI. Končne določbe 
 

30. člen 
(vpogled v OPPN) 

OPPN s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Hoče 
– Slivnica. 
 

31. člen 
(pričetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 03201-14/2018 
Datum: 30. 1. 2019 
 

 Občina Hoče–Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
OBČINA KRIŽEVCI 

 
81. Sklep o imenovanju podžupana Občine 

Križevci 
 
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi ( 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 26. člena Statuta Občine 
Križevci ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018), 
je župan Občine Križevci sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA OBČINE KRIŽEVCI 

 
I. 

Za podžupana Občine Križevci se imenuje Bogomira 
GABERCA, stanujočega Stara Nova vas 51 a, 9242 
Križevci pri Ljutomeru, roj. 7.9.1957. 
 

II. 
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. 
 

III. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 

opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za 
katere ga župan pooblasti, predvsem iz področja 
gospodarskih javnih služb ter urejanja spletne strani 
Občine Križevci. 

V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče 
naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga 
župan pooblasti. 
 

IV. 
Podžupan nastopi funkcijo s 1.2.2019. 
 

V. 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
 

Številka: 100-0008/2019-1 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 

 
 

 
82. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Križevci 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo 
- ZLS-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012, 14/15 
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS -1 in  30/18), 15. člena 
Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 10/2018)  in 35. člena Zakona o lokalnih volitvah ( 
Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) , 
je Občinski svet Občine Križevci na 2. redni seji, dne 
29.1.2019, sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE KRIŽEVCI 
 
I. V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO OBČINE 
KRIŽEVCI se imenujejo: 

1. Vlasta OSTERC KUHANEC, Križevci pri Ljutomeru 
78, 9242 Križevci pri Ljutomeru - predsednica 

2. Anton ROŽMAN, Iljaševci 30, 9242 Križevci pri 
Ljutomeru – namestnik predsednice 

3. Miran VAUPOTIČ, Lukavci 19, 9242 Križevci pri 
Ljutomeru – član 

4. Alojz MARINIČ, Berkovski Prelogi 7 a, 9242 Križevci 
pri Ljutomeru – namestnik člana 

5. Bojan LEŠER, Bučečovci 7b, 9242 Križevci pri 
Ljutomeru – član 

6. Martin KOROŠA, Križevci pri Ljutomeru 50 a, 9242 
Križevci pri Ljutomeru – namestnik člana 

7. Franc PUŠENJAK, Lukavci 35 c, 9242 Križevci pri 
Ljutomeru – član 

8. Franc ŽNIDARIČ, Logarovci 69 , 9242 Križevci pri 
Ljutomeru – namestnik člana 

 
II. Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo štirih 
let. Mandat začne teči od objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
III. Sedež Občinske volilne komisije Občine Križevci je na 
naslovu Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri 
Ljutomeru. 
 
IV. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Številka: 9000-0001/2019-8 
Datum: 29.1.2019 
 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 

 
 

 
83. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca 

Križevci 
 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 
36/10, 94/10-ZIU, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUJPS-A in 
40/12-ZUJF), določil Pravilnika o plačilih staršev za 
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programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09, 62/10-ZUPJS in 40/11), 17., 18., 20.a in 
22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter  Statuta občine 
Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št 11/2018) je 
občinski svet občine Križevci na 2.redni seji dne 
29.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE VRTCA KRIŽEVCI 
 

1. člen 
Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša 
mesečno po otroku od 01.02.2019 dalje: 
• v prvi starostni skupini     488,45    EUR 
• v drugi starostni skupini   372,73    EUR 

Ekonomska cena za kombinirani oddelek se določi glede 
na starost otroka na dan vključitve v vrtec in sicer: 
• za otroke, ki na dan vključitve še niso dopolnili 

starosti 3 let, se obračunava ekonomska cena 
prvega starostnega obdobja; 

• za otroke, ki so na dan vključitve dopolnili starost 3 
let, se obračunava ekonomska cena drugega 
starostnega obdobja. 

 
2.člen 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, bo občina Križevci v odobrenih 
oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene 
programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko 
med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim 
normativnim številom. 
 

3.člen 
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) 
se zniža cena za stroške neporabljenih živil-ti mesečno 
znašajo 31,84 EUR. Tako znižana cena je osnova za 
plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina Križevci. 
 

4.člen 
V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 
delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil 
in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo 
o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za 
stroške neporabljenih živil). 
 

5.člen 
V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, 
se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni 
znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni 
odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 
dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje 
stroškov v času odsotnosti otrok, zagotavlja Občina 
Križevci na podlagi izdanih računov Vrtca. (določilo pod 
4.in 5.členom velja samo za starše z otroki s stalnim 
bivališčem v občini Križevci.) 
 

6.člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 
Občinskega sveta Občine Križevci št. 450-0014/2017-3 z 
dne 14.12.2017. 
 

7.člen 
Sklep se objavi v Uradnem Glasilu slovenskih občin in se 
začne uporabljati od 01.02.2019. 
 
Številka: 450-0096/2018-5 
Datum:29.01.2019 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 

 
 

 
84. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
UPB2 (  Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 15. člena 
Statuta Občine Križevci ( Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 10/2018) je Občinski svet Občine Križevci na 2. 
redni seji dne 29.1.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. S tem sklepom se ukine status zemljišča v javnem 
dobro,  parc. št. 1551 v izmeri 3260 m2 ( ID 768343 ), 
parc. št. 1640 v izmeri 5703 m2 (ID 3287357), parc.št. 
1542 v izmeri 4103 m2 (ID 3623986), parc. št. 1660/1 v 
izmeri 1049 m2 (ID 2447946), parc. št. 1660/2 v izmeri 
389 m2 (ID 2784100), parc. št. 1650/2 v izmeri 323 m2 
(ID 2951678), vse k.o. Logarovci. 
2. Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa 
prenehajo imeti status  dobrine - javno dobro in postanejo 
last Občine Križevci. 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Številka: 9000-0001/2019-10 
Datum: 29.1.2019 
 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 

 
 

 
OBČINA MAJŠPERK 

 
85. Odlok o rebalansu proračuna Občine Majšperk 

za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 
–ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah  (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, ZUKN, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine 
Majšperk  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 
15/15, 34/15, 50/17)  je Občinski svet Občine Majšperk 
na 3. redni seji, dne 23. 1. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE MAJŠPERK 

ZA LETO 2019 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Majšperk za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/18 ) se spremeni 
2. člen, ki glasi:   
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin 
kontov. 
 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Konto    Rebalans 2019 
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.314.403  
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.365.323  

70   DAVČNI PRIHODKI 3.025.670 
700   Davki na dohodek in dobiček 2.792.430 
703   Davki na premoženje 150.590 
704   Domači davki na blago in storitve 82.650  

71   NEDAVČNI PRIHODKI 339.653 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 242.253 
711   Takse in pristojbine 4.500 
712   Denarne kazni 4.900  
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 22.000  
714   Drugi nedavčni prihodki 66.000  

72   KAPITALSKI PRIHODKI 134.157 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 134.157 

73   PREJETE DONACIJE 0  
730   Prejete donacije iz domačih virov 0  

74   TRANSFERNI PRIHODKI 814.924  
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 407.810 
741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 407.114 

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.581.791 
40   TEKOČI ODHODKI 1.220.168  

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 241.694 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.207  
402   Izdatki za blago in storitve 885.188  
403   Plačila domačih obresti 10.580  
409   Rezerve 44.500 

41   TEKOČI TRANSFERI 1.525.672  
410   Subvencije 70.000 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 980.859 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 168.600 
413   Drugi tekoči domači transferi 306.213 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI 1.580.301 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.580.301 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI 255.650 
431   Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski uporabniki 223.500 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 32.150 

III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ      (I.-II.) -267.388 
III/1   PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)              -256.858  
III/2  TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ)               619.482 
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  
751   Prodaja kapitalskih deležev 0  
752   Kupnine iz naslova privatizacije 0  

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

440   Dana posojila 0  
441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0  
442   Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0  

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

C. RAČUN FINANCIRANJA    
VII.   ZADOLŽEVANJE  (500)  0 

50   ZADOLŽEVANJE 0 
500   Domače zadolževanje 0 
VIII.   ODPLAČILA DOLGA  (550) 74.380 

55   ODPLAČILA DOLGA 74.380 
550   Odplačila domačega dolga 74.380 

IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV   
    NA RAČUNIH  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -341.768 
X.   NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -74.380 
XI.   NETO FINANCIRANJE  (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)            267.388 
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2018 341.768  
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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 ter 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 Majšperk. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Vsa ostala določila v Odloku o proračunu Občine 
Majšperk za leto 2019 ostanejo nespremenjena.  
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2018-14 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 Darinka Fakin, župan 

 
 

 
86. Sklep o načinu financiranja političnih strank v 

Občini Majšperk 
 
Na  podlagi  26. člena  Zakona  o  političnih  strankah  
(Uradni  list  RS,  št.  100/95-uradno prečiščeno besedilo, 
103/07, 99/13, 46/14, 11/15)  in  16. člena  Statuta  
Občine  Majšperk  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
25/12, 34/15, 55/15, 50/17)  je  Občinski  svet  Občine  
Majšperk  na  svoji 3. redni seji,  dne 23. 1. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O NAČINU FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK V 

OBČINI MAJŠPERK 
 

1. člen 
Političnim  strankam  katerih  liste  so  na  lokalnih  
volitvah  18. 11. 2018 dobile  najmanj  50 %  glasov,  
potrebnih  za  izvolitev  enega  člana  občinskega  sveta,  
pripadajo  sredstva  iz  proračuna  Občine  Majšperk  v  
višini  0,15 EUR  mesečno  za  vsak  dobljeni  glas,  
dosežen  na  volitvah  za  občinski  svet. 
 

2. člen 
Višina  sredstev,  namenjenih  za  financiranje  političnih  
strank,  se  določi  v  proračunu  za  posamezno  
proračunsko  leto.  Pri  opredelitvi  sredstev  se  izhaja  iz  
izhodišča,  da  ta  ne  smejo  presegati  0,6 %  sredstev,  
ki  jih  ima  občina  opredeljene  po  predpisih,  ki  urejajo  
financiranje  lokalnih  skupnosti  in  s  katerimi  lahko  
zagotovi  izvajanje  ustavnih  in  zakonskih  nalog  za  
posamezno  leto. 
 

3. člen 
Sredstva  se  strankam  nakazujejo  vsake  tri  mesece  
na  njihove  transakcijske  račune. 
 

4. člen 
S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep št.  900-
4/2014-5 z dne 25. 11. 2014.   
 

5. člen 
Ta  sklep  začne  veljati  naslednji  dan  po  objavi  v  
Uradnem glasilu slovenskih občin, in velja za mandat 
2018 - 2022. 
 
Številka: 496-1/2019-1 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 Darinka Fakin, župan 

 
 

 
87. Sklep o cenah programov za vrtec Majšperk 
 
Na  podlagi  30. in 31. člena  Zakona  o  vrtcih  (Uradni  
list  RS,  št.  100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 
55/17), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15)  in  16. člena  
Statuta  Občine  Majšperk  (Uradno glasilo slovenskih 
občin,  št.  25/12, 34/15, 55/15, 50/17)  je  občinski  svet  
Občine  Majšperk  na  3. redni seji,  dne 23. 1. 2019 
sprejel 

 
SKLEP 

O  CENAH PROGRAMOV ZA VRTEC MAJŠPERK 
 

1. člen 
Cene programov vrtca so: 
 

Starostno obdobje Cena programa v EUR 
Prvo starostno 
obdobje 

447,11 

Drugo starostno 
obdobje 

352,22 

 
2. člen 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini: 
 

Obrok Dnevno v EUR 
Zajtrk 0,30 
Malica 0,50 
Kosilo 1,06 
Skupaj 1,86 

 
3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Majšperk po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v 
obdobju od 1. julija do 31. julija in od 1. avgusta do 31. 
avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. 
Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za 
počitniško rezervacijo plačajo starši 50 % zneska 
določenega z odločbo.  
 

4. člen 
V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki 
zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (najmanj 
30 in ne več kot 60 koledarskih dni), lahko starši v vrtcu 
uveljavljajo dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in 
predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec obračuna 
plačila staršev tako, da znaša plačilo staršev 30 % 
njihovega določenega plačila za program vrtca, v 
katerega je bil otrok vključen pred odsotnostjo.  
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5. člen 
Oddelki se oblikujejo glede na število otrok pred 
začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri 
oblikovanih oddelkih se šteje, da sodijo v oddelek 
drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo ko konca 
koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti. 
 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
povišanju cen programov vrtca Majšperk, št. 60300-
1/2017-3 z dne 29. 11. 2017. 
 

7. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 2. 2019 
dalje. 
 
Številka: 60300-1/2019-2 
Datum: 23. 1. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 Darinka Fakin, župan 

 
 

 
OBČINA NAZARJE 

 
88. Sklep o povišanju ekonomske cene v vrtcu 

Nazarje in Šmartno ob Dreti 
 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 22. 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 93/15) ter 17. člena Statuta Občine 
Nazarje (Uradno glasilo SO, št. 59/2017) je Občinski svet 
Občine Nazarje na svoji 2. redni seji dne 24. 01. 2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O POVIŠANJU EKONOMSKE CENE V VRTCU 

NAZARJE IN ŠMARTNO OB DRETI 
 

1. člen 
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v 
Nazarjah in Šmartno ob Dreti se s 01. 02. 2019 zvišajo 
za 7,97% in znašajo 
• za prvo starostno obdobje  423,00 EUR 
• za drugo starostno obdobje  330,00 EUR 

 
2. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o 
povišanju cen programov predšolske vzgoje v Nazarjah 
in Šmartnem ob Dreti (UG SO, št. 38/2012). 
 

 
3. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 02. 2019 
dalje. 
 
Številka: 032-0004/2018-2 
Datum: 24.01.2019 
 

 Občina Nazarje 
 Matej Pečovnik, župan 

 
 

OBČINA POLJČANE 
 
89. Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Poljčane 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 
11/11 in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Poljčane 
(Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet Občine 
Poljčane na svoji 2. redni seji, dne 29. 1. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O DELNI POVRNITVI 

STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE 
VOLITVE 2018 V OBČINI POLJČANE 

 
1. člen 

V sklepu o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve 2018 v občini Poljčane (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 52/2018, v nadaljevanju Sklep) se v 
3. členu besedilo »občinskemu svetu in računskemu 
sodišču« nadomesti z besedilom »o financiranju volilne 
kampanje.« 
 

2. člen 
V 4. členu Sklepa se besedilo »občinskemu svetu in 
računskemu sodišču« nadomesti z besedilom »o 
financiranju volilne kampanje.« 
 

3. člen 
5. člen Sklepa se spremeni tako, da se odslej glasi: 
»Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 
svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine 
Poljčane v roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega 
poročila preko portala AJPES.« 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-0007/2018-4 
Datum: 29. 1. 2019 
 

 Občina Poljčane 
 Stanislav Kovačič, župan 

 
 

 
OBČINA PREVALJE 

 
90. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 

2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 100/08-odl US, 
79/09, 51/10, 84/2010, 40/2012-ZUJF, 14/15– ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 110/2011-
ZDIU12, 101/2013, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 
13/18 ) ob upoštevanju določb Zakona o izvrševanju 
proračuna v RS za leti 2018 in 2019 in 17. in 105. člena 
Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 70/2015, 48/2016 ) je Občinski svet  Občine Prevalje 
na   3. redni seji dne 31.1.2019   sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE PREVALJE ZA LETO 2019 
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1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino PREVALJE za leto 2019 
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) 

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

 v € 
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2019 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 10.874.358 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.699.152 
70 DAVČNI PRIHODKI 4.875.050 
     700 Davki na dohodek in dobiček 3.868.631 
     703 Davki na premoženje 719.763 
     704 Domači davki na blago in storitve 286.656 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 824.102 
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 429.216 
     711 Takse in pristojbine 7.000 
     712 Globe in druge denarne kazni 4.190 
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50 
     714 Drugi nedavčni prihodki 383.646 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 415.326 
     720 Prihodki od osnovnih sredstev 155.000 
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 260.326 
73 DONACIJE 30.600 
     730 Prejete donacije  iz domačih virov 30.600 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.430.278 
     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.693.085 
     741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.737.193 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 299.002 
     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 299.002 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 12.224.041 
40 TEKOČI ODHODKI 2.318.924 
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 368.235 
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 56.762 
     402 Izdatki za blago in storitve 1.800.097 
     403 Plačila domačih obresti 20.627 
     409 Rezerve 73.203 
41 TEKOČI TRANSFERI 2.342.464 
    410 Subvencije 2.500 
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.372.032 
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 189.817 
    413 Drugi tekoči domači transferi 778.115 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.468.525 
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.468.525 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 94.128 
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 9.000 
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 85.128 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

-1.349.683 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
Skupina/Podskupina kontov  
IV. PREJETA VRAČILA 
      DANIH POSOJIL IN 
      PRODAJA KAPITALSKIH 
      DELEŽEV (750+751+752) 

0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
      750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
V. DANA POSOJILA 
     IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
     DELEŽEV (440+441+442) 

0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
      IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  

                  0,00 
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C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.007.947 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 238.996 
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 768.951 
X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -580.732 
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 580.862 
 

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 ter podkontov, 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 
PREVALJE. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
podkonta . 

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge 
osebe. Odredbodajalec proračuna je župan. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007-
UPB1, 9/2011, 83/2012,  61/17 – GZ ), 

2. prihodki komunalnega prispevka, 
3. prihodki za podeljeno stavbno pravico,  
3 prihodki od okoljske takse za obremenjevanje voda, 
4. prihodki od okoljske takse za obremenjevanje okolja, 
5. prihodki od najemnin javne komunalne infrastrukture, 
6. namenska sredstva iz državnega proračuna za 

investicije in tekoče programe, 
7. prispevki investitorjev in soinvestitorjev, 
8. prihodki od  turistične takse, 
9. prihodki od donacij, 
10. odškodnine iz naslova zavarovanj, 
11. prihodki od prodaje in zamenjave občinskega 

stvarnega  premoženja, 
12. prihodki iz naslova najemnin za stanovanja,    
13. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in 
14. namenski prejemki ožjih delov občin 
15. prihodki koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo  
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med  glavnimi programi, v okviru področja proračunske 
porabe  odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika, župan, oziroma v 
primeru krajevnih skupnosti predsednik krajevne 

skupnosti. Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v 
mesecu septembru 2019 in konec leta z zaključnim 
računom poroča občinskemu svetu o veljavnem 
proračunu za leto 2019 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. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 30 %  pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2020 80 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
25%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska 
pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve 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. 

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan ) lahko 

spreminja vrednost in ustrezen naziv za prijavo 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 občinskega sveta. 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
50.000,00 EUR 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
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50.000,00 EUR 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 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 
500,00 EUR. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Zaradi kritja 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 v proračunu za  leto 2019 
lahko zadolži za investicije v višini 895.747 EUR. 

Prav tako se lahko občina v letu 2019 zadolži pri 
državnem proračunu  za  sredstva v višini 112.200 EUR 
za investicije. Za projekt Ureditev cestnih povezav na 
Brinjevi gori v višini 12.200 EUR in za projekt  Ureditev 
cestnih povezav na območju Jamnice v višini 100.000 
EUR. 

Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe 
proračuna o: 
• začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za 

posamezne namene, če prihodki proračuna ne 
pritekajo v predvideni višini, 

• najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna 
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki 
mora biti odplačano do konca proračunskega leta, 

• varni in gospodarni naložbi nerazporejenih 
sredstev. 

 
6. Prehodne in končne določbe 
 

11. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Prevalje v letu 
2020 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. 
 
Številka: 4100-0001/2019 
Datum: 31.1.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija  Tasič, župan 

 
 

 
91. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje PR63 CU 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 273. člena Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena 
Statuta občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 18/2006,19/2006-popr., 34/2007, 15/2010, 12/2013, 
12/2013), je Občinski svet Občine Prevalje na 3. redni  
seji dne 31.01.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 
ZA OBMOČJE PR63 CU 

(PREDLOG) 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 (podlaga za sprejem) 
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih 
sestavin občinskega prostorskega načrta Občine Prevalje 
(Ur. glasilo slovenskih občin št. 36/2015, 71/2015), 
sprejme Občinski podrobni prostorski načrt  za območje 
PR 63 CU - v nadaljevanju OPPN. 
(2) OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., 
Ravne na Koroškem, pod št. projekta 07/17-OPPN z 
datumom oktober 2018. 
 

2. člen 
 (vsebina odloka) 

(1) Odlok o OPPN iz prejšnjega člena določa: 
ureditveno območje podrobnega načrta, arhitekturne, 
krajinske in  oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 
načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, 
rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih 
virov ter ohranjanje 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, vplive in povezave s sosednjimi območji, 
dopustnost odstopanja od načrtovanih rešitev  in druge 
pogoje za izvajanje tega odloka. 
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in 
grafično prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in 
grafični del. Grafični del vsebuje: 
Pregledna situacija  M 1:50000 
Izvleček iz prostorskih sestavin OPN 
Občine Prevalje 

 M 1:5000 

Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji 

 M 1:5000 

Območje podrobnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem 

 M 1:1000 

Zazidalna situacija  M 1:1000 
Prikaz omrežij in priključevanja 
objektov na infrastrukturo  

 M 1:1000 

Prikaz ureditev potrebnih za 
varovanje okolja, naravnih virov in 
ohranjanje narave, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom 

 M 1:1000 
  

Načrt parcelacije  M 1:1000 
 
II. Opis prostorske ureditve 
 

3. člen 
 (opis prostorske ureditve) 

(1) Območje OPPN je namenjeno za gradnjo poslovno 
stanovanjskega objekta za centralne dejavnosti. 
(2) Urbanistična zasnova je določena ob upoštevanju 
konfiguracije terena, velikosti gradbene parcele, poteka 
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obstoječe javne infrastrukture vključno z  varovalnimi 
koridorji ter možnosti dostopa do zemljiške parcele.  
(3) Na območju je predvidena ureditev prometnih 
površin in druge gospodarske javne infrastrukture. 
 
III. Območje prostorske ureditve 
 

4. člen 
 (območje OPPN) 

(1) Območje  OPPN se nahaja znotraj naselja Prevalje 
in obsega zemljišča parc. št.: 132/3, 132/6, 132/7, 133/3, 
133/4, 133/5, 133/6, 134/33, 134/34, 134/59, vse k.o. 884 
Farna vas, v skupni izmeri cca 0,55 ha. 
(2) Vplivno območje OPPN obsega vsa zemljišča znotraj 
območja OPPN in zemljišča  na katerih je predvidena 
gradnja infrastrukture.  
(3) Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi 
s priključevanjem območja na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro in se izvajajo na 
zemljiščih parc. št. 126/24, 126/25, 126/23 in 566/1, vse 
k.o. Farna vas; 
(4) Meja območja obdelave je razvidna iz grafičnih prilog 
(grafična priloga 4  v M. 1 : 1000). 
 
IV. Umestitev načrtovane ureditve v prostor 
 

5. člen 
 (zasnova prostorske ureditve) 

(1) Na območju OPPN je predvidena gradnja 
poslovnega objekta  za centralne in stanovanjske 
dejavnosti. 
(2) Dostop do objekta bo urejen preko cestnega 
priključka na JP 851772, ki poteka na severni strani 
območja urejanja. 
(3) Parkirni prostori za objekt bodo urejeni v kletni in 
pritlični etaži objekta ter na gradbeni parceli objekta.  
(4) Predvideni objekt bo  priključen na infrastrukturne 
vode in naprave, ki so oz. bodo zgrajeni na tem območju. 
 

6. člen 
 (vrste dopustnih dejavnosti) 

V predvidenem objektu so dopustne dejavnosti, ki se 
nanašajo na trgovino ter storitvene dejavnosti, gostinstvo 
in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, 
izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, 
razvedrilne in stanovanjske dejavnosti. 
 

7. člen 
 (vrste dopustnih gradenj) 

(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi: 
• priprava stavbnega zemljišča, 
• odstranitve obstoječih naprav in objektov, 
• gradnja novih objektov, 
• gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture, 
• urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin, 
• vzdrževalna dela v javno korist oziroma 

rekonstrukcije javnih cest 
 

8. člen 
 (vrste dopustnih objektov) 

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje stavbe in 
gradbeni inženirski objekti: 
Stavbe 
• 11220 Tri in večstanovanjske stavbe; 
• 11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene; 
• 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi 

stanovanji; 
• 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 
• 12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe; 

• 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 
• 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe; 
• 12301 Trgovske stavbe; 
• 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti; 
• 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo; 
• 12620 Muzeji in knjižnice; 
• 12630 Stavbe za izobraževanje in 

znanstvenoraziskovalno delo; 
• 12640 Stavbe za zdravstvo; 
• 12420 Garažne stavbe; 

(2) Gradbeni inženirski objekti: 
• 21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, 

komunikacijske, energetske in okoljske 
infrastrukture. 

• 24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso 
uvrščeni drugje. 

 
9. člen 

 (lega in oblikovna zasnova objektov) 
(1) Tlorisna velikost poslovnega objekta:  štirikotni tloris 
okvirnih zunanjih dim. 66,0 m x 14,6 m – 25,3 m +-3,0 m 
(1. faza) z možnim podaljšanjem objekta proti vzhodni 
strani do maksimalnega tlorisnega gabarita  102,0 m x  
14,6 m – 34,0 m. 
(2) Etažnost objekta:  do največ P+2, možna je izvedba 
tudi v obliki medetaž. Kletna etaža je dopustna, če to 
omogočajo geomehanske razmere. 
 

10. člen 
 (višinske kote) 

(1) Višina objekta je dovoljena do max. 15,0 m nad 
niveleto tal pritličja.  
(2) Niveleta tal pritličja objekta je pogojena z  višino 
dovozne ceste ter z niveleto zunanjega terena in bo 
znašala 409,50 m NMV +- 0,5 m. 
 

11. člen 
 (regulacijske črte, odmiki) 

(1) Gradbene linije objekta  so razvidne iz grafičnih 
prilog. 
(2) Odmik objekta od zemljiških parcel cest JP 851771, 
JP 851772 in G2 112 mora  znašati najmanj 5,0 m.  
(3) Odmik objekta od zemljišča parc. št. 134/25 k.o. 
Farna vas mora znašati najmanj 3,0 m. 
(4) Odmiki objektov od obstoječih in predvidenih 
komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z 
veljavnimi tehničnimi predpisi. 
 

12. člen 
 (pogoji za oblikovanje objektov) 

(1) Fasade morajo biti iz sodobnih materialov in izdelane 
skladno z okoljevarstvenimi in požarnimi zahtevami. 
(2) Streha je lahko ravna ali enokapna oz. kombinacije 
le teh, priporoča se izvedba v obliki zelene strehe. 
 

13. člen 
 (faktor izrabe in zazidanosti parcel) 

(1) Na ureditvenem območju so dopustni naslednji 
faktorji izrabe: 
(2) Faktor izrabe parcele (razmerje med bruto tlorisno 
površino objekta in celotno površino parcele namenjene 
gradnji) je dovoljen do največ 1,5. 
(3) Faktor zazidanosti parcele (razmerje med zazidano 
površino objekta, vključno s pomožnimi objekti,  in 
celotno površino parcele namenjene gradnji) je dovoljen 
do največ 0,80. 
 

14. člen 
 (pogoji za ureditev okolice objektov) 

(1) Glavni vhodi v objekt so predvideni v pritlični etaži v 
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nivoju terena. Ureditev mora omogočati dostop 
funkcionalno oviranim ljudem, v skladu s predpisi. 
(2) Na prostih površinah ob stavbi in pod stavbo se 
uredijo površine za parkiranje in manipuliranje z osebnimi 
in tovornimi vozili, zelene in tlakovane površine. 
(3) Parkirne površine na terenu, ki so večje od 10 
parkirnih mest, je treba ozeleniti. 
(4) Najmanj 10 % zemljiške parcele objekta mora biti 
ozelenjeno in hortikulturno urejeno. 
(5) Višinske razlike na terenu se premostijo z 
ozelenjenimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi. 
Za premostitev višinske razlike med dvema sosednjima 
zemljiščema je dovoljena izvedba opornih zidov, višina 
vidnega dela opornega zidu ne sme presegati 1,5 m. Na 
oporni zid se lahko postavi ograja. 
 

15. člen 
(pogoji in merila za parcelacijo) 

(1) Parcele grajenega javnega dobra so razvidne iz 
grafičnih prilog. 
(2) Zemljiška parcela poslovno stanovanjskega objekta 
bo velikosti ok. 4468 m2. 
(3) Dokonča velikost gradbene parcele bo določena na 
podlagi izvedene parcelacije zemljišča, ki predstavlja 
cestno telo rekonstruirane državne ceste. 
(4) Velikost in oblika gradbene parcele je razvidna iz 
grafičnih prilog. 
 

16. člen 
 (pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih 

objektov) 
(1) Na celotnem območju OPPN je dovoljeno graditi 
nezahtevne in enostavne gradbeno inženirske objekte, ki 
so potrebni za zagotavljanje minimalne komunalne 
opreme na območju urejanja.  
(2) Nezahtevne in enostavne objekte, ki se štejejo za 
majhne stavbe, je dovoljeno graditi na zemljiški parceli 
objekta ob upoštevanju splošnih in podrobnih pogojev, ki 
v OPN Občine Prevalje, glede vrste in velikosti le teh, 
veljajo za območje namenske rabe CU.  
(3) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno 
locirani na parceli ob upoštevanju urbanistične zasnove 
osnovnega objekta.  
(4) Minimalni odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov 
od sosednjih zemljišč oz. gospodarske javne 
infrastrukture so določeni v OPN Občine Prevalje. 
 
V. Zasnova projektnih rešitev  in pogojev glede 

priključevanja objektov na javno gospodarsko 
infrastrukturo in grajeno dobro   

 
17. člen 

 (komunalna oprema območja) 
(1) Območje urejanja bo opremljeno z minimalno 
gospodarsko javno infrastrukturo , ki obsega oskrbo s 
pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda 
in dostop do javne ceste. Priključitev na 
telekomunikacijsko in plinovodno omrežje je možna v 
skladu s pogoji upravljavca.  
(2) Istočasno je predvidena prestavitev oz. zavarovanje 
obstoječih komunalni in infrastrukturnih vodov, ki 
potekajo preko območja urejanja. 
(3) Gradnja gospodarske javne infrastrukture, ki je 
predvidena v varovalnem pasu in cestnem telesu 
državne ceste, se mora tehnično in terminsko uskladiti s 
projektom rekonstrukcije državne ceste  na tem odseku 
(projekt PZI  Ureditev ceste Prevalje med km 4,400 in km 
5,550 in odcep k železniški postaji, ki ga je izdelalo 
podjetje PNG, d.o.o.)  
 

 

18. člen 
 (prometna infrastruktura) 

(1) Za dostop do objekta je predvidena izdelava novega 
cestnega priključka na severni strani parcele s 
priključkom na JP 851772. Na cestnem priključku je 
potrebno zagotoviti preglednost pri vključevanju na 
občinsko cesto v skladu s Pravilnikom o cestnih 
priključkih na javne ceste (Ur. list RS, št. 86/2009, 
109/2010 ZCes-1). 
(2) Tehnični elementi za izvedbo prometne 
infrastrukture: 
- Obstoječa dovozna cesta JP 851772 se rekonstruira  v 
širino cestišča 4,0 – 4,5 m in skupno širino cestnega 
telesa cca 5,5 m; 
- Parkirni prostori za osebna vozila uporabnikov 
poslovnega objekta se morajo urediti znotraj zemljiške 
parcele le tega oz. v kletni etaži stavbe; 
(3) Pri izračunu potrebnega števila parkirnih mest se 
upoštevajo naslednji kriteriji: 
 

- večstanovanjske 
stavbe  

≥ 2 PM/ stanovanje 

- domovi za 
ostarele  

≥ 1 PM/ 5 postelj, min. 
3 PM 

- zdravstveni 
domovi  

≥ 1 PM/ 2 zaposlena + 
1 PM na 30 m² NTP 

- prireditveni 
prostori  

≥ 1 PM/ 5 sedežev 

- pisarniški in 
upravni prostori  

≥1 PM/ 50 m² NTP 

- trgovine        ≥1 PM/ 50 m² NTP 

- gostinske stavbe ≥ 1 PM/ 10 sedežev 
oz. 5 sob 

- obrt, storitve ≥ 1 PM/50 m² NTP ali 
1 PM/ 2 zaposlena 

- poslovni prostori 
s strankami 

≥ 1 PM/ 50 m² NTP 

- poslovni prostori 
brez strank 

≥ 1 PM/ 2 zaposlena 

 
(4) Najmanj 5 % parkirnih mest mora biti dimenzionirano 
za vozila oseb z invalidskimi vozički  (širina 3,5 m). 
 

19. člen 
 (oskrba s pitno in požarno vodo) 

(1) Oskrba območja OPPN  s pitno vodo bo izvedena s 
priključkom na obstoječi javni vodovod PE 110, ki poteka 
po gradbeni parceli objekta. Del vodovoda, ki poteka v 
smeri sever- jug , bo prestavljen izven območja gradnje 
objekta in sicer vzdolž JP 851772 in JP 851771 (skupni 
koridor s plinovodom in telekomunikacijami). Predvidena 
povezava prestavljenega vodovoda z obstoječim 
omrežjem se izvede v okviru rekonstrukcije državne 
ceste (prečkanje državne ceste v zaščitni cevi na 
območju križišča z JP 851771). 
(2) Priključno mesto se nahaja na južni strani JP 851772 
v zelenici ob predvidenem cestnem priključku do objekta. 
Števec porabe pitne vode mora biti vgrajen  v toplotni 
termični jašek izven voznih površin na lokaciji, ki je 
dostopna upravljavcu vodovoda. 
(3) Predvideni vodovodni priključek mora zagotoviti 
ustrezno količino pitne in požarne vode za potrebe 
predvidenega objekta. 
(4) Na območju urejanja se  izvedeta  dva  nadzemna 
hidranta na oddaljenosti 60 – 80 m, ki pokrivata celotno 
ureditveno območje. Minimalni premer cevovoda do 
nadzemnega hidranta mora biti DN 80. 
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(5) Horizontalni vzporedni odmik med obstoječim 
vodovodom in predvidenimi vodi gospodarske javne 
infrastrukture mora znašati minimalno 0,5 m, vertikalni 
višinski odmik pa min. 0,3 m, če so le ti položeni v 
zaščitnih ceveh. 
 

20. člen 
 (odvajanje odpadnih voda) 

(1) Na območju OPPN se mora izvesti ločen sistem 
odvajanja odpadnih voda. 
(2) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan 
vodotesno. 
(3) Čisto padavinsko vodo s strešnih površin  se 
primarno zadržuje v namenskih zadrževalnikih vode, za 
ponovno uporabo za higiensko manj zahtevne potrebe 
(splakovanje stranišč) in zalivanje zelenic na zemljiški 
parceli objekta.  Presežene količine čiste padavinske 
vode s strešnih površin objekta ter zemljiške parcele 
objekta  in padavinske vode s prometnih površin se 
morajo kontrolirano speljati v  predvideno padavinsko 
kanalizacijo. Padavinske vode naj bi se, ob upoštevanju 
geoloških pogojev, primarno ponikale v za ta namen 
urejenih ponikovalnicah, ki morajo biti locirane izven 
vpliva vseh povoznih površin. 
(4) Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer 
obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in 
mineralnimi olji (parkirišča, zunanje manipulativne 
površine ) pa  se morajo predhodno očistiti v ustrezno 
načrtovanih in dimenzioniranih  koalescenčnih lovilcih olj 
po standardu EN 858-2 in speljati v sistem predvidene 
padavinske kanalizacije. 
(5) V primeru, da načrtovane ponikalnice ne morejo 
zagotoviti odvajanje vseh padavinskih voda, se višek le 
teh mora speljati v predvideno padavinsko kanalizacijo 
DN 500, za katero se zagotovi varovalni koridor na 
vzhodni in jugovzhodni strani območja urejanja. 
(6) Komunalne odpadne vode se morajo speljati po 
ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v javno 
komunalno kanalizacijo odpadnih voda.  
(7) Do izgradnje ločenega sistema padavinske in 
komunalne kanalizacije, se začasno vse odpadne vode 
odvajajo v obstoječo mešano kanalizacijo B fi 70, ki 
poteka vzdolž državne ceste. 
(8) Obstoječe mešana kanalizacija UKC 30, ki prečka 
območje urejanja, se mora pred začetkom gradnje 
objekta obnoviti ter zaščititi z jekleno zaščitno cevjo, ki bo 
nameščena pod kletno etažo objekta. 
 

21. člen 
 (elektroenergetsko omrežje) 

(1) Območje OPPN bo priključeno na elektro omrežje v 
skladu s pogoji upravljalca.  
(2) Napajanje objekta se bo izvedlo z novim NN 
priključnim kablovodom od TP Farna vas:056 do nove 
prosto stoječe PMO, ki bo locirana na južni strani 
območja urejanja.  
(3) Prečkanje kablovoda preko državne ceste se mora 
izvesti v okviru rekonstrukcije državne ceste v koridorju 
obstoječih SN vodov. 
 

22. člen 
 (javna razsvetljava) 

(1) Ureditveno območje bo opremljeno z javno 
razsvetljavo, ki bo postavljena ob državni cesti v okviru 
rekonstrukcije le te. 
(2) Svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV 
svetlobe in morajo biti oblikovana tako, da ne povzročajo 
svetlobnega onesnaževanja. 
 

 
 

23. člen 
 (plinovodno omrežje) 

(1) Oskrba območja OPPN  z zemeljskim plinom je 
možna s priključkom na obstoječi plinovod, ki poteka po 
gradbeni parceli objekta.  
(2) Del plinovoda, ki poteka v smeri sever- jug, bo 
prestavljen izven območja gradnje objekta in sicer vzdolž 
JP 851772 in JP 851771 v skupnem koridorju z 
vodovodom in telekomunikacijskimi vodi.  
 

24. člen 
 (ogrevanje objektov) 

(1) V objektu je dovoljeno izvesti lastne kurilnice na 
zemeljski plin oz. za ogrevanje le tega  uporabiti 
obnovljive energetske vire ( sončna energija, toplotna 
črpalka, dr).  
(2) Dovoljeno je tudi priključevanje objekta na 
toplovodno omrežje, v kolikor bo le to zgrajeno do 
območja urejanja. 
 

25. člen 
 (telekomunikacijsko  omrežje) 

(1) Predvideni objekt bo navezan na TK omrežje, ki 
poteka po gradbeni parceli objekta. 
(2) Znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski 
TK razvod v kabelski kanalizaciji , ki bo potekal vzdolž 
dovozne ceste v koridorju komunalnih vodov. 
(3) Del telekomunikacijskega voda, ki poteka v smeri 
sever- jug , bo prestavljen izven območja gradnje objekta 
in sicer vzdolž JP 851772 in JP 851771 v skupnem 
koridorju z vodovodom in  plinovodom.  
(4) Za potrebe izvedbe telekomunikacijskega omrežja se 
na območju urejanja vgradijo kanalizacijske cevi za 
telekomunikacijske vode (2 x PEHD fi 50 mm v cestišču 
in PE fi 50 mm  od vozlišča (jašek BC fi 80 cm)  do 
predvidenega objekta. 
 

26. člen 
 (obveznost priključitve na omrežja in objekte javne 

gospodarske infrastrukture) 
(1) Predvideni objekt znotraj OPPN  se mora obvezno 
priključiti na prometno omrežje, vodovodno omrežje, 
omrežje komunalnih in padavinskih voda, elektro in 
telekomunikacijsko omrežje.  
(2) Priključitev na plinovodno omrežje je obvezna v 
primeru, če investitor ne bo uporabljal obnovljive vire 
energije pri obratovanju objekta.  
 

27. člen 
 (hortikulturna ureditev) 

(1) Vse neutrjene površine se morajo  humusirati in 
zatraviti ter delno zasaditi z avtohtonimi grmovnicami in 
drevesnimi vrstami. 
(2) Na območju parkirnih površin je predvidena linijska 
zasaditev drevoreda domačih drevesnih vrst. 
 

28. člen 
 (nasipavanje in odkop zemljine) 

(1) Na območju OPPN je dovoljeno zasipati in 
odkopavati zemljišča zaradi ureditve platojev za potrebe 
graditve objektov.  
(2) Vse nastale brežine se morajo izvesti z naravnim 
naklonom in se navezovati na zunanje površine 
sosednjih parcel.  
(3) V primeru, da višinska razlika ne omogoča 
naravnega naklona terena se višinska razlika izjemoma 
premosti z opornimi zidovi, ki morajo biti obdelani z 
naravnimi materiali in zazelenjeni. 
 
VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 

kulturne dediščine  
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29. člen 
 (varovanje kulturne dediščine) 

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih območij oz. 
objektov, ki imajo status kulturne  dediščine. 
(2) V primeru, da bi se arheološke ostaline odkrile ob 
samih posegih v prostor, bo potrebno izvesti arheološko 
raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor 
nad vsemi zemeljskimi deli. 
 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanja narave 
 

30. člen 
 (varstvo zraka) 

(1) V predvidenem objektu  je dovoljena izvedba  kurišč 
na zemeljski plin oziroma uporaba obnovljivih virov 
energije ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo 
emisije snovi v zrak za male kurilne naprave in emisije 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. 
(2) V času izdelave OPPN to so: Uredba o emisiji snovi 
v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, Ur. list RS št. 
24/2013, 2/2015, 50/2016, 17/2018, Uredba o emisiji 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Ur. list 
RS, št. 31/2007, 70/2008, 61/2009, 50/2013. 
 

31. člen 
 (varstvo podtalnice) 

(1) Prostor, ki je predmet OPPN, se nahaja izven 
območij, ki so v skladu s prostorskimi načrti Občine 
Prevalje in Odlokom o zaščiti zajetij vodnih virov v Občini 
Prevalje – Ur. l. RS št. 66/2000, UGSO št. 35/2012, 
določena kot vodozbirna območja vodnih virov. 
(2) Pri graditvi objektov in izvedbi zunanje ureditve je 
potrebno upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in 
podzemnih voda. 
(3) Investitor je dolžan zagotoviti vse potrebne 
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje okolja in voda, ki bi 
nastalo zaradi transporta, skladiščenja  in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru 
nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj, maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v 
vodotoke. 
(4) Za vse posege na območju OPPN si mora investitor 
pred gradnjo le teh pridobiti vodno soglasje pristojnega 
organa. 
 

32. člen 
 (varstvo voda) 

(1) Pri projektnih rešitvah odvajanja in čiščenja 
padavinskih in komunalnih odpadnih voda je potrebno  
upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje 
odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda, področje emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo ter 
področje emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z 
javnih cest.  . 
(2) V času izdelave OPPN to so: Uredba o  odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, Ur. list RS, št. 
98/2015, 76/2017,  Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Ur. 
list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015, Uredba o emisiji 
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest,  Ur. 
list RS, št. 47/2005 in Odlok o javni kanalizaciji v Občini 
Prevalje, Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2002; 
UGSO, št. 40/2014. 
 

 
 

33. člen 
 (ravnanje z odpadki) 

(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v 
skladu s veljavnim predpisom Občine Prevalje glede 
načina ravnanja z komunalnimi odpadki.  
(2) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati 
določila veljavnih predpisov, ki urejajo ravnanje z 
odpadki. 
(3) V času izdelave OPPN to so: Odlok o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe  ravnanja s 
komunalnimi odpadki v koroški regiji, Uradni list št. 
85/2011, Uredba o odpadkih, Ur. list 37/2015, 69/2015, 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 
delih (Uradni list RS, št. 34/08).  
(4) Posode za odpadke morajo biti nameščene na 
primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim 
vozilom. 
 

34. člen 
 (varstvo pred hrupom) 

(1) Objekti, zgrajeni na območju OPPN, morajo glede 
hrupa izpolnjevati določila veljavnih predpisov glede  
zvočne zaščite stavb in drugih predpisov iz področja 
varstva pred hrupom. 
(2) V času izdelave OPPN to so: Uredba o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Ur. list RS, št. 
43/2018,  Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, Ur. 
list RS, št. 10/2012, 61/2017-GZ. 
(3) V skladu z navedeno uredbo je območje urejanja 
opredeljeno s III stopnjo varstva pred hrupom  (centralne 
dejavnosti). 
(4) Območje urejanje se nahaja na območju, ki je 
obremenjeno s hrupom zaradi prometa na državni cesti. 
Glede na ugotovljeno hrupno obremenitev okolja je 
investitor dolžan izvesti vse ukrepe varstva pred hrupom 
za  zmanjšanje izpostavljenosti hrupu (lokacija in 
razporeditev prostorov občutljivih na hrup, konstrukcijski 
ukrepi in podobno). 
 

35. člen 
 (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 

(1) Pri gradnji elektro omrežja je potrebno upoštevati 
veljavne predpise glede zaščite pred elektromagnetnim 
sevanjem. 
(2) V času izdelave OPPN to je: Uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Ur. list RS, št. 70/1996, 41/2004-ZVO-1). 
 

36. člen 
(raba obnovljivih virov energije) 

(1) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko tipa 
voda – voda, si bo moral investitor, za poseg v 
podzemno vodo, predhodno pred izdajo vodnega 
soglasja, skladno s 115. in 125. členom Zakona o vodah, 
pridobiti:  
• dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba 

poskusne črpalne vrtine za določitev izdatnosti 
vodonosnika- vrtine) , v kolikor bo vrtina globlja od 
30 m  ter na tej osnovi tudi vodno dovoljenje za 
neposredno rabo vode za pridobivanje toplote; 

• samo vodno dovoljenje za neposredno rabo vode 
za pridobivanje toplote, v kolikor bo vrtina izvedena 
do globine 30 m; 

Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, kakor tudi 
dovoljenje za neposredno rabo vode (vodno dovoljenje), 
izda Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28 c, 1000 
Ljubljana, na podlagi posebnih vlog. Projektna 
dokumentacija za pridobitev vodnega soglasja mota biti 
usklajena s pogoji pridobljenega vodnega dovoljenja. 
(2) V primeru ogrevanja objektov s toplotno črpalko tipa 
zemlja – voda (geosonda), si bo moral investitor, za 
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poseg v podzemno vodo, predhodno pred izdajo 
vodnega soglasja skladno s 115. In 125. Členom ZV-1, 
pridobiti:  
• dovoljenje za raziskavo podzemnih voda (izvedba 

vrtine za namestitev geosonde). 
Dovoljenje za raziskavo podzemnih voda izda Direkcija 
RS za vode, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, na podlagi 
posebne vloge.  
 

37. člen 
 (ohranjanje narave) 

(1) Na območju OPPN ni evidentiranih varovanih 
območij na podlagi  Zakona o ohranjanju narave. 
 

38. člen 
 (varstvo plodne zemlje) 

(1) S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani 
posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst 
tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo 
uporabiti pri urejanju gradbene  parcele  objekta oz. 
nezazidljivih zemljišč na in izven območja urejanja. 
 
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami  
 

39. člen 
 (raba prostora za obrambo) 

(1) Na območju urejanja ni evidentiranih oz. predvidenih 
objektov in naprav za  potrebe obrambe. 
 

40. člen 
 (varstvo pred požarom) 

(1) Požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega 
območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi 
požarno-varnostnimi predpisi.  
(2) V času izdelave OPPN to so: Zakon o varstvu pred 
požarom, Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno 
besedilo, 9/2011, 83/2012, 61/2017-GZ,  Pravilnik o 
požarni varnosti v  stavbah,  Ur. list RS, št. 31/2004, 
10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013, 61/2017-GZ.  
(3) Za potrebe  zagotavljanja požarne vode je potrebno 
znotraj območja urejanja zgraditi omrežje nadzemnih 
hidrantov, ki bodo locirani ob dovoznih cestah in bodo 
pokrivali celotno območje urejanja. 
(4) Dovozne ceste in utrjene površine ob objektih  
morajo zagotavljati zadostne prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila.  
(5) Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno 
oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se 
veljavna tehnična smernica glede  požarne varnosti v 
stavbah - TSG-1-001:2010). 
(6) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in 
komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 
veljavnih predpisov, ki se nanašajo na varstvo pred 
požarom. 
 

41. člen 
 (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč (Ur. list RS, št. 57/1996, 54/2015) na območju 
urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite. 
(2) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno 
upoštevati projektni pospešek tal 0,1 g za tla vrste A v 
skladu z Eurocode 8. 
(3) Območje OPPN se po podatkih  iz Atlasa okolja 
nahaja na potencialno plazljivem in erozijsko ogroženem 
območju, druga ogrožena območja niso evidentirana. 
(4) Na območju OPPN niso dovoljeni posegi, pri katerih 
obstaja možnost razlitja nevarnih snovi. 
(5) Pri gradnji komunalne opreme in objektov je 
potrebno upoštevati pogoje geološko geomehanskih 

analiz ter predvideti vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo  
stabilnost terena in načrtovanih objektov. V času gradnje 
mora biti zagotovljen geomehanski nadzor. 
 
IX. Etapnost izvedbe prostorske ureditve  in drugi 

pogoji 
 

42. člen 
 (etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč) 

(1) Prvo etapo izvedbe predstavlja izgradnja novega 
infrastrukturnega  omrežja za potrebe zazidave, ki 
obsega tudi prestavitve in zavarovanje obstoječih 
komunalnih in energetskih vodov.  Istočasno z izgradnjo 
komunalne opreme je možno izvajati posege v zvezi z 
gradnjo poslovnega objekta, zunanje ureditve objekta in 
njegovih priključkov na infrastrukturna omrežja. 
(2) Poslovni objekt se lahko gradi tudi v več fazah oz. po 
posameznih delih stavbe, ki predstavljajo funkcionalno 
celoto. 
(3) V obdobju do pričetka gradnje načrtovanega posega, 
se  zemljišča lahko uporabljajo za enak namen, kot so se 
uporabljala pred sprejetjem OPPN.  
 

43. člen 
 (posegi izven ureditvenega območja) 

(1) Posegi izven ureditvenega območja, ki so  potrebni 
za realizacijo OPPN obsegajo: 
• Izgradnja nn elektro priključka do TP na zemljiščih 

parc. št. 126/24, 126/25, 126/23 in 566/1, vse k.o. 
Farna vas; 

• Izgradnja priključka na telekomunikacijsko omrežje 
preko zemljišča parc. št. 566/1 k.o. 884 Farna vas. 

 
44. člen 

(obveznosti investitorja oz. pobudnika in izvajalcev) 
(1) Pobudnik oz. investitor načrtovane prostorske 
ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s 
potrebno komunalno infrastrukturo v skladu z določili 
podrobnega načrta. 
(2) Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti 
upravljavce energetskih in komunalnih naprav  zaradi 
zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje.  
(3) Investitor mora pridobiti geotehnična poročila o 
pogojih izvedbe komunalne opreme in objekta ter 
zagotoviti geotehnični nadzor v času izvajanja del. 
(4) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objekta morajo 
izvajalci in investitor upoštevati vse pridobljene pogoje 
nosilcev urejanja prostora, ki so obvezna priloga OPPN 
(smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora). 
 
X. Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
45. člen 

 (dovoljena odstopanja) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja 
od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov 
predvidenega objekta (v okviru parcel zajetih v tem 
odloku), ter načrtovanih tras komunalnih vodov če se na 
podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev 
ugotovijo ekonomsko  in tehnično utemeljene rešitve, ki 
ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo 
območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih 
pogojev za zagotovitev požarne varnosti  in varstva 
okolja.  
(2) Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov 
objekta so določene v  9., 10. in 11. členu tega odloka. 
Tlorisni in vertikalni gabarit objekta se lahko izvede tudi v 
manjših dimenzijah  
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(3) Gradbena parcela objekta se po končani 
rekonstrukciji državne ceste in priključka ceste JP 
851771 lahko poveča za del zemljišča parc. št. 132/6 k.o. 
884 Farna vas, ki ne bo uporabljen za gradnjo prometnih 
površin in gospodarske javne infrastrukture. 
 
XI. Usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti podrobnega načrta 
 

46. člen 
 (merila in pogoji po prenehanju veljavnosti OPPN) 

Po  prenehanju veljavnosti OPPN se bo območje urejalo 
na podlagi občinskega prostorskega načrta ob 
upoštevanju splošnih in podrobnih meril in pogojev  za 
območje CU oz. drugega veljavnega prostorskega akta 
ob obveznem upoštevanju določil opisanih v 4. in 5. 
poglavju tega odloka. 
 
XII. Končne določbe 
 

47. člen 
 (vpogled) 

OPPN  se hrani in je dostopen javnosti v prostorih 
Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje. 
 

48. člen 
 (nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe. 
 

49. člen 
 (začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3500-0005/2017 
Datum: 31.1.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija  Tasič, župan 

 
 

 
92. Sklep o določitvi cen programov v Osnovni 

šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti  Vrtec 
Prevalje 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 
36/2010 in  55/2017),   določil Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005 in 
93/2015), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št.  62/2010, 40/2011 in 
14/2013)  in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), je Občinski svet 
Občine Prevalje na 3. redni seji dne 31.01.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V OSNOVNI ŠOLI 

FRANJA GOLOBA PREVALJE, 
ENOTI  VRTEC PREVALJE 

 
I. 

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje 
za celodnevni program (6 do 9 ur) od 1.2.2019 dalje 
znašajo: 
• za I. starostno skupino (od 1 do 3 let) 464,09 € 

• za II. starostno skupino (od 3 let do vstopa v šolo) 
375,45 € 

 
II. 

Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni 
programa, ki je opredeljena v točki I. tega sklepa, znaša: 

a) malica 0,57 € 
b) kosilo 1,12 € 
c) dodatna popoldanska malica, ki ni vračunana v ceni 

programa 0,55 € 
 

III. 
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega 

je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, 
varstva in prehrane otroka v vrtcu. 

Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, 
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Plačilo 
staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v 
plačilne razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek 
na osebo  v % od neto povprečne plače. V posameznem 
plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene 
programa. Starši plačajo največ 77% cene programa, v 
katerega je vključen otrok.   

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila in so 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, šola izstavi 
račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po 
lestvici. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je vključen otrok. 
 

IV. 
Starši vpišejo  otroka v OŠ Franja Goloba Prevalje, Enoto 
Vrtec Prevalje praviloma za obdobje enega leta, ki traja 
od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. 
 

V. 
Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, 
ki jo starši pisno sklenejo z OŠ Franja Goloba Prevalje, 
Enoto Vrtec Prevalje ob vpisu otroka. 
 

VI. 
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovnega časa 
vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko Enota Vrtec 
Prevalje  staršem zaračuna 7,70 € za vsako začetno uro. 
 

VII. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
določitvi cen programov v OŠ Franja Goloba Prevalje, 
Enoti Vrtec Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
30/2018). 
 

VIII. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.   
 
Številka: 602-0003/2018 
Datum: 31.01.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija  Tasič, župan 

 
 

 
93. Sklep o financiranju političnih strank v Občini 

Prevalje 
 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 
99/13 in 46/14) in 17. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je Občinski 
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svet Občine Prevalje na 3. redni seji dne 31.01.2019 
sprejel  
 

SKLEP 
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK 

V OBČINI PREVALJE 
 

1. člen 
Političnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidate na 
volitvah dne 18.11.2018 v Občinski svet Občine Prevalje, 
se dodelijo sredstva iz proračuna Občine Prevalje 
sorazmerno številu glasov volilcev, ki jih je dobila na 
volitvah, če je dobila najmanj polovico števila glasov, 
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. 
 

2. člen 
Višino sredstev, ki se nameni za financiranje političnih 

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko 
leto. 

Sredstva se strankam priznavajo mesečno. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0003/2019 
Datum: 31.01.2019 
 

 Občina Prevalje 
 Matija  Tasič, župan 

 
 

 
94. Sklep o določitvi višine finančnih sredstev za 

delo svetniških skupin in samostojnih 
svetnikov za leto 2019 

 
Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( 
Uradni list RS, št. 94/07 –uradno prečiščeno besedilo in  
76/08, 79/09, 51/10 ) in 17. člena Statuta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/2015), je Občinski 
svet Občine Prevalje na 3. redni seji dne 31.01.2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI VIŠINE FINANČNIH SREDSTEV ZA 

DELO SVETNIŠKIH 
SKUPIN IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 

ZA LETO 2019 
 

I. 
Občinski svet Občine Prevalje določi, da se za delo 
svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu 2019 
nameni 11.669,48 EUR.  
 

II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne z 
veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 
2019. 
 
Številka: 410-0002/2019 
Datum: 31.01.2019 

 Občina Prevalje 
 Matija  Tasič, župan 

 
 

 
 
 

OBČINA RUŠE 
 
95. Sklep o razrešitvi odgovornega urednika 

javnega glasila Občine Ruše »Ruške novice« 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 23/18) in tretjega odstavka 7. 
člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Ruše 
(MUV, št. 20/2011, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
35/2011) je Občinski svet Občine Ruše na svoji 2. redni 
seji, dne 28. 1. 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O RAZREŠITVI ODGOVORNEGA UREDNIKA 
JAVNEGA GLASILA OBČINE RUŠE »RUŠKE 

NOVICE« 
 

1. 
Z mesta odgovornega urednika javnega glasila »Ruške 
novice«, se razreši, Uroš Majcenovič, Lobnica 15, 2342 
Ruše. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 030-0001/2019 
Datum: 28. 1. 2019 
 

 Občina Ruše 
 Urška Repolusk, županja 

 
 

 
96. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

predkupni pravici na območju Občine Ruše 
(pete spremembe in dopolnitve) 

 
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) ter 15. in 73. člena 
Statuta Občine Ruše, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
23/2018, je Občinski svet Občine Ruše na svoji 2. redni 
seji, dne 28. 1. 2019 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PREDKUPNI PRAVICI NA OBMOČJU 
OBČINE RUŠE 

(PETE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE) 
 

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Odloka o predkupni pravici na Območju Občine Ruše, 
objavljenega v MUV št. 9/06, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o predkupni pravici na območju 
Občine Ruše, objavljenega v MUV št. 31/06, Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici 
na območju Občine Ruše, objavljenega v MUV št. 5/08, 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
predkupni pravici na območju Občine Ruše, objavljenega 
v MUV št. 12/10 in Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o predkupni pravici na območju Občine Ruše, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2015 (odlok z 
dosedanjimi spremembami in dopolnitvami je v 
nadaljevanju poimenovan: »odlok«). 
 

2. člen 
V drugi alineji točke D 3. člena odloka se pred številko 
1727 doda besedilo: »1393/1,«. 
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3. člen 
V peti alineji točke G 3. člena odloka, ki se nanaša na 
K.O. Ruše, se: 
• za zadnjo številko doda naslednje besedilo: », 

419/10, 420/9, 420/16, 420/22, 422/3, 419/9, 996/2, 
997, 434, 427, 428/1, 428/2, 425, 420/2, 423, 422/1, 
426, 433/2, 438, 419/8, 421/1, 433/1, 437, 439 in 
435«; 

• črtajo naslednje številke: 1540, 1535, 1537, 1538, 
1533/2, 1536, 1534, 1539, 1544, 1533/1; 

• številka 1545 nadomesti s številko 1545/3. 
 

4. člen 
V 6. členu odloka se doda nov odstavek v besedilu: 
»Seznam parcel za predmetne (pete) spremembe in 
dopolnitve odloka je povzet po zemljiškem katastru z 31. 
12. 2018, ki ga vodi GURS«. 
 

5. člen 
Ostala vsebina odloka ostane nespremenjena. 
 

6. člen 
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in prične veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-0001/2019-1 
Datum: 28. 1. 2019 
 

 Občina Ruše 
 Urška Repolusk, županja 

 
 

 
OBČINA ŠENČUR 

 
97. Odlok o proračunu Občine Šenčur za leto  

2019 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO, 
11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15, 
ZIPRS1617 in 13/18) in  16. člena Statuta občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Občinski 
svet Občine Šenčur na svoji 3. seji, dne  30.01.2019 
sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO  2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Šenčur za leto 2019 
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) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 

KONTO 
  

OPIS 
PREDLOG  

2019 
 v eur 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I   11.050.316,48 

70   DAVČNI PRIHODKI   5.616.506,00 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 4.808.406,00 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 719.100,00 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 89.000,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  2.186.060,48 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  592.548,00 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 6.000,00 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  24.000,00 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 19.000,00 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.544.512,48 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  190.000,00 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 190.000,00 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0,00 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0,00 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  3.057.750,00 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 3.057.750,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I 13.340.260,25 
40    TEKOČI ODHODKI   2.187.506,36 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 339.131,00 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 53.268,00 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.702.757,36 
409   REZERVE 92.350,00 

41   TEKOČI TRANSFERI  2.530.702,00 
410   SUBVENCIJE 50.000,00 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.737.943,00 
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412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 298.120,00 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  444.639,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 8.416.498,89 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.416.498,89 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 205.553,00 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 92.500,00 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 113.053,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -2.289.943,77 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   58.408,00 
750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  58.408,00 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 
440   DANA POSOJILA 0,00 
441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. - V.) 58.408,00 

C.   RAČUN  FINANCIRANJA   
50 VII. ZADOLŽEVANJE   1.200.000,00 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.200.000,00 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA   0,00 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  0,00 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) 
- (II.+V.+VIII.) -1.031.536,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 1.200.000,00 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 2.289.944,00 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.089.944,15 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske  dele: področje proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov in konte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.  

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta 
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani 
Občine Šenčur. Načrt razvojnih programov sestavljajo 
projekti.  
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,  
• požarna taksa, ki se uporabljan za namene 

določene v zakonu o varstvu pred požari, 
• komunalni prispevek za gradnjo gospodarske javne 

infrastrukture, 
• turistična taksa,  
• koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo, 
• prihodki iz naslova najemnine za gospodarsko 

javno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija). 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v 
proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino 
vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg 
teh izdatkov v proračunu. 

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bila 
porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun 
prihodnjega leta za isti namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki 
so določeni s proračunom.  

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

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posameznem delu 
proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, če s 
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so 
bila sredstva zagotovljena.  

Župan lahko v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika prerazporeja pravice porabe med področji 
proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe ter med podprogrami v okviru 
glavnih programov in med proračunskimi postavkami. 
Posamezna področja proračunske porabe lahko poveča 
ali zmanjša do višine 10 % vrednosti posameznega 
področja.  

Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske 
postavke – konta. 

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki 
so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih 
odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. Prav tako 
se v obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve 
splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena 
financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev. 

O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene 
pravice župana, odloča občinski svet Občine Šenčur.  
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Župan s poročilom o izvrševanju proračuna, v prvem 
polletju tekočega leta in konec leta z zaključnim računom 
proračuna, poroča Občinskemu svetu Občine Šenčur o 
veljavnem proračunu 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. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2019, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske 
odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2019, ki bodo 
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter 
za tekoče transfere, ne sme presegati 70 % pravic 
porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega 
neposrednega proračunskega uporabnika.  

Za večji obseg prevzetih obveznosti, kot je določeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko 
obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega 
soglasja občinskega sveta. 

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za 
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za 
obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z 
občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o 
sofinanciranju iz namenskih sredstev EU oziroma iz 
pripadajočih postavk slovenske udeležbe.  

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt 
proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne 
projekte pa tudi v načrt razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih 

programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz 

veljavnega načrta razvojnih  programov. 
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi 

proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim 
proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom 
in veljavnim načrtom  razvojnih programov je dopustna le 
v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.  

Po poteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi 
vrednosti projektov do 20 % izhodiščne vrednosti 
projekta odloča in spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov župan. Občinski svet odloča o 
uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in 
o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne 
vrednosti projektov. 

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

8. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, 
zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki 
je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob 
sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali 
zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O 

uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na 
predlog za finance pristojnega organa, župan. Sredstva 
proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 % 
prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. 
 

9. člen 
(proračunski sklad in proračunska rezerva) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za 
naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah.  

Na podlagi 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih 
financah, se sredstva proračunske rezerve 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 povzročajo naravne sile in 
ekološke nesreče. 

Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 
5.000,00 eur.  

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
3.000,00 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

10. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše ali delno odpiše  
plačilo dolga največ do skupne višine 2.500,00 eur vseh 
dolgov v posameznem letu, če bi bili stroški postopka 
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi 
ne vnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve 
ni mogoče izterjati. 

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do 
posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne 
presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži 
in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena na všteva.  
 
5. Obseg zadolževanja  in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in  odhodkov leta 2019 se Občina Šenčur 
lahko dolgoročno zadolži do višine 1.200.000,00 eur in 
sicer za financiranje investicijskih projektov iz načrta 
razvojnih programov. 

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šenčur, v letu 
2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v 

katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv na upravljanje) 

O zadolževanju in poroštvu posrednim uporabnikom 
občinskega proračuna, javnemu zavodu, javnemu 
podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 
2019 zadolžijo do skupne višine 0 eur. 
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13. člen 
(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega 

pritekanja prihodkov) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje 
odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do 
konca proračunskega leta.  
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

14. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Šenčur v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

15. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.    
 
Številka: 410-008/2018-004 
Datum: 30.1.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
98. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskih taksah v Občini Šenčur 
 

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni 
list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 
in 21/18 – popr.), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 
92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena 
Statuta občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 9/18) je Občinski svet občine Šenčur na 3. seji, dne 
30.01.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI ŠENČUR 
 

1. člen 
V Odloku o občinskih taksah v občini Šenčur (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 18/07) se v »TARIFE OBČINSKIH 
TAKS« v celoti spremeni »TARIFA ŠT. 2«, tako da se 
glasi: 
 
TARIFA ŠT. 2 
 
Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise, 
objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna 
sredstva za reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, 
pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša 
taksa na m2 za: 
 

 
Tarifna št. Opis taksnega predmeta Število točk 
2.1. Reklamni objekti  
2.1.1. Reklame table  
 - do 1 m2, letno 350 
 - za vsak nadaljnji m2,  175 
 - reklamne table na drogovih javne razsvetljave, kom., letno 525 
2.1.2. Prenosni ulični panoji:  
 - do 1 m2, dnevno 9 
 - za vsak nadaljnji m2, dnevno 5 
2.1.3. Elektronske table, svetlobni panoji, prikazovalniki, vitrine:  
 - elektronske table do 2 m2, letno 2400 
 - elektronske table - za vsak nadaljnji m2 450 
 - reklamne stenske vitrine do 2 m2, letno 1900 
 - reklamne stenske vitrine - za vsak nadaljnji m2 350 
 - svetlobne (city lite) vitrine, letno 4500 
 - svetlobni panoji in prikazovalniki do 6 m2, letno 14000 
 - svetlobni panoji in prikazovalniki do 12 m2, letno 20000 
2.1.4. Reklamni, plakatni in svetlobni stebri:  
 - reklamni in plakatni stebri, letno 4500 
 - svetlobni stebri, letno 7000 
2.1.5. Transparenti in zastave:  
 - transparenti do 10 m2, dnevno 70 
 - transparenti - za vsak nadaljnji m2,  15 
 - zastave do 2 m2, letno 1150 
 - zastave nad 2 m2, letno 1400 
2.1.6. Reklamni napisi in transparenti na fasadah objektov:  
 - reklamni napisi, za vsak m2, letno 200 
 - transparenti velikih dimenzij na fasadah objektov, do 50 m2, letno 20000 
 - za vsak nadaljnji m2, dodatno 200 
2.1.7. Jumbo panoji:  
 - dvostranski, kom., letno 9000 
 - enostranski, kom., letno 7000 

 
Opomba: 
 

Šteje se, da je taksni predmet na javnem mestu 
oziroma na javni površini, kadar je nameščen tako, da je 
njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, 
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ne glede na lastništvo nepremičnine, na kateri je taksni 
predmet nameščen. 

Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, 
ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako 
opredeljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, 
so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma 
površin, na katerih je taksni predmet. 

Plačila takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti 
oproščene objave državnih ter občinskih organov, 
organov krajevnih skupnosti, političnih strank v času 
volilne kampanje, objave kulturnih in športnih prireditev, 
ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v 
občini Šenčur, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne 
in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in 
humanitarnih organizacij. 

Za taksni predmet se ne štejejo zakonsko obvezna 
označba firme ali drug napis pod pogojem, da po vsebini 
ustreza veljavnim predpisom. Za taksni predmet se po 
tem odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem 
panoju, ki se postavlja v okviru turistične promotivne 
dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina. 
 

2. člen 
V ostalem delu ostane odlok nespremenjen. 
 

3. člen 
Spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-24/2018-3 
Datum: 30.01.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
99. Letni program športa v Občini Šenčur  za leto 

2019 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/17), in 8. in 16. člen člena Statuta Občine Šenčur 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/18), je Občinski svet 
Občine Šenčur na svoji 3. redni seji dne 30.01 2019 
sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI ŠENČUR  ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Program športa v Občini Šenčur za leto 2019 določa 
programe športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih  
sredstev, ter obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njihovo uresničitev. 
Prednost pri sofinanciranju imajo prednostne športne 
panoge na podlagi kazalcev razširjenosti in uspešnosti 
ter pomena za lokalno skupnost.   
 

2.  člen 
Iz proračuna Občine Šenčur se za proračunsko leto 2019 
za športne programe zagotovi 120.000,00 EUR in sicer:  
• za dejavnost izvajalcev letnega programa športa se 

zagotovi 114.800,00 EUR,  
• za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja 

športnih objektov se zagotovi  5.200,00 EUR. 
 

3. člen 
Sofinancira se naslednja vsebina programov športa in 
športnih objektov  po deležih: 

 
1. za športne programe:  
 
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; 
• športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami; 
• obštudijska športna dejavnost; 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport; 
• kakovostni šport; 
• vrhunski šport 

v  znesku 91.450,00EUR ter  
 
2. za druge športne programe: 
 
• šport invalidov; 
• športna rekreacija; 
• šport starejših; 

v  znesku  7.600,00 EUR 
 
Podrobneje so vsebine v posameznih programih pod 
točko 1. naslednje : 
1.1.   Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok  
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček se 
zagotovijo: 
športne knjižice in medalje. 
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati in šola plavanja se 
sofinancira: 
• 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako 

skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok. 
• Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri 

je najmanj 10 in največ 20 otrok. 
Za izvajanje ostalih športnih dejavnosti, ki jih organizirajo 
športna društva in drugi izvajalci v skupini najmanj 12 in 
največ 20 otrok se sofinancira: 
• 60 ur strokovnega kadra, 
• 60 ur najema objekta. 

1.2.   Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok  
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček se 
zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 
• Za izvajanje programa Krpan se zagotovijo: 
• športne knjižice in medalje. 

Za izvajanje drugih 80-urnih programov na skupino, v 
kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok se sofinancira: 
• 80 ur strokovnega kadra, 
• 80 ur najema objekta. 

Med programe v točkah 1.1. in 1.2. se uvrščajo tudi 
programi šolskih športnih tekmovanj. 
Za interesne dejavnosti glede na vsebino športnih 
programov izvajalcev letnega programa športa ter za 
izvajanje šolskih športnih tekmovanj se namenijo dodatna 
sredstva za sofinanciranje teh programov v višini 
2.000,00 EUR.   
Vsebine, ki se sofinancirajo so izvajanje : 
• Medobčinska tekmovanja: financira se kritje 

stroškov prevoza do mesta medobčinskih šolskih 
športnih tekmovanj na ravni Upravne enote Kranj, 

• Regijska in državna tekmovanja: financira se kritje 
stroškov prevoza, prijavnin - štartnin in dnevnic za 
strokovni kader na ravni regijskih – v okviru 
Področnega centra Kranj in državnih šolskih 
športnih tekmovanj. 

V okviru teh sredstev se sofinancirajo še naslednji 
programi : 
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PROGRAM STAROST ŠTEVILO UR 
PROGRAM 

ELEMENTI ZA 
VREDNOTENJE 

VREDNOST 
ELEMENTOV 

ŠTEVILO 
UDELEŽENCEV 

Zlati sonček do 6 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 8 – 12 
Naučimo se 

plavati 
do 6 let 10 ur Objekt 

Strokovni kader 
10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

8 – 12 

Ciciban 
planinec 

do 6 let 20 ur Strokovni kader 6 točk/skupino 10 – 20 

Ostale športne 
dejavnosti 

do 6 let 60 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 - 20 

Zlati sonček 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 
Krpan 6 – 15 let  Materialni stroški 20 točk/skupino 20 

Drugi 80-urni 
programi 

6 – 15 let 80 ur Objekt 
Strokovni kader 

10 točk/skupino 
6 točk/skupino 

12 – 20 

Medobčinska 
tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 4 točke/tekmovalca 20 

Regijska in 
državna 

tekmovanja 

6 – 15 let  Prevoz 
Prijavnina Strokovni 

kader 

4 točke/tekmovalca 
2 točki/tekmovalca 
20 točk/tekmovanje 

20 

 
Opomba :  Pri sofinanciranju imajo prednost programi, ki 
so v povezavi s prednostnimi progami športa v občini, 
razen atletike, za katero v občini še niso vzpostavljeni 
ustrezni pogoji. 
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski  šport, se sofinancira v polnem obsegu, če so 
posamezni  programi na nivoju otroških športnih šol.  
Sofinancira se :  
• število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za 

najem objekta, tabela št. 8 Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih programov v Občini 
Šenčur), 

• strokovni kader (tabela št. 9 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v 
Občini Šenčur), 

ob pogoju, da ima izvajalec ekipe v najvišjem rangu 
tekmovanja, v nasprotnem pa se vrednoti sorazmerni del 
obsega programa. 
Izvajanje  programov  športne vzgoje otrok s posebnimi 
potrebami se sofinancira v obsegu : 
• strokovni kader in objekt za 80 ur programa na 

skupino v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 
1.4. Prostočasna športna vzgoja mladine 
 Izvajanje programov prostočasne športne vzgoje 
mladine se sofinancira v obsegu : 
• strokovni kader in objekt za 80-urne programe na 

skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih. 
1.5.  Športna vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski  šport se sofinancira v obsegu : 
• število ur objekta (št. ur vadbe*vrednost ure za 

najem objekta, tabela št. 8 Pravilnika o vrednotenju 
in sofinanciranju športnih programov v Občini 
Šenčur), 

• strokovni kader (tabela št. 9 Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v 
Občini Šenčur), 

ob pogoju, da ima izvajalec ekipe v najvišjem rangu 
tekmovanja, v nasprotnem pa se vrednoti sorazmerni del 
obsega programa. 
Izvajanje programa športne vzgoje mladine s posebnimi 
potrebami se sofinancira v obsegu : 
• strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa 

na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok. 
1.6.    Kakovostni šport  
Na tej postavki so sredstva namenjena za članske ekipe, 
ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih 
zvez, na državni ravni, s športniki državnega, ali 
mladinskega razreda in v tekmovalnih sistemih, ki 
omogočajo napredovanje do najvišje državne ravni.   
1.6.1. Individualne športne panoge: 
Kdor kandidira mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• imeti zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti,  

• program je pomemben za Občino Šenčur, 
• izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini, 
• maksimalno število vadbenih ur skupine je 320 ur 

letno, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11, 
• izvajalec organizira vsaj eno uradno tekmo na 

območju Občine Šenčur. 
1.6.2. Kolektivne športne panoge: 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
• imeti zagotovljene materialne, kadrovske, 

organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti,  

• program je pomemben za Občino Šenčur, 
• izvajalec ima organizirani vsaj dve starostni skupini, 
• maksimalno število vadbenih ur ekipe je 320 ur 

letno, 
• število športnikov v vadbeni skupini po tabeli št. 11, 
• izvajalec organizira tekme na območju Občine 

Šenčur. 
1.7.  Vrhunski šport 
Sofinancira se objekt in strokovni kader (tabela št. 8 in 
tabela št. 9 Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju 
športnih programov v Občini Šenčur), do največ 1200 ur. 
Sredstva so namenjena za sofinanciranje športnic in 
športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 
razreda, ki so objavljeni v uradnem glasilu OKS-ZŠZ. 
Športnice in športniki morajo biti nastopajo za izvajalce 
športnih programov, ki se prijavijo na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov.  
1.8. Organiziranost v športu 
Športnim društvom se sofinancira njihovo delovanje. 
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja 
društev je število evidentiranih članov s plačano članarino 
in uradno podpisano pristopno izjavo (0,5 točke/član).  
2.  Programi športne rekreacije, športa starejših in športa 
invalidov se sofinancirajo v višini  7.600,00 EUR. 
 
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni 
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, 
zmanjšati negativne posledice današnjega načina 
življenja, preprečevati upadanje vitalnosti ter z 
navedenimi motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike 
dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno 
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega 
prostega časa.  
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma 
sami, vendar se zaradi javnega interesa po vključevanju 
čim večjega števila občanov v športno aktivnost 
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sofinancira vadba skupine, v kateri je najmanj 12 
udeležencev:   
• največ 80 ur strokovnega kadra/skupino (za 

udeležence stare nad 65 let starosti), ter 
• največ 80 ur najema objekta/skupino. 

Več kot ena skupina se prizna samo v primeru, če ima 
društvo za izvajanje tega programa ustrezen strokovni 
kader (trener, vaditelj, ali instruktor). Praviloma skupino 
10 udeležencev vodi 1 strokovni delavec. 
Posameznemu izvajalcu se prizna izvajanje organizirane 
športne rekreacije (uradna tekmovanja-lige, organizirani 
pohodi, organizirane aktivnosti), za katere je javno 
dostopna možnost vključitve v program. 
 
3.   Sofinanciranje razvojnih dejavnosti v športu  
 
3.1.  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov v športu v višini 3.500,00 EUR 
Sofinancira se : 
• sorazmerni delež stroškov osnovnega in dodatnega 

izobraževanja ter izpopolnjevanja strokovnega 
kadra, ki je odvisen od vsebine in obsega in 
udeležba na licenčnih seminarjih (kotizacija in 
licenčnina, v primeru, da je združena s kotizacijo). 

3.2.  Založništvo-Informatika v višini 750,00 EUR 
Sofinancira se spletna podpora v društvih, v naslednjem 
obsegu: 
• V povprečni višini nadomestila za spletno domeno 

treh ponudnikov  
• V povprečni višini enoletnega nadomestila za 

gostovanje treh ponudnikov  
V primeru, da izvajalec športnega programa v 
posameznem letu obeležuje obletnico delovanja društva, 
nad 20 let, se lahko sofinancira stroške izdaje biltena, ali 
druge pisne oblike predstavitve preteklega delovanja 
društva.  
Programi iz 3. točke se sofinancirajo  v skupni višini 
4.250,00 EUR. 
 
4.  Večje športne prireditve  
 
Zagotovijo se sredstva za sofinanciranje organizacije 
športnih prireditev in sicer: 
Prireditve na krajevni, občinski, medobčinski in regijski 
ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini 

Šenčur, 
• prireditev je odmevna pri občanih, 
• prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna, 
• prireditve se udeležijo tudi športniki iz Občine 

Šenčur. 
Prireditve na državni ali mednarodni ravni se 
sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• prireditev se delno ali v celoti odvija v Občini 

Šenčur, 
• prireditev je odmevna v širšem prostoru, 
• prireditve se udeležijo uveljavljeni športniki, 

prireditev pa ima status mednarodne prireditve, če 
se je udeležijo športniki iz najmanj petih držav,   

• prireditev je v programu nacionalne panožne zveze 
in v koledarju prireditev Občine Šenčur. 

Sofinancirajo se materialni stroški prireditev ki jih 
organizirajo izvajalci letnih športnih programov, z najmanj 
20 udeleženci, vendar vsakemu izvajalcu največ dve 
prireditvi letno, objavljeni v koledarju prireditev Občine 
Šenčur in objavljene na spletni strani Občine Šenčur. 
Pogoj za sofinanciranje prireditve je pisna seznanitev o 
izvedbi prireditve, ki jo je potrebno poslati na naslov 
Občine, najmanj 10 dni pred datumom izvedbe. 

Med materialne stroške štejejo: nadomestila za priznanja, 
nadomestila za upravne takse, nadomestila za najem, ali 
uporabo objekta, stroški sodnikov, stroški meritev, stroški 
za izdelavo reklamnih objav, stroški prehrane, če je 
zagotovljena z razpisom in zahtevami za organizacijo 
prireditve, stroški zdravniške službe, prevozni stroški, 
drugi operativni stroški povezani z organizacijo prireditve. 
 
Organizacija športnih prireditev in turnirjev*: 
 

Pomen Od 20 do 50 
udeležencev 

Od 50 do 100 
udeležencev 

Nad 100 
udeleženc
ev 

Krajevno 10 točk 20 točk 30 točk 
Občinsko 20 točk 40 točk 80 točk 
Medobčins
ko 

30 točk 50 točk 90 točk 

Regijsko 40 točk 60 točk 100 točk 
Državno 80 točk 100 točk 200 točk 
Mednarod
no 

100 točk 120 točk 220 točk 

*Upošteva se koeficient 1, v kolikor  gre za olimpijski 
šport (disciplina, ki je na sporedu Olimpijskih iger in na 
njej nastopajo udeleženci, ki so lahko potencialni 
kandidati za nastop na tekmovanjih najvišjega ranga (SP, 
EP, OI)) se upošteva koeficient 2 
Poleg zgornje tabele se za vrednotenje prireditev 
upošteva tudi nivo tekmovanja in tradicionalnost 
prireditve.  
 
Nivo tekmovanja: 
 

Nivo tekmovanja Število 
točk 

Tekmovanje z udeležbo vrhunskih 
športnikov, svetovnega, 
 mednarodnega  in perspektivnega 
razreda,  

200 

Tekmovanje z udeležbo športnikov, 
registriranih pri panožni zvezi 
 (organizacija državnega, ali pokalnega 
prvenstva, na državni 
   ravni)  

120 

Druga tekmovanja (razni turnirji, ki nimajo 
uradnega 
 tekmovalnega pomena) 

60 

Rekreacija oziroma druženje  10 
 
Tradicionalnost prireditve: 
 

Tradicija prireditve Koeficient  
Prireditev se organizira od 1-3 
let 

0,4 

Prireditev se organizira 4 – 6 
let 

0,6 

Prireditev se organizira 7-9 let  0,8 
Prireditev se  organizira  10 let 
ali več  

1 

 
Za sofinanciranje prireditev se v letnem programu športa 
zagotovi 9.500,00 EUR. 
 
5.  Športni objekti – vzdrževanje športnih objektov 
 
Za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov se 
zagotovi:  
5.1.  Športni park Visoko     3.700,00 EUR 
5.2.  Športni park Trboje        1.500,00 EUR 
Sofinancirajo se manjša vzdrževalna dela, ki so redna 
vzdrževalna dela manjših vrednosti, ki ne povečujejo 
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vrednosti objekta. Sredstva se namenjajo za manjša 
popravila in dela na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo 
v objektu (manjša pleskarska dela, zamenjava rezervnih 
delov in podobno). Sredstva se črpajo tekoče na podlagi 
predložitve zahtevka z uradnimi računi in prilogami o 
izvedbi naročila oziroma izvedbe del. Med ta sredstva ne 
štejejo sredstva za nadomestilo obratovalnih stroškov.  
Športni objekti iz 5. točke se skupaj sofinancirajo v višini 
5.200,00 EUR. 
 
6. Končne določbe 
 
V primeru, da bodo posamezne postavke letnega 
programa športa le delno izkoriščene, bo občinska 
uprava posredovala podatke o zneskih neizkoriščenih 
sredstev po posameznih segmentih Komisiji za šport do 
konca meseca oktobra. Komisija za šport  bo na podlagi 
pridobljenih podatkov predlagala županu prerazporeditev 
sredstev, na podlagi utemeljenih zahtevkov, ki jih bodo 
posamezna društva posredovala komisiji. 
 
Društva lahko namensko pridobljena sredstva, na podlagi 
tega programa izkoristijo samo za namen, ki je 
opredeljen v sklenjeni pogodbi o sofinanciranju. 
 

4. člen 
Letni program športa začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 671-00002/2019-001 
Datum: 30.01.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
OBČINA VIDEM 

 
100. Sklep o odpisu terjatev 
 
Na podlagi 16. člen Statuta Občine Videm (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 11/2016-UPB2, 45/2017) 346. 
člena Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07-UPB, 
64/16- Odl. US, 20/18-OROZ631) in 8. člena Odloka o 
proračunu Občine Videm za leto 2018 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 55/17, 6/18, 25/18) je občinski svet 
na svoji 2.redni seji, dne 29.01.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1.člen 
Terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v višini 
220.668,08 EUR se zaradi zastaranja odpiše na datum 
31.12.2018 in sicer terjatve po naslednjih računih: 
 

Zap. 
št. 

Št. računa Znesek v 
EUR z 
DDV 

1 20/201020000001 4.705,84 
2 20/201020000002 4.705,84 
3 20/201020000003 4.705,84 
4 20/201020000004 4.705,84 
5 20/201020000005 4.705,84 
6 20/201020000006 4.705,84 
7 20/201020000007 4.705,84 
8 20/201020000008 4.705,84 
9 20/201020000009 4.705,84 

10 20/2010200000010 4.705,84 
11 20/2010200000011 4.705,84 
12 20/2010200000033 4.705,84 
13 20/201120000001 13.321,78 
14 20/201120000005 13.321,78 
15 20/201120000006 13.321,78 
16 20/201120000007   6.519,45 
17 20/201120000008 13.321,78 
18 20/201120000009 13.321,78 
19 20/2011200000010 13.321,78 
20 20/2011200000011 13.321,78 
21 20/2011200000012 13.321,78 
22 20/2011200000014 13.321,78 
23 20/2011200000015 13.321,78 
24 20/2011200000016 13.321,78 
25 20/2011200000017 13.321,78 
26 23/201120000018 -2.182,81 - 

dobropis 
 

2.člen 
Terjatev do Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v višini 
114.246,56 EUR iz naslova takse za obremenjevanje 
okolja se odpiše na datum 31.12.2018. 
 

3.člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 007-01/2019-01 
Datum: 29.01.2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 

 
 

OBČINA VITANJE 
 
101. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 

Vitanje 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) je Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji 
dne 25. 1. 2019 sprejel  
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
STATUTA 

OBČINE VITANJE 
 

1. člen 
V Statutu Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 49/2017) se v tretjem odstavku 11. člena doda 
alineja:  
• Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. 

 
2. člen 

Tretji odstavek 22. člena se spremeni tako, da glasi: 
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlaga občinskemu svetu pravila o določanju 
nadomestil za delo članov občinskega sveta (sejnine), 
članov nadzornega odbora in članov delovnih, strokovnih, 
posvetovalnih in drugih teles občinskega sveta ter 
Občine.«  
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3. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da glasi:  
»(1) Delovna telesa občinskega sveta so lahko: 
• Statutarno-pravna komisija, 
• Odbor za finance, občinsko premoženje in 

gospodarska vprašanja, 
• Odbor za družbene dejavnosti, 
• Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja 

podeželja, 
• Odbor za malo gospodarstvo,  
• Odbor za turizem, 
• Komisija za nagrade in priznanja, 
• Komisija za socialna vprašanja, 
• Komisija za mlade.« 

 
4. člen 

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vitanje začnejo 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 
Št.: 9000-002/2019-013 
Vitanje, dne 25. 1. 2019. 
 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 

 
 

 
102. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08,79/09,51/10 IN 

40/12-ZUJF), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11-UPB,14/13-POPR. in 101/13) in 17. 
člena statuta Občine Vitanje (UGSO št. 49/2017) je 
Občinski svet Občine Vitanje na 3. redni seji dne 
25.1.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE VITANJE ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2019 
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) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
 

Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.327.857,94 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.762.432,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.700.207,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.587.347,00 
703 Davki na premoženje 72.060,00 
704 Domači davki na blago in storitve 40.800,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 62.225,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 55.905,00 
711 Takse in pristojbine 1.000,00 
712 Globe in druge denarne kazni 400,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 620,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 4.300,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 80.590,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 80.590,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 469.835,94 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 272.948,88 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 196.887,06 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV 15.000,00 
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 15.000,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.727.610,97 
40 TEKOČI ODHODKI 931.752,23 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 146.716,63 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.884,14 
402 Izdatki za blago in storitve 714.840,05 
403 Plačila domačih obresti 4.300,00 
409 Rezerve 42.011,41 

41 TEKOČI TRANSFERI 835.337,00 
410 Subvencije 33.200,00     
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 568.030,00 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 62.950,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 171.157,00 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 912.921,74 
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 912.921,74 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 47.600,00 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 27.100,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.500,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -399.753,03 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

 
0,00 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 

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

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

V.) 
 

0,00 
 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 295.334,69 
50 ZADOLŽEVANJE 295.334,69 

500 Domače zadolževanje 295.334,69 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 100.274,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 100.274,00 
550 Odplačila domačega dolga 100.274,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -204.692,34 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 195.060,69 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 399.753,03 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 204.692,34 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov (Občinski svet, Župan, 
Nadzorni odbor, Upravni organ), ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske 
porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s 
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o 
javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona 
o javnih naročilih, Zakona o uravnoteženju javnih financ, 
Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za 
javna naročila investicijskega značaja in drugimi 
podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke. Za 
izvrševanje proračuna je odgovoren župan. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 
• požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred 

požarom, ki se uporablja za namene, določene v 
tem zakonu, 

• državna sredstva, evropska sredstva in sredstva 
drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve, 

• turistična taksa, 

• prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega 
stvarnega premoženja,  

• donacije, 
• okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda, 
• pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
• koncesijske dajatve od izkoriščanja gozdov in 

lovstva. 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem 
načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni 
višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov 
poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun. 
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, 
se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere 
so opredeljeni. 
Občina je imela na dan 31.12.2017 oblikovane sklade 
neporabljene okoljske dajatve v višini 164.988,55 € ter 
rezervni sklad v višini 38.601,00 €. Sklada neporabljene 
okoljske dajatve, v višini v kateri nista bila porabljena v 
letu 2018, se upoštevata kot sredstva na računu na dan 
31.12.2018. Proračunski postavki sta v letu 2019 še 
vedno planirani v posebnem delu proračuna, vendar 
zmanjšani zaradi investicij, ki so financirane iz okoljske 
dajatve. O uporabi oblikovanega rezervnega sklada 
preteklih let odloča občinski svet. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem  načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.  

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

 
6. člen 

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda 
javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj 
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v 
sprejetem proračunu. 

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme 
presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 

1. v letu 2020 40 % navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 
40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

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

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

 
7. člen 

(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
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. 
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so 
uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge 
spremembe projektov. 

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

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

Proračunski skladi so: 
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF 

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
25.371,41 eurov. Na podlagi za finance pristojnega 
organa občinske uprave o porabi sredstev proračunske 
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF 
odloča župan  in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.  
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja države 
 

9. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 € odpiše 

oziroma delno odpiše plačilo dolga. Prav tako lahko 
župan odobri sredstva do višine 400 €. 
 
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 se občina za proračun leta 2019 
lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in 
Zakonom o financiranju občin do višine 3% skupne 
primerne porabe občin v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja v državnem proračunu, za namen črpanja 
povratnih sredstev po 23.čl. ZFO ter do višine 211.773,12 
eurov interne zadolžitve. Interna zadolžitev pomeni 
zadolžitev znotraj proračuna, saj so kot stanje sredstev 
na računu na dan 31.12.2018 upoštevana tudi 
neporabljena namenska sredstva iz preteklih let (zadnji 
odstavek 4. člena Odloka), ki so planirana na proračunski 
postavki 15028-poraba okoljske dajatve sklad-voda in 
predvidoma v letu 2019 ne bo realizirana. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan 
odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do 
višine 5% sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za 
zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja investicij iz 
proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko 
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih 
oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na 

upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) 
se v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 0 eurov.  

Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega 
zadolževanja občine. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

12. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

13. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 9000-002/2019-011 
Datum: 25. 1. 2019 
 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 

 
 

 
103. Odloko ustanovitvi delovnih teles Občinskega 

sveta Občine Vitanje 
 
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 



Št. 4/1.2.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 111 
 

 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 22. do 26. člena Statuta 
Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
49/2017), 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
85/16, 67/17 in 21/18-ZNOrg.), 14. in 15. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 
– ORZGJS40) je Občinski svet Občine Vitanje na svoji 3. 
redni seji dne 25. 1. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O USTANOVITVI DELOVNIH TELES OBČINSKEGA 

SVETA 
OBČINE VITANJE 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
S tem odlokom Občinski svet Občine Vitanje ustanavlja 
svoja delovna telesa (komisije, odbore) in telesa lokalne 
skupnosti, določa njihovo sestavo ter pristojnosti in 
naloge. 
 

2. člen 
Občinski svet Občine Vitanje ustanovi svoja delovna 
telesa in telesa lokalne skupnosti: 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja,  

2. Statutarno-pravna komisija,  
3. Odbor za finance, občinsko premoženje in 

gospodarska vprašanja,  
4. Odbor za družbene dejavnosti,  
5. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja 

podeželja,  
6. Odbor za malo gospodarstvo, 
7. Odbor za turizem, 
8. Komisija za nagrade in priznanja, 
9. Komisija za socialna vprašanja 
10. Komisija za mlade 
11. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
12. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 
3. člen 

Delovna telesa občinskega sveta so strokovna, delovna 
in posvetovalna telesa občinskega sveta, ki v skladu s 
statutom, poslovnikom občinskega sveta in drugimi 
predpisi obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega 
sveta in dajejo občinskemu svetu, županu in občinski 
upravi mnenja in predloge. 
 

4. člen 
Odbori štejejo od sedem do največ devet članov, 

komisije pa od tri do največ šest članov. 
Člane delovnih in drugih teles imenuje občinski svet 

izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed 
drugih občanov, vendar največ do polovice članov, razen 
teles v 20. in 21. členu tega odloka. 
Delo delovnega telesa vodi član občinskega sveta kot 
predsednik, kar ni obvezno za telesa v 20. in 21. členu.  
 

5. člen 
Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo 
s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v 
občinski upravi. 
 

6. člen 
Seje delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobudo, 
na zahtevo občinskega sveta ali župana. Delovno telo 
sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. 
 

 

7. člen 
Predsednik delovnega telesa : 
• sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,  
• organizira in vodi delo delovnega telesa,  
• sodeluje z županom, podžupanom, člani 

občinskega sveta in delavci občinske uprave,  
• sodeluje na sejah občinskega sveta,  
• skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,  
• skrbi za izdelavo zapisnika seje, 
• opravlja druge naloge, določene s tem odlokom. 

 
8. člen 

Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki, po 
predhodnem soglasju župana ali občinskega sveta, z 
namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge 
o zadevah, ki se obravnavajo na seji. 
 

9. člen 
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske 
uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu. 
 
II. Sestava in pristojnosti delovnih teles 
 

10. člen 
1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ima tri člane: Janez Kričaj – predsednik, Milan Hrovat, 
Anton Kuzman. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
opravlja naslednje naloge: 
• predlaga svetu potrditev mandatov sveta in župana,   
• predlaga svetu kandidate za organe sveta in druge 

organe, ki jih voli in imenuje svet,  
• občinskemu svetu in županu daje pobude oziroma 

predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,  
• pripravlja ostale predloge, ki se nanašajo na volitve, 

imenovanja in razrešitve, razen če statut in 
poslovnik občinskega sveta ne določata drugače,  

• pripravlja predloge za imenovanja, ki se nanašajo 
na izvajanje ustanoviteljskih pravic občine v javnih 
zavodih in gospodarskih službah lokalnega 
pomena,  

• v skladu z zakonom predlaga nadomestila in 
povračila za uspešnost občinskih funkcionarjev, 
predsednikov in članov delovnih teles in delavcev, 
ki opravljajo strokovna, administrativna in tajniška 
opravila za delovna telesa občinskega sveta,  

• opravlja druge naloge, določene s statutom občine, 
poslovnikom občinskega sveta in poslovnikom 
komisije. 

 
11. člen 

2. Statutarno-pravna komisija ima pet članov: Rok zlodej 
- predsednik, Janez Kričaj, Andrej Poklič, Zdenko Plankl, 
Nina Klemenc.  
Statutarno-pravna komisija opravlja naslednje naloge: 
• pripravlja statut občine, njegove spremembe in 

dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih 
določb statuta,  

• pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove 
spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago 
posameznih določb poslovnika,  

• spremlja uporabo predpisov občine,  
• obravnava s stališča zakonitosti in pravnega 

oblikovanja ter skladnosti s statutom občine 
predloge predpisov in drugih aktov, daje k njim 
svoja mnenja in soglasja 

• obravnava vloge in pritožbe občanov, preverja 
njihovo utemeljenost in daje predloge za rešitev,  
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• opravlja druge naloge, določene s statutom, 
poslovnikom občinskega sveta in drugimi splošnimi 
akti občine. 

 
12. člen 

3. Odbor za finance, občinsko premoženje in 
gospodarska vprašanja ima devet članov: 
Anton Kuzman – predsednik, Milan Hrovat, Janez Kričaj, 
Rok Zlodej, Andrej Poklič, Roman Kričaj, Viktor Jager, 
Jože Brodej.   
Odbor za premoženje, finance in gospodarska vprašanja 
opravlja naslednje naloge: 
• obravnava občinski proračun in njegove izvršitve,   
• daje mnenje občinskemu svetu glede nakupa, 

prodaje in najema občinskega premoženja, o 
katerem odloča občinski svet,  

• predlaga občinskemu svetu ukrepe za zagotovitev 
neprofitnih in socialnih stanovanj,  

• daje mnenja občinskemu svetu o aktih in predpisih 
s področja financiranja stanovanjske problematike 
in premoženja,  

• daje pobude nadzornemu odboru za pregled 
občinskega proračuna ali njegovega dela,  

• daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na 
občinski proračun in občinsko premoženje.  

 
13. člen 

4. Odbor za družbene dejavnosti ima sedem članov: 
Andraž Pogorevc - predsednik, Marija Jeseničnik, Anton 
Slatinek, Viljem Petaci, Dejan Fijavž, Vladka Maligoj, 
Tanja Brezlan. 
Odbor za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:  
• obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem, 

kulturo, športom in rekreacijo,  
• daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z 

ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki opravljajo 
družbene javne službe lokalnega pomena,  

• skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,  
• opravlja druge zadeve s področja družbenih služb,  
• predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 

dejavnosti svojega delovnega področja. 
 

14. člen 
5. Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja 
podeželja ima devet članov: Milan Hrovat – predsednik, 
Simon Golenač, Anton Kuzman, Milan Ovčar, Viljem 
Petaci, Drago Lužnik, Andrej Ošlak, Emil Sevšek, Roman 
Kričaj. 
Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja 
opravlja naslednje naloge: 
• predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v 

zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega 
razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah v občini,  

• daje predloge občinskemu svetu za 
subvencioniranje razvoja kmetijstva in dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah v občini,  

• daje mnenja občinskemu svetu o aktih s tega 
področja,  

• predlaga ukrepe na višje in strmo ležečih območjih 
za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in 
razvoj razpršenih kmetij,  

• obravnava druga vprašanja razvoja podeželja,  
• predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 

dejavnosti svojega delovnega področja.  
 

15. člen 
6. Odbor za malo gospodarstvo ima osem članov: Viljem 
Petaci - predsednik, Rok Zlodej, Milan Ovčar, Andrej 

Poklič, Matic Borovnik, Miran Klopotan, Goran Klopotan, 
Slavko Kitek. 
Odbor za malo gospodarstvo opravlja naslednje naloge:   
• oblikuje strategijo podjetništva ter malega 

gospodarstva ter predlaga občinskemu svetu 
ukrepe za razvoj podjetništva ter malega 
gospodarstva, 

• daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega 
področja, 

• pomaga z nasveti podjetnikom, 
• oblikuje višino najemnine za lokale, ki so v lasti 

občine, 
• predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 

dejavnosti svojega delovnega področja, 
• obravnava druga vprašanja s področja podjetništva 

ter malega gospodarstva. 
 

16. člen 
7. Odbor za turizem ima devet članov: Rok Zlodej - 
predsednik, Viljem Petaci, Anton Slatinek, Simon 
Golenač, Andraž Pogorevc, Roman Kotnik, Peter Mauc, 
Dejan Fijavž, Jože Brodej.  
Odbor za turizem opravlja naslednje naloge:   
• - predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši 

razvoj turizma in kmečkega turizma, 
• daje mnenje občinskemu svetu o aktih s tega 

področja, 
• daje mnenja glede vprašanj s področja turizma, 
• sodeluje s subjekti turizma in kmečkega turizma ter 

jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za 
razvoj turizma in kmečkega turizma, 

• obravnava druga vprašanja s področja turizma, 
• predlaga obseg proračunskih sredstev za področje 

dejavnosti svojega delovnega področja. 
 

17. člen 
8. Komisija za nagrade in priznanja ima šest članov: 
Simon Golenač – predsednik, Marija Jeseničnik, Janez 
Kričaj, Jožica Kuzman, Magda Kos, Vilma Ošlak. 
Komisija za nagrade in priznanja opravlja naslednje 
naloge: 
• pripravi in objavi javni razpis za zbiranje predlogov 

za podelitev priznanja in nagrad ob občinskem 
prazniku in ob slovenskem kulturnem prazniku, 

• pregleda in obravnava prispele predloge, 
• obvesti predlagatelje o morebitnih formalnih 

pomanjkljivostih predlogov, da jih dopolnijo, 
• oblikuje in pripravi predlog občinskemu svetu za 

podelitev nagrad in priznanj.  
 

18. člen 
9. Komisija za socialna vprašanja ima štiri člane: Anton 
Slatinek - predsednik, Marija Jeseničnik, Ana Brodej, 
Rajko Šojč. 
Komisija za socialna vprašanja opravlja naslednje 
naloge:  
• obravnava vprašanja v zvezi s socialo in 

zdravstvom, 
• daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z 

ustanovitvenimi akti javnih zavodov, ki   opravljajo 
javne službe lokalnega pomena na področju sociale 
in zdravstva, 

• spremlja izvajanje socialne politike v lokalni 
skupnosti, 

• spremlja socialne razmere v občini in predlaga 
ukrepe za pravičnejšo socialno varstveno  politiko, 

• opravlja druge naloge a področja sociale in 
zdravstva. 
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19. člen 
10. Komisija za mlade ima šest članov. 
Komisija za mlade ima naslednje naloge: 
• spremlja in usklajuje aktivnosti mladih,  
• spremlja položaj mladih in opozarja na njihovo 

problematiko v lokalni skupnosti, 
• skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega 

dela in lokalne mladinske politike, 
• spremlja potrebe mladih v občini in išče rešitve za 

njihovo uresničitev,  
• pripravlja lokalni program za mladino in spremlja 

njegovo izvajanje, 
• obravnava probleme mladih in pripravlja pobude in 

predloge za njihovo reševanje;  
• spremlja izvajanje mladinskega dela v občini; 
• obravnava druga vprašanja, povezana z mladino. 

 
20. člen 

11. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima 
sedem članov: Božidar Zidanšek – predsednik, Andrej 
Poklič, Anton Slatinek, Tomaž Ravnak, Andrej Vovk, 
Jožef Ravnjak, Herman Mlinšek. 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ima 
naslednje naloge: 
• prometu ocenjuje stanje varnosti v cestnem 

prometu na lokalni ravni,  
• predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem 

programe za varnost cestnega prometa in ustrezne 
ukrepe za njihovo izvajanje,  

• koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 
varnost cestnega prometa na lokalni ravni,  

• skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno 
izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega 
prometa,  

• skrbi za izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni 
ravni, 

• obravnava in daje pobude za povečanje varnosti v 
cestnem prometu v občini. 

 
21. člen 

12. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja 
naslednje naloge: 
• daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem 

gospodarskih javnih služb pristojnim organom 
lokalnih skupnosti, ki so jih dolžni o svojih stališčih 
in ukrepih obvestiti, 

• daje mnenja, pobude in predloge v zvezi s 
pripravljanjem odlokov in drugih aktov v zvezi z 
zagotavljanje, izvajanjem in določanjem cen 
zagotavljanja javnih dobrin. 

 
 

IV. Prehodne in končne določbe 
 

22. člen 
Glede načina dela delovnih teles občinskega sveta in 
drugih teles lokalne skupnosti se smiselno uporabljajo 
določbe statuta in poslovnika občinskega sveta občine 
Vitanje, ki urejata način delovanja občinskega sveta. 
Člani teles po tem odloku so  imenovani za dobo štirih 
let, mandatna doba sovpada z mandatno dobo 
občinskega sveta.  

 
23. člen 

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporablja pa se od sprejema na 
občinskem svetu. 
 
Datum: 25. 1. 2019 

 Občina Vitanje 
 Slavko Vetrih, župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
104. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št, 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/05, 
100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl. 
US in 40/12-ZUJF); 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr., 110/11-
ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13 ZIPRS1415 in 
101/2013) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 60/18) in Odloka o proračunu 
Občine Zavrč za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 60/2017),  je Občinski svet Občine Zavrč na 2. 
redni seji dne, 28.01.2019 sprejel,  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU 

OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2019 (Uradno 

glasilo slovenskih občin, št. 60/2017) se v 2. členu 
spremeni tako, da se glasi: 

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih: 
 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.936.850,00 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.313.466,00 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.167.086,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.077.088,00 
703 Davki na premoženje  67.338,00 
704 Domači davki na blago in storitve 22.660,00 
706 Drugi davki 0,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 146.380,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 75.600,00 
711 Takse in pristojbine 1.800,00 
712 Globe in druge denarne kazni 2.500,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 



Št. 4/1.2.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 114 
 

 

714 Drugi nedavčni prihodki 66.480,00 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.750,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 5.250,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev      2.500,00 
73 PREJETE DONACIJE 0,00 
730 Prejete donacije iz domačih virov 0,00 
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 615.634,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 268.464,00 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU      347.170,00 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.062.820,00 
40 TEKOČI ODHODKI 939.273,58 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 246.144,64 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.735,36 
402 402 Izdatki za blago in storitve 460.976,95 
403 Plačila domačih obresti 15.650,00 
409 Rezerve  177.766,63 
41 TEKOČI TRANSFERI 583.388,00 
410 Subvencije 55.760,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 314.070,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 80.150,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 133.408,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 499.408,42 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 499.408,42 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 40.750,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 29.640,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 11.110,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) -125.970,00 
 B. RAČUN FINANČIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALKSIH DELEŽEV 0,00 
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 
440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo 

premoženje v svoji lasti 
0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 0,00 
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 60.000,00 
50 Zadolževanje  60.000,00 
500 Domače zadolževanje 60.000,00 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 78.030,00 
55 Odplačilo dolga 78.030,00 
550 Odplačila domačega dolga 78.030,00 
IX. SPREMEMBA STANJA NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -144.000,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) -18.030,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.) 125.970,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 144.000,00 
9009 Splošni sklad za drugo 144.000,00 

 
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  
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 Zavrč. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
Spremeni in dopolni se 4. člen Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2019, tako da se glasi: 
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Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom,  

2. taksa za obremenjevanje voda, 
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja 

odpadkov, 
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
5. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 

katere se pobirajo, 
6. prihodki od komunalnega prispevka, 
7. drugi prihodki, ki jih določi občina, 
8. koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z 

divjadjo,  
9. koncesijska dajatev za gozdove. 
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo 

porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene 
za katere so opredeljeni. 
 

3. člen 
Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o proračunu 

Občine Zavrč za leto 2019, tako da se glasi: 
Proračunski skladi so: 

1. Proračunska  rezerva oblikovana po ZJF 
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 
določena s proračunom,  vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna. 

Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 
2019 oblikuje v višini 17.000,00 EUR in 

Proračunska rezerva iz rezerv države v višini 
154.070,00 eur.  

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. 
 

4. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 
2019 ostajajo nespremenjena. 
 

5. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 410-01/2017-006 
Datum: 28.01.2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 

 
 

 
105. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na  podlagi  29. člena  Zakona  o  lokalni  samoupravi  
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)), v skladu s 212. členom 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-
B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)  
in  14. člena  Statuta  Občine  Zavrč  (Uradno  glasilo 
slovenskih občin 60/18)  je  občinski  svet  Občine  Zavrč  
na 2. redni seji,  dne  28.01. 2018 sprejel 
 

SKLEP 
O  UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

S  tem  sklepom  se  ukine status javnega dobra za 
zemljišče  parc.  št. 1029/3  k.o. 469 – Turški Vrh. 
 

2. člen 
Nepremičnina,  navedena  v  I. točki  tega  sklepa  
preneha imeti značaj  »javno dobro«  ter  se  vknjiži  
lastninska  pravica  na  ime  pravne  osebe: 
Občina  Zavrč,  Goričak 6,  2283 Zavrč,  
matična  številka:  5883377, 
do celote. 
 

3. člen 
Sklep  začne  veljati  naslednji  dan  po  objavi  v  
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  478-2/2019-001 
Datum: 28.01. 2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 
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