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OBČINA BENEDIKT  

 
251. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 

2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO, 
76/2016 - odl. US, 11/18ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 - 
UPB4,14/2013 - popr., 101/2013, 55/2015 - ZFisP in 
96/2015-ZIPRS1617, 81/16-ZIPRS1819 in 13/2018) in 
63. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 22/18) je Občinski svet Občine 
Benedikt na 3. redni seji, dne 13.3.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE BENEDIKT ZA LETO 2019 
 

1. Splošna določba  
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Benedikt 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 na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
   

KONTO NAZIV  ZNESEK V EUR  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.467.781,13 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)        
70 DAVČNI PRIHODKI 1.699.119,00 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.565.243,00  
703 Davki na premoženje 90.554,00 
704 Domači davki na blago in storitve            43.322,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 266.456,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 139.526,00 
711 Takse in pristojbine 3.100,00 
712 Denarne kazni              2.900,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.000,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 62.930,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 339.759,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 339.759,00           

73 PREJETE DONACIJE            
730 Prejete donacije iz domačih virov            
731 Prejete donacije iz tujine            

74 TRANSFERNI PRIHODKI 162.447,13 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 162.447,13 
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         741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.379.007,07 
40 TEKOČI ODHODKI 976.313,58  

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 189.265,58 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 35.023,00 
402 Izdatki za blago in storitve 701.765,00 
403 Plačila domačih obresti 25.560,00 
409 Rezerve 24.700,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.041.741,99 
410 Subvencije  
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 680.900,00 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 98.365,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 262.476,99 
414 Tekoči transferi v tujino            

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 350.643,31 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 350.643,31 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.308,19        
430 Investicijski transferi  
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 10.308,19 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom            

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 88.774,06 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  
      KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            
750 Prejeta vračila danih posojil  
751 Prodaja kapitalskih deležev            
752 Kupnine iz naslova privatizacije           

 V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
     DELEŽEV (440+441+442)            

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb            
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije            

 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  
 C. RAČUN FINANCIRANJA  
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)  

50 ZADOLŽEVANJE 72.294,00 
500 Domače zadolževanje 72.294,00 

 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)  
55 ODPLAČILO DOLGA 159.737,62 

550 Odplačilo domačega dolga 159.737,62 
 IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  
      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                 1.330,44 
 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -87.443,62 
 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.) 88.774,06 
 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2018 

9009 Splošni sklad za drugo 
-298,63                         

 
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. 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-
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
k temu odloku in se objavljata na spletni strani Občine 
Benedikt. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki 

ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, in tega odloka. 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
podskupin kontov.  

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

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. čl. ZJF, 
tudi naslednji prihodki: 
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1. Prihodki požarne takse po 59. čl. Zakona o varstvu 
pred požarom (Ur.l. RS št.3/07-uradno prečiščeno 
besedilo, 9/11 in 83/12) se porabijo za namene 
določene v navedenem zakonu. 

2. Prihodki od občanov za sofinanciranja investicij, 
prihodki iz naslova vzdrževanja pokopališča, 
prihodki iz naslova vodarine in vzdrževanje 
vodovoda, prihodki od okoljskih dajatev za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 
voda, ki se porabijo le za gradnjo infrastrukture, 
namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih 
služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva 
okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih 
voda in zagotavljanju oskrbovalnih standardov, 
tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih 
ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

 
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 
proračuna) med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – 
župan. 

Župan s poročilom ob polletni realizaciji proračuna in ob 
koncu 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 za projekte 

iz načrta razvojnih programov prične s postopkom 
prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki 
je vključen v načrt razvojnih programov.  

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

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 za leto 2019. 

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo 
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov. 

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Predstojnik neposrednega uporabnika poračuna 
(župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 10%, 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 sklad) 

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, 
oblikovane po ZJF. 

Od prihodkov proračuna za leto 2019, izkazanih v 
bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska 
rezerva v višini 10.700,00 EUR. Sredstva proračunske 
rezerve ne smejo presegati 1,5% prejemkov proračuna. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. čl. ZJF do višini 
2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 

Rezerva se uporablja za pokrivanje stroškov ukrepov 
ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih 
in drugih nesreč; kot so suša, potres, požar, poplave in 
druge naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z 
zakonom, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski 
škodljivci. 
 

9. člen 
V proračunu se del predvidenih proračunskih 

prejemkov v višini 14.000,00 EUR  vnaprej ne razporedi, 
ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se 
v proračunu posebej izkazuje. 

Sredstva splošne proračunske rezervacije se 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev 
proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena 
sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo 
v finančni načrt neposrednega uporabnika. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja  
 

10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. čl. ZJF, 
pa lahko župan dolžniku do višine 200,00 EUR odpiše 
oz. delno odpiše plačilo dolga. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

11. člen 
Občina Benedikt se bo za izvrševanje proračuna za leto 

2019 (projekt »Rekonstrukcija JP 704823  (Drvanja – 
Bačkova – Froleh)« zadolžila pri državnem proračunu v 
višini 72.294,00 EUR. 

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 
lahko v letu 2019 zadolži do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna. 

Občina v letu 2019 ne daje poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Občina Benedikt. 
 

12. člen 
V skladu z zakonom o financiranju občin se javna 
podjetja in javni zavodi ne morejo zadolžiti brez soglasja 
ustanovitelja. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
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13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Benedikt v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 41002-009/2018-10 
Datum: 13. 3. 2019 
 

 Občina Benedikt 
 Milan Repič, župan 

 
 

 
OBČINA BLED 

 
252. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje 

Zavodu za kulturo Bled 
 
Na podlagi določila 19. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 – ZSPDSLS-1), 5., 6. in 
17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na 
področju kulture v Občini Bled Zavod za kulturo Bled 
(Uradni list RS, št. 126/2004, 50/2012, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 49/18) in 30. člena Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 30/17) izdajam 
 

SKLEP 
O PRENOSU PREMOŽENJA V UPRAVLJANJE 

ZAVODU ZA KULTURO BLED 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

S tem sklepom se določi Zavod za kulturo Bled (v 
nadaljevanju: upravljavec) za upravljavca stvarnega 
premoženja Občine Bled, ki je namenjeno upravljanju 
lokalne kulturne dediščine: zagotavljanje parkirnih 
površin v okolici grajskega kompleksa. 
 

2. člen 
(stvarno premoženje) 

Predmet te pogodbe je prenos stvarnega premoženja v 
upravljanje, in sicer nepremičnega premoženja: zemljišče 
s parc. št. 435/25 k.o. Bled v površini 19.684 m2  , na 
katerem ni objektov. 
 

3. člen 
(sklenitev pogodbe) 

Upravljavec mora skleniti pogodbo o upravljanju s 
premoženjem v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
sklepa. 
 

4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka 478-1/2019-1 
Datum: 12.3. 2019 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

253. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo 
obstoječe kategorizirane javne ceste JP 512462-
Razgledna cesta II, ki po izvedbenem načrtu »Obnova 
dela Razgledne ceste na Bledu« (štev. P-92/16, GGD 
d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, odg. vodja projekta 
mag. Andreja Strupi Pavlin, univ. dipl. inž. grad.) poteka 
po nepremičninah s parc. št. 463/137 (del), 463/148 (del), 
obe k. o. Rečica, nujno potreben za javno korist in je v 
javnem interesu. 
 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
254. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
 
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni 
list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list 
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Bled (Ur. list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12, 32/14, 57/14, 
14/17) in 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 
67/09, 87/12) je občinski svet Občine Bled na 2. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O UGOTOVITVI JAVNE KORISTI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ugotovi, da je prevzem nepremičnin z 
odkupom ali razlastitvenim postopkom za rekonstrukcijo 
obstoječe kategorizirane javne poti JP 513076-Koritno VI, 
ki po idejnem projektu IZP »Ureditev odseka ulice Koritno 
VI« (štev. K 152021, Protim Ržišnik Perc d.o.o., 
Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur, odg. vodja projekta 
Rok Ahačič, univ. dipl. inž. grad.) poteka po 
nepremičninah s parc. št. 533/16, 533/17, 533/10 (del), 
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532/2 (del), 648/1 (del), vse k. o. Ribno, nujno potreben 
za javno korist in je v javnem interesu. 
 

2. člen 
Nepremičnine se odkupijo v minimalnem obsegu, 
določenem v skladu z načrtom parcelacije, ki je izdelan 
na podlagi projektne dokumentacije.  
 

3. člen 
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Bled, se na 
predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v lasti 
Občine Bled.  
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Datum: 19.2.2019 
Številka: 034-2/2019-20 
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

 
255. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih 

programov in kulturnih projektov s področja 
ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem, na podlagi Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Odloka o proračunu 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/2019) in Pravilnika o 
sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini 
Cerklje na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 5/ 2018), objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH 
PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV 

S PODROČJA LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI V 
OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019 

 
1. Naziv in sedež naročnika:  
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem. 
 
2. Predmet javnega razpisa: 
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti za 
leto 2019 (v nadaljevanju besedila: razpis) je namenjen 
sofinanciranju rednih kulturnih dejavnosti (programov) in 
projektov kulturnih društev, njihovih sekcij, zveze 
kulturnih društev in drugih izvajalcev s področja kulture, 
ki niso javni zavodi in imajo sedež v Občini Cerklje na 
Gorenjskem, skladno z določili Pravilnika o sofinanciranju 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s 
področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018; 
v nadaljevanju besedila: pravilnik). 
 

Javne kulturne dejavnosti po pravilniku so vse oblike 
dejavnosti s področja kulture: vokalno glasbena 
dejavnost, instrumentalna dejavnost, gledališka in 
lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, likovna in foto 

dejavnost, literarna dejavnost, ohranjanje kulturne 
dediščine, ki so kot take opredeljene v pravilniku in se 
izvajajo kot ljubiteljska dejavnost in so pomembni za 
lokalno območje. 

Sofinancirajo se kulturni programi, ki potekajo redno, 
organizirano in ustrezno strokovno vodeno, pod pogojem, 
da so rezultati redne dejavnosti članov kulturnih društev s 
področja Občine Cerklje na Gorenjskem, ter vsaj enkrat 
letno predstavljeni občinstvu v Občini Cerklje na 
Gorenjskem ter posamezni kulturni projekti, ki bodo 
predstavljeni širši javnosti. 
 
3. Upravičenci, ki se lahko prijavijo na javni razpis: 
so kulturna društva, zveze kulturnih društev in drugi 
izvajalci s področja kulture, ki niso javni zavodi, imajo 
sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem, aktivno delujejo 
na območju občine in izvajajo kulturne dejavnosti 
namenjene širši javnosti ter so kot pravne osebe 
ustanovljeni ali registrirani za opravljanje dejavnosti s 
področja kulture vsaj šest mesecev pred dnem objave 
javnega razpisa ter prijavljeno dejavnost opravljajo na 
neprofitni osnovi. 
 
4. Pogoji za prijavo, ki jih morajo izvajalcev kulturnih 
programov/projektov, ki kandidirajo za razpisana javna 
sredstva, izpolnjevati so: 
• da imajo sedež v Občini Cerklje na Gorenjskem in 

aktivno delujejo na območju te občine,  
• da so v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljeni 

ali registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti vsaj 
6 mesecev pred dnem objave javnega razpisa, 

• da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni 
osnovi,  

• da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o 
članstvu, kolikor gre za organizacijsko obliko, ki 
temelji na članstvu, 

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 
načrtovanih kulturnih dejavnosti,  

• da programe/projekte, s katerimi se prijavljajo na 
razpis, izvajajo sami oziroma pretežno z lastnim 
članstvom, kar ne izključuje strokovne pomoči 
mentorjev,  

• da so prijavili programe oz. projekte, ki bodo 
izvedeni v letu 2019,  

• da redno dostavljajo poročila o realizaciji programov 
in/ali projektov ter imajo načrt aktivnosti za tekoče 
leto, 

• da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene 
obveznosti, v kolikor so prejeli sredstva iz 
proračuna občine, razen v primerih, ko kandidirajo 
prvič,  

• da izvedejo občni zbor najkasneje do konca prvega 
obdobja za poročanje,  

• da za isti program ne kandidirajo oz. niso že 
pridobili sredstev iz proračuna občine ali drugega 
javnega vira, 

• da so prijavljeni programi oz. projekti finančno 
uravnoteženi, 

• da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 
obrazcih in v določenih rokih, določenih s tem 
razpisom. 

• Izvajalci kulturnih programov lahko kandidirajo le 
• - s programi in/ali le s projekti, ki bodo realizirani 

najkasneje do 31.12.2019. 
Kulturni izvajalci (v nadaljevanju besedila: prijavitelj), 
katerih program je že sofinanciran iz drugih javnih 
sredstev (državni proračun, EU sredstva), so dolžni ob 
prijavni na javni razpis to navesti. Kulturni programi in 
kulturni projekti, ki se financirajo iz kateregakoli drugega 
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vira proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem, ne morejo 
biti predmet sofinanciranja po merilih in kriterijih tega 
razpisa. 
 
5. Višina razpoložljivih sredstev:  
Višina proračunskih sredstev, namenjenih javnim 
kulturnim programov in kulturnim projektom s področja 
ljubiteljske dejavnosti, prispelih na javni razpis za 
sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini 
Cerklje na Gorenjskem za leto 2019, znaša 70.000,00 
EUR, pri čemer se za: 
• sofinanciranje izvajanja kulturnih programov nameni 

65.000,00 EUR predvidenih sredstev,  
• sofinanciranje izvajanja kulturnih projektov pa 

5.000,00 EUR predvidenih sredstev. 
Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do 

spremembe okvirne višine sredstev za posamezno zgoraj 
navedeno področje. 

Sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 so 
zagotovljena na proračunski postavki 1831 – Transferi 
društvom s področja kulture za sofinanciranje programov 
in/ali projektov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in merila, 
skladno s pravilnikom in kriteriji tega razpisa. 
 
6. Razpisna področja ter merila in kriteriji za izbor: 
V okvir razpisanega področja sodijo vse oblike kulturnih 
dejavnosti z naslednjih področij: vokalno glasbena 
dejavnost, instrumentalna dejavnost, gledališka in 
lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, likovna in foto 

dejavnost, literarna dejavnost ter ohranjanje kulturne 
dediščine, ki so kot take opredeljene v pravilniku in se 
izvajajo kot ljubiteljska dejavnost in so pomembne za 
lokalno območje. 

Presojajo se programske dejavnosti, zahtevnost, obseg 
in nivo programskih dejavnosti, kakovostna raven 
dosežkov, realizacija, vključenost in sodelovanje ter drugi 
specifični pogoji, glede na področja kulturnih dejavnosti.  

Strokovna komisija ovrednoti programe oz. projekte na 
podlagi meril in kriterijev iz tega javnega razpisa. V 
primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na 
merila, po katerih se posamezna vloga točkuje, se šteje, 
da prijavitelj takega dokazila nima in bo vloga v tem delu 
prejela 0 točk. 

Programi in projekti se točkujejo ločeno. Vrednost točke 
se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi 
za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega 
izvajalca je odvisna od skupnega števila zbranih točk 
vseh programov in projektov ter vrednosti točke. 
Vrednost točke se dobi tako, da se višina sredstev, ki so 
razpisana za namen izvedbe programov oziroma 
projektov deli s seštevkom točk vseh programov oziroma 
projektov. 

Vsak prijavitelj lahko prijavi največ tri (3) programe in 
največ dva (2) projekta. V letu 2019 se bo upoštevalo tudi 
sodelovanje na prireditvah na posebno povabilo Občine 
Cerklje na Gorenjskem (tudi sofinancer) v 2018. 

Prejete vloge, za pridobitev sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov oziroma projektov, se bodo 
vrednotile na podlagi naslednjih meril in kriterijev: 
 

 
1.  PROGRAMI 
A. SPLOŠNI MERILA 
POGOSTOST 
Programi se izvajajo na območju Občine Cerklje na Gorenjskem : do 15točk 
prijavljeni programi se bodo izvajali 49% in manj na območju Občine Cerklje na Gorenjskem  0 točk 
prijavljeni programi se bodo izvajali 50% in več na območju Občine Cerklje na Gorenjskem  3 točke 
prijavljeni programi se bodo izvajali 60% in več na območju Občine Cerklje na Gorenjskem  5 točk 
prijavljeni programi se bodo izvajali 70% in več na območju Občine Cerklje na Gorenjskem  8 točk 
prijavljeni programi se bodo izvajali 90% in več na območju Občine Cerklje na Gorenjskem 15 točk 
Upošteva se prijavljeni program v OBR-3 

   
 REALIZACIJA 

Realizacija prijavljenih programov in/ ali projektov na javni razpis v preteklem letu: do 15 točk 
realizacija prijavljenih programov in/ ali projektov na javni razpis v preteklem letu bila 50% in 
manj 0 točk 
realizacija prijavljenih programov in/ ali projektov na javni razpis v preteklem letu je bila 60% in 
več 5 točk 
realizacija prijavljenih programov in/ ali projektov na javni razpis v preteklem letu je bila 80% in 
več 8 točk 
realizacija prijavljenih programov in/ ali projektov na javni razpis v preteklem letu je bila 100% 10 točk 
Upoštevajo se podatki o dejansko izvedenih programih v preteklem letu, v primerjavi s prijavljenimi programi 
in/ali projekti na javni razpis v preteklem letu na podlago poročil o realizaciji programov/projektov za preteklo 
leto 

   VKLJUČENOST  
Število vseh aktivnih članov prijavitelja do 25 točk 
do 15 članov 5 točk 
od 16 do 50 članov 15 točk 
od 51 do 100 članov 20 točk 
od 101 in več 25 točk 
Upošteva se število članov na podlagi evidence članstva in dokazilu o plačani članarini (stanje na dan 
31.12.2017) 
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KONTINUIRANOST 
Čas delovanja prijavitelja do 75 točk 
do vključno 5 let 10 točk 
od 6 do vključno 15 let 15 točk 
od 16 do vključno 30 let 25 točk 
od 31 let do vključno 50 let 50 točk 
od 51 let in več 75 točk 
      
Jubilej prijavitelja v letu javnega razpisa do 150 točk 
10 ali 20 let 25 točk 
30 ali 40 ali 50 let 50 točk 
60 ali 70 ali 80 ali 90 let 75 točk 
100 let ali več 150 točk 
- za čas delovanja se upoštevajo podatki iz javne centralne evidence - AJPES  
- za pridobitev jubilejnih točk se priloži kratka kronika preteklega dela  

 

Sodelovanje na povabilo Občine Cerklje na Gorenjskem (sofinancer) do 100 točk 
sodelovanje  25 točk 
samostojna organizacija in izvedba prireditve/dogodka* 100 točk 

*(v primeru, da izvajalec isti dogodek izvede kot ponovitev oz. v dveh delih, se za drugi dogodek upošteva polovica točk) 
 
STROKOVNOST 
Strokovna izobraževanja prijavitelja v preteklem koledarskem letu (udeležba na seminarjih ali 
drugih oblikah strokovnega izobraževanja) do 10 točk 

v preteklem letu se je prijavitelj ni udeležil strokovnega izobraževanja  0 točk 
v preteklem letu se prijavitelj udeležil 1 strokovnega izobraževanja 3 točke 
v preteklem letu se je prijavitelj udeležil od 2 do 3 strokovna izobraževanja 5 točk 
v preteklem letu se je prijavitelj udeležil od 4 do 5 strokovnih izobraževanj 10 točk 
Prijavitelj za vsako navedeno udeležbo priloži dokazilo. V primeru, da dokazilo ni priloženo, se samo navedba 
udeležbe ne upošteva pri točkovanju. 

 
PREGLEDNOST IN RAZVIDNOST PRIJAVLJENIH PROGRAMOV IZVAJALCA 

 Preglednost, vrsta programov, cilji, namen, realnost obsega prijavljenih programov za 
razpisano leto do 10 točk 

 prijavljeni programi se bodo izvajali ponavljajoče, v enakem obsegu oz. z enakimi vsebinami, 
v programih ni jasno opredeljenih ciljev, so časovno zasnovani nerealno in jih je manj kot 
polovica namenjenih kulturni dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem; iz prijavljenih 
programov ni razvidnega povezovanja z drugimi izvajalci kulturnih dejavnosti in/ali tovrstnimi 
organizacijami 

0 točk 

 prijavljeni programi se po obsegu in vsebinsko nadgrajujejo, cilji programov so delno 
opredeljeni, so časovno sorazmerno realno zasnovani in jih je več kot polovica namenjenih 
kulturni dejavnosti v Občini Cerklje na Gorenjskem; iz prijavljenih programov je razvidno 
povezovanje z drugimi izvajalci kulturnih dejavnosti in/ali tovrstnimi organizacijami (z vsaj 1 
drugim izvajalcem in/ali 1 organizacijo s področja kulture) 

5 točk 

 prijavljeni programi se nadgrajuje, imajo nove vsebine, imajo jasno opredeljene cilje 
programov, so časovno realno zasnovani in jih bo več 70% namenjenih kulturni dejavnosti v 
Občini Cerklje na Gorenjskem; iz prijavljenih programov je razvidno povezovanje z drugimi 
izvajalci kulturnih dejavnosti in/ali tovrstnimi organizacijami (z vsaj 2 drugima izvajalcema 
in/ali 2 in več organizacijami s področja kulture) 

10 točk 

 
    EKONOMIČNOST PRIJAVLJENIH PROGRAMOV IZVAJALCA 

 Preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe prijavljenih 
programov do 25 točk 

 Realnost finančne konstrukcije:   do 5 točk 
 finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe prijavljenih programov, v primerjavi z 

obsegom programov in udeležbo, ni uravnotežena in ni jasna 0 točk 

 finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe prijavljenih programov, v primerjavi z 
obsegom in udeležbo, je delno pregledna, delno uravnotežena in delno jasna 2 točki 

 finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe prijavljenih programov, v primerjavi z 
obsegom in udeležbo, je realna, pregledna in jasna 5 točk 

 Delež lastnih sredstev za izvedbo prijavljenih programov do 20 točk 
 1 % - 10 % 0 točk 
 11 % – 25 %  2 točk 
 26 % – 45 %      5 točk 
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45 % - 65 % 7 točk 
 65 % in več 10 točk 
 Pojasnilo: Za lastna sredstva se šteje tudi finančno ovrednotenje človeških virov (prostovoljnega dela), 

dokazljivih s pogodbami in evidenčnim seznamov prostovoljcev. Pri vrednotenju ene prostovoljne ure 
izvajalec upošteva ocenjeno vrednost ure, kot je določeno v 21. in 23. členu Pravilnika o področjih 
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11), pri čemer se kot dokazilo priložijo 
sklenjene pogodbe ter poročilo o prostovoljcih. Plačila udeležencev se ne upoštevajo kot lastna sredstva. 
 

 B. USPEŠNOST IN OBVEŠČANJE 
 Uspešnost in obveščanje javnosti do 90 točk 
 Priznanja in nagrade prijavitelja v preteklem letu: do 80 točk 
 Strokovna ocena: do 10 točk 
 Bronasta značka JSKD 2 točki 
 Srebrna značka JSKD 4 točke 
 Zlata značka JSKD 6 točk 
 področno priznanje, listina, plaketa ali znak JSKD 10 točk 
 Uspehi na medobmočni reviji: do 15 točk 
 priznanje 5  točk 
 bron 8 točk 
 srebro 10 točk 
 zlato 15 točk 
 Uspehi na državnem oziroma mednarodnem tekmovanju: do 25 točk 
 priznanje 10 točk 
 bron 15 točk 
 srebro 20 točk 
 zlato 25 točk 
 Večje nagrade ali priznanja prijavitelja (plaketa ali priznanje Občine Cerklje na 

Gorenjskem) do 30 točk 
 priznanje 15 točk 
 plakata 25 točk 
 Točke se dodelijo le na podlagi predloženih dokazil. 

 
 OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
 Predstavljanje prijavljenega programa v medijih Občine Cerklje na Gorenjskem v 

preteklem letu (Novice izpod Krvavca, rubrika Dogodki na www.cerklje.si - samostojni 
vnos napovednika) 

do 10 točk 

 do 2 članka ali predstavitvi oz. do 4 napovedi programa 2 točki 
 od 3 do 5 člankov ali predstavitev oz. 10 napovedi programa 4 točke 
 od 6 do 8 člankov ali predstavitev oz. 15 napovednikov programa 6 točk 
 9 člankov ali predstavitev oz. 16 napovednikov in več 10 točk 
 - Objavljeni članek pomeni samostojen članek prijavitelja ter samostojne najave prijavitelja na www.cerklje.si. 

- Napovedniki se štejejo le v primeru, da je bil v napovedniku sofinancer programa naveden skladno s 
pogodbo. 

    C. MERILA IN KRITERIJI POSAMEZNIH PROGRAMSKIH DEJAVNOSTI 

    I. VOKALNA GLASBENA DEJAVNOST  
PROGRAMSKA DEJAVNOST (letni obseg programa, vaje, nastopi, udeležba, strokovnost) 

    Obseg Strokovnost 

Kategorije: 
  

Strokovni 
vodja/ 

umetniški vodja 
(Zborovodja) 

I. kategorija: Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, nov koncertni program, 3 
samostojni koncerti, vsaj 5 koncertnih oz. priložnostnih nastopov, udeležba na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih ter revijah 

400 točk 100 točk 

II. kategorija: Pogoji (letni program dela): 70 ur vaj, več kot pol novega 
koncertnega programa, 2 samostojna koncerta, vsaj 4 koncertni oz. 
priložnostni nastopi, udeležba na reviji 

300 točk 50 točk 

III. kategorija: Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, vsaj tretjina programa 
novih skladb, 2 koncerta (lahko v sodelovanju z drugim društvom), vsaj 3 
koncertni oz. priložnostni nastopi, udeležba na reviji 

150 točk 30 točk 
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IV. kategorija: Pogoji (letni program dela): vsaj 30 vaj, 3 nove skladbe, vsaj 2 
koncertna oz. priložnostna nastopa (za izvedbo letnega nastopa, lahko v 
sodelovanju z drugimi), brez programskih omejitev 

80 točk 20 točk 

- Nov koncertni program pomeni izvedbo del, ki jih skupina izvaja prvič ali del, ki jih minula tri leta ni izvajala. 
- Samostojni koncert pomeni najmanj 45 minut izvedenega lastnega programa. 
- Točke se dodelijo pod pogojem, da je prijavitelj priložil izjavo z evidenco načrtovanih vaj ter navedbo 

strokovnega vodje (zborovodje). Če ustreznega strokovnega kadra ni, se točke ne dodelijo. 
- Če skupina ne nastopi na tekmovanju ali reviji, se odbije 30 točk. 

 
  Velikost zbora do 30 točk 

 Dodatek glede na število velikosti skupine članov prijavitelja, ki dejansko sodelujejo pri 
izvajanju programa (nastopajoči), 

 ki ima več kot 10 pevk/pevcev  5 točk 
 ki ima več kot 15 pevk/pevcev 10 točk 
 ki ima več kot 20 pevk/pevcev 15 točk 
 ki ima več kot 30 pevk/pevcev 20 točk 
 ki ima več kot 40 pevk/pevcev 30 točk 
 Točke se dodelijo glede na podatke, podane v prijavi na javni razpis. 

  
    Udeležba na revijah, srečanjih in tekmovanjih  

 Dodatek za sodelujoče v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja 
dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejmejo zbori: 

 za nastop na območnem srečanju 10 točk 
 za sodelovanje na reviji v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih 

društev, ZKD in JSKD ter za nastop ne prejmejo plačila 20 točk 

 za nastop na Taboru slovenskih pevskih zborov 10 točk 
 za nastop na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih 25 točk 
 za nastop na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se 

odvijajo v Sloveniji 35 točk 

 za nastop na mednarodnih tekmovanjih v tujini 60 točk 
 

 
 

  II. INSTRUMENTALNA GLASBENA DEJAVNOST (godba) 
PROGRAMSKA DEJAVNOST (letni obseg programa, vaje, nastopi, udeležba, strokovnost) 
Kategorije: Obseg Strokovnost 

    

Strokovni/ 
umetniški vodja 

(Dirigent) 
I. kategorija: Pogoji (letni program dela): 90 ure vaj, nov koncertni program, 3 
samostojni koncerti, vsaj 6 koncertnih oz. priložnostnih nastopov, udeležba na 
državnih in mednarodnih tekmovanjih ter festivalih in revijah 

1200 točk 400 točk 

II. kategorija: Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, več kot pol novega 
koncertnega programa, 2 samostojna koncerta, vsaj 4 koncertni oz. 
priložnostni nastopi, udeležba na reviji 

900 točk 300 točk 

III. kategorija: Pogoji (letni program dela): 40 ur vaj, najmanj tretjina 
programa novih skladb, 1 samostojni koncert (lahko v sodelovanju z drugim 
društvom), 4 koncertni oz. priložnostni nastopi, udeležba na reviji 

600 točk 200 točk 

IV. kategorija: Pogoji (letni program dela): najmanj 30 ur vaj, najmanj 3 nove 
skladbe, 2 koncertna oz. priložnostna nastopa (za izvedbo letnega nastopa; 
lahko v sodelovanju z drugimi), brez programskih omejitev 

250 točk 100 točk 

- Nov koncertni program pomeni izvedbo del, ki jih skupina izvaja prvič ali del, ki jih minula tri leta ni izvajala. 
- Samostojni koncert pomeni najmanj 45 minut izvedenega lastnega programa. 
- Točke se dodelijo pod pogojem, da je prijavitelj priložil izjavo z evidenco načrtovanih vaj ter navedbo 

strokovnega vodje (dirigent). Če ustreznega strokovnega kadra ni, se točke ne dodelijo. 
- Če skupina ne nastopi na tekmovanju ali reviji, se odbije 30 točk. 

  
    Velikost orkestra do 60 točk 

 Dodatek glede na število velikosti skupine članov prijavitelja, ki dejansko sodelujejo pri 
izvajanju programa (nastopajoči), 

 ki ima več kot 15 godbenic in godbenikov 15 točk 
 ki ima več kot 20 godbenic in godbenikov 25 točk 
 ki ima več kot 25 godbenic in godbenikov 35 točk 
 ki ima več kot 30 godbenic in godbenikov 45 točk 
 ki ima več kot 35 godbenic in godbenikov 60 točk 
 Točke se dodelijo glede na podatke, podane v prijavi na javni razpis. 
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    Udeležba na revijah, srečanjih in tekmovanjih  
 Dodatek za sodelujoče v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov 

ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejmejo: 
 če nastopijo na območnem srečanju 10 točk 
 če sodelujejo na reviji v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih 

društev, ZKD in JSKD ter za nastop ne prejmejo plačila 20 točk 

 če nastopijo na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih 25 točk 
 če nastopijo na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se 

odvijajo v Sloveniji 35 točk 

 če nastopijo na mednarodnih tekmovanjih v tujini 60 točk 
 

  
  III.  GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST 

PROGRAMSKA DEJAVNOST (letni obseg programa, vaje, nastopi, udeležba, strokovnost) 
    Obseg Strokovnost 

Kategorije:   
Strokovni/ 

umetniški vodja 
I. kategorija: Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, premiera celovečernega 
dramskega (gledališkega) oz. lutkovnega dela, vsaj 5 ponovitev, vsaj 6 
priložnostnih nastopov, udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in 
festivalih  

800 točk 300 točk 

II. kategorija: Pogoji (letni program dela): 60 ur vaj, premiera enodejanke ali 
krajšega gledališkega dela, 3 do 5 ponovitev, vsaj 5 priložnostnih nastopov, 
udeležba na festivalu 

400 točk 100 točk 

III. kategorija: Pogoji (letni program dela): 40 ur vaj, premiera gledališkega 
oz. lutkovnega dela, od 1 do 2 ponovitvi, vsaj 4 priložnostni nastopi  200 točk 45 točk 

IV. kategorija: Pogoji (letni program dela): vsaj 25 ur vaj, vsaj 4 priložnostni 
nastopi dramskega oz. lutkovnega besedila 60 točk 20 točk 

- Premiera celovečernega dramskega (gledališkega) dela pomeni najmanj 60 minut izvedenega lastnega 
programa oz. več kot 30 minut lutkovnega dela, namenjenega otrokom. 

- Točke se dodelijo pod pogojem, da je prijavitelj priložil izjavo z evidenco načrtovanih vaj ter navedbo 
strokovnega vodje. Če ustreznega strokovnega kadra ni, se točke ne dodelijo. 

- Če skupina ne nastopi na tekmovanju ali reviji, se odbije 30 točk. 
  

    Velikost skupine do 35 točk 
 Dodatek glede na število velikosti skupine članov prijavitelja, ki dejansko sodelujejo pri 

izvajanju programa (nastopajoči), 
 ki ima več kot 6 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave 5 točk 
 ki ima več kot 10 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave 15 točk 
 ki ima več kot 15 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave 20 točk 
 ki ima več kot 20 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave 25 točk 
 ki ima več kot 25 igralcev/animatorjev in neposrednih izvajalcev predstave 35 točk 
 Točke se dodelijo glede na podatke, podane v prijavi na javni razpis. 
 

    Udeležba na revijah, srečanjih in tekmovanjih  
 Dodatek za sodelujoče v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja 

dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejme skupina: 
 če nastopi na območnem srečanju 10 točk 
 če sodeluje na reviji v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih 

društev, ZKD in JSKD ter za nastop ne prejmejo plačila 20 točk 

 če nastopi na medobmočnih (regijskih) srečanjih/tekmovanjih 25 točk 
 če nastopi na državnih tekmovanjih ali mednarodnih tekmovanjih, ki se 

odvijajo v Sloveniji 35 točk 

 če nastopi na mednarodnih tekmovanjih v tujini 60 točk 
 

    IV. FOLKLORNA DEJAVNOST 
PROGRAMSKA DEJAVNOST (letni obseg programa, vaje, nastopi, udeležba, strokovnost) 
    Obseg Strokovnost 

Kategorije:   
Strokovni / 

umetniški vodja  
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I. kategorija: Pogoji (letni program dela): 90 ur vaj, 2 novi koreografiji, 1 
samostojni celovečerni nastop, vsaj 6 samostojnih oz. priložnostnih nastopov, 
udeležba na državnih in mednarodnih tekmovanjih in festivalih ter revijah 

300 točk 100 točk 

II. kategorija: Pogoji (letni program dela): 70 ure vaj, 1 nova koreografija, 1 
celovečerni nastop (lahko v sodelovanju z drugim društvom), vsaj 5 samostojnih 
oz. priložnostnih nastopov, udeležba na revijah 

250 točk 50 točk 

III. kategorija: Pogoji (letni program dela): 60 ure vaj, 1 nova koreografija vsaki 
dve leti, vsaj 4 samostojni oz. priložnostni nastopov 150 točk 30 točk 

IV. kategorija: Pogoji (letni program dela): vsaj 30 ur vaj, vsaj 3 samostojni oz. 
priložnostni nastopi 80 točk 20 točk 

V. kategorija: Pogoji (letni program dela - ljudski pevci): vsaj 30 ur vaj, 1 
koncert (lahko v sodelovanju z drugimi društvi) in vsaj 5 priložnostnih nastopov 80 točk 20 točk 

- Nova koreografija pomeni izvedbo folklornega dela, ki ga skupina izvaja prvič ali del, ki jih minula tri leta ni 
izvajala. 

- Točke se dodelijo pod pogojem, da je prijavitelj priložil izjavo z evidenco načrtovanih vaj ter navedbo 
strokovnega vodje. Če ustreznega strokovnega kadra ni, se točke ne dodelijo. 

- Če skupina ne nastopi na tekmovanju ali reviji, se odbije 30 točk. 
      Velikost skupine do 30 točk 

 Dodatek glede na število velikosti skupine članov prijavitelja, ki dejansko sodelujejo pri 
izvajanju programa (nastopajoči), 

 ki ima več kot 10 dejavnih plesalk/plesalcev in 1-2 godca 5 točk 
 ki ima več kot 15 dejavnih plesalk/plesalcev in 2-4 godce 10 točk 
 ki ima več kot 20 dejavnih plesalk/plesalcev in 2-4 godce 15 točk 
 ki ima več kot 25 dejavnih plesalk/plesalcev in 3-5 godcev 20 točk 
 ki ima več kot 30 dejavnih plesalk/plesalcev in 3-5 godcev 30 točk 
 Točke se dodelijo glede na podatke, podane v prijavi na javni razpis. 
     Udeležba na revijah, srečanjih in tekmovanjih  
 Dodatek za sodelujoče v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja 

dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejme skupina: 
 če nastopi na območnem srečanju 10 točk 
 če sodeluje na reviji v drugih akcijah in skupno dogovorjenih programih 

društev, ZKD in JSKD ter za nastop ne prejmejo plačila; 20 točk 

 če nastopi na medobmočnem (regijskem) srečanju folklornih skupin 25 točk 
 če nastopi na državnem srečanju folklornih skupin 35 točk 
 če nastopi na mednarodnem tekmovanju ali festivalu 60 točk 
 

    V. LIKOVNA IN FOTO DEJAVNOST 
PROGRAMSKA DEJAVNOST (letni obseg programa, razstave, delavnice, študijska srečanja, priprave) 
    Obseg Strokovnost 

Kategorije:   
študijsko delo 

in priprave 
I. kategorija: Pogoji (letni program dela): 40 študijskih srečanj, vsaj 4 
samostojne razstave likovne skupine, vsaj 5 sodelovanja na drugih razstavah ali 
prireditvah oz. drugih priložnostnih nastopov skupine (delavnice ipd.)  

350 točk 80 točk 

II. kategorija: Pogoji (letni program dela): 30 študijskih srečanj, vsaj 3 
samostojne razstave likovne skupine, vsaj 4 sodelovanja na drugih razstavah ali 
prireditvah oz. drugih priložnostnih nastopov skupine (delavnice ipd.) 

250 točk 40 točk 

III. kategorija: 20 študijskih srečanj, vsaj 2 samostojni razstavi likovne skupine, 
vsaj 3 sodelovanja na drugih razstavah ali prireditvah oz. drugih priložnostnih 
nastopov skupine (delavnice ipd.) 

150 točk 25 točk 

IV. kategorija: Pogoji (letni program dela): vsaj 10 študijskih srečanj, vsaj 1 
samostojna razstava, vsaj 2 sodelovanji na drugih razstavah ali prireditvah 80 točk 10 točk 

- Samostojna razstava pomeni izvedbo razstave skupine, ki jo skupina pripravlja prvič oziroma jo v minulih treh 
letih ni predstavila javnosti. 

- Za eno študijsko srečanje se šteje najmanj 45 minut srečanja. 
- Točke se dodelijo pod pogojem, da je prijavitelj priložil izjavo z evidenco načrtovanih študijskih srečanj. 

        
    
Velikost skupine do 30 točk 
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Dodatek glede na število velikosti skupine članov prijavitelja, ki dejansko sodelujejo pri 
izvajanju programa (nastopajoči), 

 ki ima več kot 3 neposredne udeležence skupine 5 točk 
 ki ima več kot 5 neposrednih udeležencev skupine 10 točk 
 ki ima več kot 8 neposrednih udeležencev skupine 15 točk 
 ki ima več kot 10 neposrednih udeležencev skupine 20 točk 
 ki ima več kot 12 neposrednih udeležencev skupine 30 točk 
 Točke se dodelijo glede na podatke, podane v prijavi na javni razpis. 
 

    Udeležba na srečanjih, festivalih, drugi posebni slikarski dogodki (slikarska 
kolonija, slikarski natečaj, ex tempora, ipd.) 

 Dodatek za sodelujoče v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja 
dosežkov ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejme 
skupina: 

 če nastopi na območnem srečanju, koloniji, natečaju ali na posebnem 
slikarskem dogodku tovrstnih skupin 10 točk 

 če sodeluje na srečanju, koloniji, natečaju ali na drugem posebnem 
slikarskem dogodku tovrstnih skupin in/ali skupno dogovorjenih 
programih tovrstnih društev ter za nastop ne prejmejo plačila; 

20 točk 

 če nastopi na medobmočnem (regijskem) srečanju, koloniji, natečaju 
ali na drugem posebnem slikarskem dogodku tovrstnih skupin 25 točk 

 če nastopi na državnem razstavnem ali na drugem posebnem 
slikarskem dogodku tovrstnih skupin 35 točk 

 če nastopi na mednarodnem razstavnem ali na drugem posebnem 
slikarskem dogodku tovrstnih skupin 60 točk 

 
    Izdaja publikacij do 100 točk 

 izdaja samostojnega kataloga, zbornika v lastni izdaji 100 točk 
 izdaja drugega samostojnega tiskanega izdelka (npr. brošura, 

zloženka, druge tiskane izdaje) v lastni izdaji 20 točk 
 

    V. LITERARNA (RECITACIJSKA) DEJAVNOST 
PROGRAMSKA DEJAVNOST (letni obseg programa, srečanja, literarni večeri, objave) 
    Obseg Strokovnost 

Kategorije:   
študijsko delo in 

priprave 
I. kategorija: Pogoji (letni program dela): 20 srečanj, vsaj 3 samostojni 
literarni večeri oziroma sklop literarnih večerov/krožek skozi leto (najmanj 3 
večeri), vsaj 3 sodelovanja na literarnih večerih ali tovrstnih sorodnih 
dogodkih, vsaj 4 objave/najave v publikacijah ali medijih 

250 točk 50 točk 

II. kategorija: Pogoji (letni program dela): 15 srečanj, vsaj 2 samostojna 
literarna večera oziroma sklop literarnih večerov/krožek skozi leto (najmanj 2 
večera), vsaj 3 sodelovanja na literarnih večerih ali tovrstnih dogodkih, vsaj 3 
objave/najave v publikacijah ali medijih 

150 točk 35 točk 

III. kategorija: Pogoji (letni program dela): 10 srečanj, vsaj 2 samostojna 
literarna večera, vsaj 2 sodelovanji na literarnih večerih ali tovrstnih dogodkih, 
vsaj 2 objavi v medijih 

60 točk 10 točk 

IV. kategorija: Pogoji (letni program dela): 5 srečanj, vsaj 1 samostojen 
literarni večer, vsaj 1 sodelovanje na literarnih srečanjih ali tovrstnih dogodkih, 
vsaj 1 objava v medijih 

20 točk 5 točk 

- Samostojni literarni večeri pomeni izvedbo večera skupine, ki ga z vsebino skupina pripravlja prvič oziroma ga 
v minulih dveh letih z povsem isto vsebino ni predstavila javnosti. 

- Za eno študijsko srečanje se šteje najmanj 45 minut srečanja članov društva. 
- Točke se dodelijo pod pogojem, da je prijavitelj priložil izjavo z evidenco načrtovanih študijskih srečanj. 

    Velikost skupine do 30 točk 
 Dodatek glede na število velikosti skupine članov prijavitelja, ki dejansko sodelujejo pri izvajanju 

programa (nastopajoči), 
 ki ima več kot 5 neposrednih udeležencev skupine 5 točk 
 ki ima več kot 10 neposrednih udeležencev skupine 10 točk 
 ki ima več kot 15 neposrednih udeležencev skupine 15 točk 
 ki ima več kot 20 neposrednih udeležencev skupine 20 točk 
 ki ima več kot 30 neposrednih udeležencev skupine 30 točk 
 Točke se dodelijo glede na podatke, podane v prijavi na javni razpis. 
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    Udeležba na srečanjih, festivalih, posebnih literarnih dogodkih 
 Dodatek za sodelujoče v skupnih projektih predstavljanja, primerjanja in vrednotenja dosežkov 

ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti – ne glede na kategorizacijo – prejme skupina: 
 če nastopi na območnem srečanju oz. festivalu tovrstnih skupin ali na drugem 

posebnem dogodku tovrstnih skupin 10 točk 

 če sodeluje na srečanju/festivalu tovrstnih skupin in skupno dogovorjenih programih 
tovrstnih društev ter za nastop ne prejmejo plačila 20 točk 

 če nastopi na medobmočnem (regijskem) srečanju tovrstnih skupin 25 točk 
 če nastopi na državnem srečanju/festivalu ali drugem posebnem dogodku tovrstnih 

skupin 35 točk 

 če nastopi na mednarodnem dogodku tovrstnih skupin 60 točk 
     Izdaja publikacij do 100 točk 
 izdaja samostojne knjige, zbornika ali nosilca zvoka/slike v lastni izdaji 100 točk 
 izdaja drugega samostojnega tiskanega izdelka (npr. brošura, zloženka, druge 

tiskane izdaje) v lastni izdaji 20 točk 
 VI. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V KULTURI 

 
Ljudske običaji, šege in navade (koledovanje, martinovanje, miklavževanje, pustovanje, ipd. ) 

Obseg programa Za dogodek Tradicionalnost 

I. kategorija: dogodek izveden v Občini Cerklje na Gorenjskem, predstavlja 
ohranjanje lokalnih ljudskih običajev in šeg, je tradicionalen, se izvedbeno in 
zasnovno nadgrajuje, je brezplačno dostopen javnosti 

15 točk 5 točk 

II. kategorija: dogodek je izveden v Občini Cerklje na Gorenjskem, predstavlja 
ohranjanje regionalnih oz. slovenskih ljudskih običajev in šeg, se izvedbeno in 
zasnovno nadgrajuje, je brezplačno dostopen javnosti 

10 točk  5 točk 

III. kategorija: dogodek je izveden izven Občine Cerklje na Gorenjskem, 
predstavlja ohranjanje lokalnih ali regionalnih oz. slovenskih ljudskih običajev in 
šeg, se izvedbeno in zasnovno ne nadgrajuje, je brezplačno dostopen javnosti 

5 točk 3 točke 

- Za tradicionalnost se upošteva, da je bil izveden najmanj trikrat v zadnjih treh letih in je podprt z dokazili (vabilo, 
plakat, najava dogodka, ipd.) 

- Opiše se vsebina aktivnosti, cilji in namen, tradicionalnost, kraj izvedbe, ali se vsebinsko nadgrajuje, in če, 
kako, nivo predstavitve (predstavljanje lokalnega običaja, regionalnega oz. slovenskega običaja) 

- Točke se ne dodelijo, če niso izpolnjena merila posamezne kategorije. 
- Točke se ne dodelijo, če je ta program naveden kot del redne kulturne dejavnosti prijavitelja. 

 
2.  PROJEKT 

 Projekt je zaokrožena vsebinska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. jubilejni koncert, 
likovna kolonija s sklepno razstavo, izredna plesna predstava, publikacija, poseben jubilejni kulturni dogodek, 
ipd.). 

1. Zasnova in vsebina projekta do 30 točk 

 

jasno in pregledno opredeljen obseg projekta, cilj, namen, inovativnost, aktualnost do 20 točk 

 

obseg projekta, cilji in nameni projekta, tematska inovativnost ter aktualnost projekta niso 
razvidni 0 točk 

 

obseg projekta, cilji in nameni projekta, tematska inovativnost (projekt ni soroden redni 
dejavnosti) ter aktualnost projekta so delno razvidni 10 točk 

 

obseg projekta, cilji in nameni projekta, tematska inovativnost (projekt ni soroden redni 
dejavnosti) ter aktualnost projekta so jasno razvidni 20 točk 

 
vsebinska tehtnost, s kakovostno programsko vsebino  do 10 točk 

 
vsebina in kakovost programa projekta nista razvidna 0 točk 

 
vsebina in kakovost programa projekta sta delno razvidna 5 točk 

 
vsebina in kakovost programa projekta sta jasno razvidna 10 točk 

    2. Uspešnost do 15 točk 

 

število izvedenih samostojnih kulturnih projektov v preteklem letu, predstavljenih v 
občini in širši javnosti: do 5 točk 

 
1 projekt, ki je bil predstavljen v občini in širši javnosti 1 točka 

 
od 2 do 3 projekti, ki so bili predstavljeni v občini in širši javnosti 3 točke 

 
4 in več projektov, ki so bili predstavljeni v občini in širši javnosti 5 točk 
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reference  do 10 točk 

 

(uspešno izvedeni projekti v preteklih treh letih (2015, 2016, 2017), za katere je izvajalec prejel nagrado, 
priznanje, strokovno mnenje ali oceno ali bil za uspešen projekt sofinancirani s strani lokalne skupnosti, 
državne ali mednarodne institucije ali organizacije) 

 
1 referenca 5 točk 

 
2 referenci 7 točk 

 
3 in več referenc 10 točk 

    3. Uresničevanje ciljev lokalnega razvoja kulturne dejavnosti do 20 točk 

 
delež domače ustvarjalnosti do 10 točk 

 
število aktivnih članov, vključenih v izvedbo projekta 

 
1-5 1 točka 

 
6-10 3 točke 

 
11-15 5 točk 

 
16-20 8 točk 

 
21 in več 10 točk 

 
Kontinuiranost projekta do 10 točk 

 
projekt se bo izvajal neprekinjeno, od 1 do 3 mesecev 1 točka 

 
projekt se bo izvajal neprekinjeno, od 4 do 7 mesecev 5 točk 

 
projekt se bo izvajal kontinuirano, neprekinjeno, od 8 do 12 mesecev 10 točk 

    
4.  Pomen projekta za širši kulturni prostor in učinki projekta  do 25 točk 

 

projekt je namenjen ožji javnosti, bo predstavljen enkrat v občini, organizirano, z vabili in 
najavami, nima izobraževalnega oz. promocijskega ali postprodukcijskega učinka 1 točka 

 

projekt je namenjen širši javnosti, bo predstavljen najmanj enkrat v občini, organizirano, z 
vabili, najavami, ima izobraževalni in/ali promocijski ali postprodukcijski učinek 5 točk 

 

projekt je namenjen širši javnosti, bo predstavljen najmanj dvakrat v občini in enkrat na 
regijskem nivoju, organizirano, z vabili, najavami in ima izobraževalni in/ali promocijski ali 
postprodukcijski učinek 

10 točk 

 

projekt je namenjen širši javnosti, bo predstavljen najmanj trikrat v občini in enkrat na 
državnem ali mednarodnem nivoju, organizirano, z vabili, najavami in ima izobraževalni 
učinek, velik promocijski učinek ali postprodukcijski učinek 

25 točk 

    
5.  Sodelovanje z javnimi organizacijami s področja kulture (v nadaljevanju besedila: 

organizacija) do 5 točk 

 
z 1 drugo organizacijo 1 točka 

 
z 2 drugima organizacijama 3 točke 

 
s 3 in več drugimi organizacijama 5 točk 

    6. Ekonomičnost projekta do 45 točk 

 
Preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe prijavljenega projekta 

 
Realnost finančne konstrukcije: do 5 točk 

 

finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe prijavljenega programa, v primerjavi z 
obsegom programa in udeležbo, ni uravnotežena in ni jasna 0 točk 

 

finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe prijavljenega projekta, v primerjavi z 
obsegom in udeležbo, je delno pregledna, delno uravnotežena in delno jasna 2 točki 

 

finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe prijavljenega projekta, v primerjavi z 
obsegom in udeležbo, je realna, pregledna in jasna 5 točk 

 
Delež lastnih sredstev za izvedbo prijavljenega programa do 25 točk 

 
1 % - 10 % 0 točk 

 
11 % – 25 %  5 točk 

 
26 % – 45 % 10 točk 

 
45 % - 65 % 15 točk 

 
65 % in več 25 točk 

 

Delež javnih sredstev in sredstev pridobljenih za izvedbo projekta (sredstva 
pridobljena iz javnih razpisov na občinski, državni ali evropski ravni, sponzorstvo, 
donatorstvo. Plačila udeležencev projekta se ne upoštevajo kot pridobljena sredstva): 

do 15 točk 

 
0% 0 točk 

 
1 % - 10 % 2 točki 

 
11 % – 20 %  5 točk 

 
21 % – 30 %      10 točk 

 
31 % in več 15 točk 

   



Št. 12/15.3.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 340 
 

 

7. Izdaja publikacije ali nosilca zvoka/slike do 50 točk 

 

izdaja drugega samostojnega tiskanega izdelka (npr. brošura, zloženka, druge tiskane 
izdaje) 10 točk 

 

izdaja samostojne knjige, zbornika, kataloga in druge tovrstne publikacije ali nosilca 
zvoka/slike 50 točk 

 
7. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o 
razpisu: 

Objava javnega razpisa: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu »Uradno 

glasilo slovenskih občin« dne 15. 3. 2019 in na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v 
rubriki »Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in 
natečaji« dne 15. 3. 2019. Za datum objave razpisa se 
šteje datum objave razpisa v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 

Prevzem razpisne dokumentacije: 
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva 

objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v 
rubriki »Javni razpisi in natečaji«. Besedilo razpisa in 
razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo tudi v 
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Cerklje na 
Gorenjskem do vključno dne 11. 4. 2019, do 14.00 ure.  

Informacije: 
Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih 

ur pri višji svetovalki Simoni Vodlan (T: 04/28 15 807) ali 
na elektronskem naslovu: obcinacerklje@siol.net, in sicer 
do vključno dne 11. 4. 2019, do 11.00 ure. 
 
8. Rok za predložitev prijav na javni razpis in način 
predložitve vlog:  

Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine v 
času uradnih ur ali poslana priporočeno po pošti.  

Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do 
vključno 15. 4. 2019, do 14.00 ure oziroma bodo ta dan 
oddane po pošti kot priporočene pošiljke do 14.00 ure. 

Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici, s 
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA KULTURO 2019« 
na naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov 
prijavitelja. 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji, merili in kriteriji razpisa. 

Vloga, ki jo je prijavitelj poslal po preteku razpisnega 
roka, je prepozna. 

Če prijavitelj za isti program ali projekt na javni razpis 
pošlje več vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se 
zavržejo, razen, če jih je mogoče obravnavati kot 
dopolnitve ali spremembe prve vloge. 

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do 
preteka razpisnega roka za oddajo vlog na način, kot je 
opredeljeno zgoraj, z obvezno navedbo, na katero vlogo 
se dopolnitev oziroma sprememba nanaša. Nepravilno 
dopolnjene in označene vloge se ne bodo upoštevale 
oziroma bodo izločene iz nadaljnjih postopkov 
obravnave. 

Za vloge, ki niso pravočasne, ali jih ni vložila 
upravičena oseba ali so neutemeljene ali niso bile 
vložene na predpisanih obrazcih, se s sklepom zavržejo. 
Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale 
neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.  
 
9. Razpisna dokumentacija in obvezni sestavni deli za 
veljavnost prijave : 

A. Razpisna dokumentacija obsega: 

• besedilo javnega razpisa s kriteriji in merili za 
ocenjevanje in vrednotenje kulturnih 
programov/projektov, 

• naslovnico razpisne dokumentacije (vloge), 
• prijavni obrazec 1 – osnovni podatki o 

prijavitelju, 
• prijavni obrazec 2 – izjave, 
• prijavni obrazec 3 – vrsta prijave programa, 
• prijavni obrazec 4 – finančni načrt programov, 
• prijavni obrazec 5 – prijava projekta, 
• prijavni obrazec 6 – vzorec pogodbe z vzorcem 

vsebinskega in finančnega poročila, 
• prijavni obrazec 7 - kontrolni list. 

B. PRIJAVA na razpis se vloži na predpisanih obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga 
prijavitelja mora vsebovati po vrstnem redu: 
1. izpolnjeno naslovnico razpisne dokumentacije 

(vloge), 
2. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 

obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa 
ali projekta, s prilogami, 

3. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 
OBR-2 – Izjave, 

4. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-3 – 
Prijava programa glede na dejavnost, ki jo 
kandidat prijavlja in obvezne priloge k temu 
obrazcu,  

5. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-4 – 
Finančni načrt izvajanja programov, 

6. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-5 – 
Prijava projekta in obvezne priloge k temu 
obrazcu, 

7. izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 
OBR-6 – vzorec pogodbe o sofinanciranju, kot 
seznanitev prijavitelja z vsebino in pogoji 
pogodbe, skupaj z vzorcem poročila, 

8. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-7 – 
kontrolni list. 

Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni in podpisani s strani 
zakonitega zastopnika ter žigosani. 

Obrazec OBR-4 prijavitelj izpolni le v primeru, da 
prijavlja samostojen projekt posebne kulturne 
pomembnosti, bo izveden v letu 2019 in bo v okviru 
projekta izvedel samostojno prireditev ali drug kulturni 
projekt, ki bo predstavljen širši javnosti brezplačno, ima 
inovativno zasnovano vsebino, je prepoznaven v 
občinskem kulturnem prostoru, ima jasno finančno 
konstrukcijo prihodkov in dohodkov izvedbe in ni del 
osnovne redne programske dejavnosti prijavitelja.  

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije 
naročnika (Občine Cerklje na Gorenjskem). Prijava mora 
biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru 
ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji. 

V kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
področji mora za vsak posamičen program oz. projekt 
izpolniti ločen obrazec OBR-3 za program ter OBR-4 za 
projekt, ostale obrazce pa se izpolni le enkrat. Vse 
izpolnjene obrazce z dokazili naj prijavitelj dostavi v eni 
(1) pravilno opremljeni kuverti. 
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10. Obravnava prijav, terminski načrt odpiranja vlog ter 
popolnost vlog: 

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 
odpre vloge, prispele na razpis najkasneje v petnajstih 
(15) dneh po razpisnem roku, in sicer v vrstnem redu, v 
katerem so bile predložene. Odpiranje vlog ni javno. 

Komisija za vsako vlogo posebej ugotovi, ali je 
pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba, na 
predpisanih obrazcih in ali je popolna glede na razpisne 
pogoje.  

Če je posamezna vloga formalno nepopolna ali 
nejasna, strokovna komisija pisno pozove prijavitelja, 
vlagatelja vloge, da jo dopolni v petih (5) dneh. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali če 
dopolnitev ni ustrezna in vloga tudi po dopolnitvi ni 
popolna, se izda sklep, s katerim se jo zavrže kot 
nepopolno. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 
11. Rok v katerem, bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa in sklenitev pogodb: 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa z odločbo pisno 
obveščeni najpozneje v šestdesetih (60) dneh od dneva 
odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo z 
izbranimi prijavitelji, po dokončnosti odločb, sklenila 
pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2019, v 
katerih se bodo podrobneje opredelile medsebojne 
pravice in obveznosti. 

V kolikor prijavitelj ne vrne podpisane pogodbe v 
petnajstih (15) dneh od prejema, se šteje, da je odstopil 
od sofinanciranja programa ali projekta iz občinskega 
proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Cerklje 
na Gorenjskem prosta vseh obveznosti, ki so zanjo 
izhajale iz odločbe. 
 
12. Upravičenost stroškov 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 
• so s programom in/ali projektom neposredno 

povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v 
skladu s cilji programa in/ali projekta, 

• so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno 
blago ali izvedene storitve in je upravičenka 
oziroma upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, 

• so prepoznani in preverljivi, v skladu s skrbnostjo 
dobrega gospodarja, 

• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 
• so prepoznavni, preverljivi in podprti s kopijami 

izvirnih dokazil. 
Stroški in izdatki niso upravičeni, če:  
• gre za stroške nakupa in gradnje nepremičnin, 
• gre za povračljivi davek na dodano vrednost, 
• gre za amortizacijo nepremičnin in opreme, 
• gre za stroške obresti, 
• gre za stroške zavarovanj, 
• gre za druge stroške, ki niso predvideni v pogodbi o 

sofinanciranju. 
Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki jih 
prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem načrtu, se 
upoštevajo tako, da se ocenjena vrednost opravljenega 
prostovoljnega dela, v skladu z 21. členom Pravilnika o 
področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, 
št. 48/11, 60/11 in 29/16), vrednoti za organizacijsko delo 
trinajst (13) eurov/uro, za vsebinsko delo deset (10) 
evrov/ uro in za opravljeno drugo prostovoljsko delo šest 
(6) eurov/uro. 
 
13. Terminski načrt porabe sredstev 
Dodeljena sredstva morajo biti praviloma porabljena do 
31. 12. 2019. 
 
14. Splošne določbe: 

• Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico 
do sprememb razpisnih pogojev v času odprtja 
javnega razpisa in do preklica javnega razpisa. 

• Občina Cerklje na Gorenjskem lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji, brez kakršnihkoli posledic, do 
roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek 
javnega razpisa, ga razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 

• Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema 
nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno 
predložene vloge.  

• Prijavitelj mora izpolnjenji vlogi priložiti vse listine, ki 
so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 

• V primeru, da prijavitelj zapisnika redne letne 
skupščine, občnega zbora oziroma ustreznega 
organa društva (ki mora vsebovati tudi načrt dela za 
tekoče leto, poročilo o opravljenih dejavnostih in o 
poslovanju v preteklem koledarskem letu in listo 
prisotnih s podpisom) ni predložil kot prilogo h 
kandidaturi na javni razpis v tekočem letu, je le-tega 
dolžan Občini Cerklje na Gorenjskem predložiti 
najkasneje do konca roka za podpis pogodbe. 

• Če se ugotovi, da je prijavitelj podal neresnične 
podatke, ni upravičen do dodelitve sredstev, 
njegova vloga pa se s sklepom zavrže. 

• V primeru, da sredstva, ki so bila z javnim razpisom 
predvidena za sofinanciranje kulturnih projektov 
niso bila razdeljena v celoti, župan izda sklep o 
prerazporeditvi sredstev v sklop za financiranju 
kulturnih programov. 

• Z izbranimi izvajalci bodo, po dokončnosti odločb, 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih 
kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, na 
podlagi katerih bodo izplačana sredstva, pod pogoji, 
ki so določeni s tem javnim razpisom in sklenjeno 
pogodbo. V kolikor izvajalec ne vrne podpisane 
pogodbe v petnajstih (15) dneh od prejema, se 
šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa ali 
projekta iz občinskega proračuna, da pogodba ni 
sklenjena in je Občina Cerklje na Gorenjskem 
prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz 
odločbe. O preostanku sredstev oz. neporabljenih 
sredstvih na predlog komisije odloči župan s 
sklepom. 

• Izvajalci, ki prejmejo sredstva iz občinskega 
proračuna, so dolžni v svojih promocijskih gradivih 
na ustrezen način predstavljati Občino Cerklje na 
Gorenjskem, in sicer tako, da navedejo, da program 
ali projekt sofinancira Občina Cerklje na 
Gorenjskem, poleg se lahko priloži grb Občine.  

• Občina Cerklje na Gorenjskem oz. od nje 
pooblaščeni subjekt ima pravico kadar koli izvesti 
nadzor izvajanja programov/projektov, ki so 
predmet sofinanciranja, in nadzor namenskosti 
porabe sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem je 
kulturni izvajalec programa/projekta dolžan izvajalcu 
nadzora nuditi vse potrebne informacije in mu 
predložiti potrebna dokazila oz. dokumentacijo o 
izvedbi sofinanciranega kulturnega programa ali 
projekta in nastalih stroških v zvezi s tem. 

• Izbrani izvajalec je dolžan pristojnemu organu 
občine v pogodbenem roku in na predpisanih 
obrazcih predložiti vsebinsko in finančno poročilo o 
izvedbi in namenski porabi sredstev, pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa.  

• Izbrani izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v 
občinski proračun: 
• če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji 

programa v roku, določenem v pogodbi, 
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• če izvajalec delno ali v celoti ne izpolnjuje 
svojega programa/projekta. Že prejeta in 
nenamensko porabljena sredstva je izvajalec 
dolžan vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva 
prejema sredstev do dneva vračila sredstev v 
proračun. 

• V primeru, da je izbrani izvajalec kršil pogodbena 
določila, ali če je bila na podlagi nadzora 
ugotovljena nenamenska poraba sredstev ali v 
primeru, da je prišlo do sodnega spora, izvajalec ne 
more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem 
razpisu. 

 
Številka: 610-02/2019-03 
Datum:   11. 3. 2019 
 

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

 
 

 
256. Javni razpis za sofinanciranje letnega 

programa športa v Občini Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem na podlagi 17. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Odloka o 
proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019), Pravilnika o 
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Cerklje 
na Gorenjskem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
5/18) in Letnega programa športa v Občini Cerklje na 
Gorenjskem za leto 2019, objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM ZA 
LETO 2019 

 
1. Naziv in sedež naročnika:  
Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 
4207 Cerklje na Gorenjskem. 
 
2. Predmet javnega razpisa: 
Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2019. Izvajalci 
letnega programa športa (LPŠ) delujejo oziroma izvajajo 
športne programe v skladu z Zakonom o športu, v skladu 
s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom, 
društva (klubi) usmerjeni v kakovostni šport pa tudi v 
skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze 
(NPŠZ) z uradnim tekmovalnim sistemom za svojo 
športno panogo. Sofinanciranje izvajanja športnih 
programov bo potekalo v skladu z letnim programom 
športa v Občini Cerklje na Gorenjskem. 
 
3. V letu 2019 se sofinancirajo naslednji športni programi: 
 
1. sofinanciranje programov športa 
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport, 
• kakovostni šport ter športni tekmovalni programi 

članskih ekip kolektivnega športa usmerjenih v 
kakovostni šport, 

• športna rekreacija. 
2. sofinanciranje razvojnih in strokovnih nalog v športu 
• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih delavcev v športu, 

• strokovni kader. 
3. sofinanciranje organiziranosti v športu: 
• delovanje športnih društev/klubov 

4. sofinancirajo športnih prireditev in promocija športa: 
• večje športne prireditve. 

 
4. Izvajalci LPŠ, ki se lahko prijavijo na javni razpis: 
Izvajalci LPŠ, upravičenci za sofinanciranje športnih 
programov iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem 
so športna društva in klubi, zavodi, ustanove in drugi, ki 
so registrirani v Republiki Sloveniji za opravljanje 
dejavnosti na področju športa, imajo sedež v občini, 
aktivno izvajajo športne programe, in so splošno koristni 
in neprofitni.  
 
5. Pogoji za prijavo, ki jih morajo izvajalci LPŠ, ki 
kandidirajo za razpisana javna sredstva, izpolnjevati: 
• da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo; 
• da imajo sedež v občini Cerklje na Gorenjskem; 
• da so v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljeni 

ali registrirani za izvajanje športnih programov vsaj 
6 mesecev pred dnem objave javnega razpisa, kar 
ne velja za prijavo za športne prireditve; 

• da prijavljene športne programe izvajajo na 
neprofitni osnovi; 

• da so prijavili športne programe, ki bodo izvedeni v 
letu 2019; 

• da imajo za prijavljene programe zagotovljene 
materialne, prostorske in organizacijske pogoje ter 
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni 
kader za opravljanje dela v športu; 

• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je 
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za 
izvedbo dejavnosti; 

• da izvajajo športne programe, ki so predmet 
razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu 
vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, 
ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih 
programov in je obseg izvajanja posameznega 
športnega programa v merilih drugače opredeljen; 

• da imajo, v skladu z lastnim temeljnim aktom, 
urejeno evidenco članstva ter evidenco o 
udeležencih programa; 

• da redno in v rokih dostavljajo poročila o realizaciji 
programov ter imajo načrt aktivnosti izvajanja 
športnega programa; 

• da so v pogodbenem roku oddali poročilo o 
realizaciji programa športa za preteklo leto, če so za 
ta namen prejeli sredstva na javnem razpisu za 
preteklo leto, razen v primerih, ko kandidirajo prvič; 

• da izvedejo občni zbor najkasneje do konca prvega 
obdobja za poročanje; 

• da za isti program ne kandidirajo oz. niso že 
pridobili sredstev iz proračuna občine ali drugega 
javnega vira, 

• da je prijavljeni LPŠ finančno uravnotežen, 
• da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 

obrazcih in v določenih rokih, določenih s tem 
razpisom; 

• da izpolnjuje druge pogoje, določene s tem 
razpisom. 

 
6. Drugi pogoji: 
• Športni programi, ki se financirajo iz kateregakoli 

drugega vira proračuna Občine Cerklje na 
Gorenjskem, ne morejo biti predmet sofinanciranja 
po merilih in kriterijih tega razpisa. 

• Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru 
delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih 
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sredstev mora izvajalec letnega programa športa 
stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati. 

• Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa 
športa prejmejo za izvedbo posameznega 
športnega programa oziroma za udeležbo v 
posameznem športnem programu, se smejo 
porabiti samo za stroške izvedbe športnega 
programa, za katerega so namenjeni. 

 
7. Višina sredstev:  
Okvirna višina proračunskih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje 
na Gorenjskem za leto 2019, znaša 150.000,00 EUR, pri 
tem je: 
• za namen izvajanja športnih programov rezerviranih 

118.000,00 EUR, 
• za namen izvajanja tekmovalnega programa 

članskih ekip kolektivnega športa v ligah, ki v 
sovjem rednem programu poleg izvajajo tudi 
športne programe ŠVOM usmerjeni, rezerviranih 
30.000,00 EUR, 

• za namen izvajanja večjih športnih prireditev 
rezerviranih 2.000,00 EUR. 

Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do 
spremembe okvirne višine sredstev za posamezno zgoraj 
navedeno področje. 

Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 so 
zagotovljena na proračunski postavki 1851 – Transferi 
društvom s področja športa. 

Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi 
proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina 
sofinanciranja posameznega izvajalca letnega programa 
športa je odvisna od skupnega števila zbranih točk vseh 
športnih programov ter vrednosti točke. Vrednost točke 
se dobi tako, da se višina sredstev, ki so razpisana za 
namen izvedbe letnih programov športa deli s seštevkom 
točk vseh letnih programov športa. Višina sofinanciranja 
posameznega tekmovalnega programa članskih ekip 
kolektivnega športa v ligah je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk primernih tekmovalnih programov 
članskih ekip, na podlagi skupnega števila se določi 
vrednost ene (1) točke. Višina sofinanciranja športnih 

prireditev se določi na podlagi zbranih vseh točk 
primernih športnih prireditev. 
 
8. Merila in kriteriji za vrednotenje prejetih vlog: 

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so 
prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim 
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti ter 
predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno 
celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih 
programov je (1) ura = 60 minut. 

Programi se bodo vrednotili v skladu z merili in kriteriji 
za vrednotenje športnih programov, opredeljenih v 
Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Cerklje na Gorenjskem, in podrobneje določenih s 
tem javnim razpisom, in sicer po naslednjih področjih 
športa: 
• razširjenost športne panoge, 
• uspešnost/konkurenčnost ter pomen panoge za 

lokalno okolje,  
• obseg športnih programov, glede na vrsto 

programov (tekmovalni, netekmovalni), 
• razvojne dejavnosti v športu, 
• organiziranost v športu, 
• športne prireditve. 
V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se 

nanašajo na merila, po katerih se posamezna vloga 
točkuje, se šteje, da prijavitelj takega dokazila nima in bo 
vloga v tem delu prejela 0 točk. 

Zaradi specifičnosti športnih panog so športni programi 
in izvajalci letnega programa športa razdeljeni: 

A. na tekmovalne programe (športna vzgoja otrok in 
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
(krajše: ŠVOM usmerjeni), športni tekmovalni 
programi članskih ekip kolektivnega športa ter 
kakovostni šport (krajše: KŠ): 
• v individualne športne panoge (krajše: IŠP) oz. 
• v kolektivne športne panoge (krajše: KŠP) 

B. na netekmovalne programe (prostočasna športna 
vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM 
prostočasno), športna rekreacija (krajše: RE)  

C. na športne prireditve. 
 

 
SPLOŠNI POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
 
V merilih določeno število točk se navezuje na optimalno zadostitev pogojev, glede: 
A. minimalnega števila udeležencev vadbene skupine: 
o če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila (normativ), se število točk proporcionalno zmanjša (=koeficient 
popolnosti skupine).  
o če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa 
 
B. dodatnih pogojev za udeležence vadbe v športnih programih: 
o enkratno vrednotenje: isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko ovrednoti le v enem (1) športnem programu, 
o netekmovalni program (ŠVOM prostočasno in RE): vrednotijo se le udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme pri 
NPŠZ, 
o v primeru, da izvajalec posameznega kriterija ne izpolnjuje (npr. ni primerno izobraženega/usposobljenega kadra), se točke 
iz meril ne dodelijo.  
 
C. tekmovalnih športnih programov:  
o v programih ŠVOM usmerjeni v KŠ, v KŠ-u se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje 
in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ. Izjema so otroci v pripravljalnih programih, za katere se zahteva 
seznam vadečih in napoved tekmovanj. 
o vrednotijo se samo športniki, ki v letu financiranja dopolnijo starost 12 let in več, 
o vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in tekmujejo vsaj v treh (3) starostnih 
kategorijah, razen v športnih panogah, kjer zaradi specifičnosti tega pogoja ni moč izpolniti. Za individualne športne panoge 
(IŠP) velja, da mora izvajalec v programu prijaviti najmanj 50% udeleženih, glede na z merili predvideno število udeležencev 
vadbene skupine. 
o ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj treh (3) tekmah/tekmovanjih v sklopu uradnega 
tekmovalnega sistem NPŠZ, razen v športnih panogah, kjer zaradi specifičnosti tega pogoja ni moč izpolniti. 
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D. uporabe primernega športnega objekta (športni objekt se ovrednoti športnim programom za katera so predložena 
zahtevana dokazila o najemu oz. uporabi določenih objektov za izvajanje programov) 
(= korekcija športni objekt) 
 

ŠPORTNI OBJEKT KOREKCIJSKI FAKTOR 

športni objekt: skupina 1 1,600 
športni objekt: skupina 2 0,800 
športni objekt: skupina 3 0,800 

 
SKUPINA 1: Večnamenska športna dvorana Cerklje za izvajanje športnih programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
SKUPINA 2: najmanj 1/3 Večnamenska športna dvorana Cerklje in nogometna igrišča v NC Velesovo za izvajanje športnih 
programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
SKUPINA 3: urejena zunanja ali notranja športna igrišča (atletska steza, ipd.) za izvajanje športnih programov športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport  
 
E. vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra (strokovni kader se ovrednoti ob 
predložitvi potrdila o izobrazbi/usposobljenosti in dokazilu o nastalih stroških strokovnega kadra) 
(= korekcija strokovni kader) 
 

STROKOVNI KADER KOREKCIJA: STROKOVNI KADER 

  stopnja 1 stopnja 2 

korekcijski faktor: strokovni kader 0,5 1 
 
STOPNJA 1: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe ŠVOM 
prostočasno in športno rekreativno programe (RE). 
STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe ŠVOM 
usmerjeni (6-11 let, 12-19 let, kategorizirane športnike in tekmovalne programe članskih ekip). 
 
F. Izvajalci lahko svoje tekmovalce oziroma člane prijavijo samo v enem od športnih programov, ki ga prijavijo in izvajajo. Vsi 
športni programi za otroke in mladino, ki jih občina sofinancira, se morajo izvajati zunaj rednega pouka oziroma 
izobraževalnega sistema (niso sofinancirani s strani pristojnega ministrstva). 
 
RAZVRŠANJE ŠPORTNIH PANOG, PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 
 
Pri razvrščanju netekmovalnih športnih programov izvajalca, se upoštevajo naslednji kriteriji: 
o RAZŠIRJENOST (število vadečih), 
o KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA, 
o UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV za izvajanje športnega programa. 
 
Pri razvrščanju pripravljalnih oz. tekmovalnih športnih izvajalca se upoštevajo naslednji kriteriji : 
o RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE (število registriranih tekmovalcev/alk na državnem nivoju, število športnikov v 
starosti nad 12 let, ki so pri NPŠZ registrirani kot tekmovalci in imajo v obdobju vrednotenja tekmovalno licenco, število 
tekmovalnih selekcij izvajalca, ki so v obdobju vrednotenja vključeni v uradni tekmovalni sistem NPŠZ), 
o USPEŠNOST – KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE (dosežen rezultat ekipe/posameznika izvajalca na uradnem 
tekmovanju NPŠZ, doseženi rezultati članske ekipe in/ali tekmovalcev članov v preteklem tekmovalnem obdobju), število 
kategoriziranih športnikov izvajalca v obdobju vrednotenja (v preteklem tekmovalnem obdobju), 
o POMEN (število let neprekinjenega delovanja izvajalca, število članov športnega društva s plačano članarino v obdobju 
vrednotenja, 
o KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA (število usposobljenega/izobraženega strokovnega kadra izvajalca) 
 
Pri razvrščanju športnih prireditev izvajalca se upoštevajo naslednji kriteriji: 
o RAZŠIRJENOST (število vseh udeležencev, število tekmovalcev, število ekip, rezultati) 
o USPEŠNOST (raven prireditve, tradicija). 
 

RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG: RAZŠIREJENOST, USPEŠNOST, KONUKRENČNOST 

KŠP/IŠP: število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev (1) ni 
registriranih do 20 od 21 do 50 51 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 
KŠP/IŠP: število vseh selekcij izvajalca v tekmovanjih 
NPŠZ(2) ni skupin  1 do 2 3 do 4 5 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP/IŠP: kategorizirani športniki (v obdobju vrednotenja) ni 
kategorizira MLR, DR PR MR, SR/OR 
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nih 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP: rezultati ekip  ni nastopov nastopi v 
NPŠZ 2. DL 1. DL 

IŠP: rezultati tekmovalcev(3) ni nastopov nastopi v 
NPŠZ 

nastop na DP 
(6) 

1. polovica DP 
(4) 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 

KŠP: doseženi rezultati ekip (kolektivni šport) udeležba do 20. 
mesta do 10. mesta 1.-3. mesto 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 

IŠP: rezultati tekmovalcev(3) udeležba do 20. 
mesta do 10. mesta 1.-3. mesto 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 1 2 3 5 
število mlajših vadbenih skupin (cicibani, mlajši 
dečki/deklice, starejši dečki/deklice, mladinci) od 1 do 3 od 4 do 9 od 10 do 15 16 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 1 5 10 15 
(1) upoštevajo se tekmovalci/ke od dopolnjenega 12. leta starosti naprej; s potrjeno licenco za aktualno leto 
(2) upoštevajo se samo tekmovalne selekcije od 12. leta starosti naprej (vključno s člansko) 
(2) pri individualnih športnih panogah mora biti vsaka selekcija vsaj 75% popolnjena. 
(3) pri individualnih športnih panogah mora tekmovalni rezultat doseči najmanj 4 oz. 6 tekmovalcev. 
 
ŠPORTNI PROGRAMI 
 
8.1. PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE (ŠVOM PROSTOČASNO) 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do 
vključno mladine (19 let). Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, 
so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ. Celoletni športni programi prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno. 
 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                  
(netekmovalni programi vadbe)  

PREDŠOLSKI 
(do 6 let)  

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let)  

MLADINA              
(do 19 let)  

velikost skupine / minimalno število udeležencev 10 10 15 
število ur vadbe / tedensko  2 2 2 
število tednov  30 30 30 

število ur vadbe letno 60 60 60 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60 60 60 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60 60 60 

 
8.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (ŠVOM 
USMERJENI) 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke in 
mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade 
športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ. Vadba za izvajanje programov se 
vrši organizirano po starostnih skupinah, izvajalec ima urejeno evidenco registriranih športnikov, potrjeno s strani nacionalne 
panožne zveze ter sodeluje v tekmovalnem sistemu nacionalne panožne zveze v vseh starostnih skupinah. 
 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
ŠVO usmerjeni- I (pripravljalni programi vadbe)  

PRIPRAVLJALN
I            (6 -7 let) 

PRIPRAVLJALN
I            (8 - 9 let) 

PRIPRAVLJALN
I            (10 - 11 

let) 
 velikost skupine / minimalno število udeležencev (KŠP) 10 10 10 
 velikost skupine / minimalno število udeležencev (IŠP) 10 10 10 
 število ur vadbe / tedensko  2 3 3 
 število ur vadbe letno 60 90 90 
 TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60 90 90 
 TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60 90 90 
  

 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠVO usmerjeni - 
II (tekmovalni programi vadbe)  

TEKMOVALNI          
(12 -13 let) 

TEKMOVALNI          
(14 -15 let) 

TEKMOVALNI          
(16 -17 let) 

TEKMOVALNI          
(18 -19 let) 
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velikost skupine / minimalno število udeležencev (KŠP) 12 12 12 12 

število ur vadbe letno 120 120 160 160 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  130 130 180 180 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  130 130 180 180 
velikost skupine / minimalno število udeležencev (IŠP) 8 8 6 6 

število ur vadbe letno 120 120 160 160 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60 60 90 90 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60 60 90 90 

 
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE 

ŠVO usmerjeni - III (tekmovalni programi 
kategoriziranih športnikov) 

KATEGORIZACIJ
A MLR 

KATEGORIZACIJ
A PR 

  minimalno število udeležencev programa 1 1 
  TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC  30 60 
  TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC  30 60 
  MLR – status športnika mladinskega razreda 

PR – status športnika perspektivnega razreda 
 
8.3. KAKOVOSTNI ŠPORT (KŠ) 
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa 
vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega 
prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.  
 

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA                                      
(tekmovalni programi vadbe )  

  ČLANSKE 
EKIPE 

velikost skupine/minimalno število udeležencev (KŠP) 12 
število ur vadbe/tedensko 5-6 
število ur vadbe letno  200-240 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  200-240 

 
8.4. KOLEKTIVNE PANOGE KŠ - STROŠKI IZVAJANJA TEKMOVALNEGA PROGRAMA ČLANSKIH EKIP V DRŽAVNI 
ALI REGIJSKI LIGI (1., 2. ali 3. liga), ki v svojem rednem programu poleg tekmovalnega programa članskih ekip 
izvajajo tudi športne programe s področja ŠVOM usmerjeni 
Vrednotenje tekmovalnega programa članskih ekip kolektivnega športa usmerjenih v kakovostni šport se vrednoti po 
naslednjih kazalcih za ugotavljanje upravičenih materialnih stroškov za izvajanja tekmovalnega programa članskih ekip 
kolektivnega športa usmerjenih v kakovostni šport, ki tekmujejo v liga na državni ali regijski ravni: 
 

TEKMOVALNI PROGRAM  

    Stroški izvajanja tekmovalnega programa 
(registracija ekip, prijavnina na tekmovanje, 
stroški sodnikov in delegatov, stroški 
zdravstvene službe, stroški zdravstvenih 
pregledov, stroški snemanj tekem, stroški 
povezanih z zagotavljanjem varnosti na 
tekmah); okvirni stroški v tekočem letu 

 
od 1.000 

do 2.000 EUR 
 nad 2.001 do 

5.000 EUR 
nad 5.001 do 
9.000 EUR 

nad 9.001 do 
12.000 EUR 

nad 12.001 
EUR 

TOČKE 5 10 20 30 40 

Stroški prevozov na/iz tekmovanj za 
izvajanje tekmovalnega programa v 
tekočem letu (okvirni stroški v tekočem letu) 

 
od 1.000 

do 2.000 EUR 
 

nad 2.001 do 
4.000 EUR 

nad 4.001 do 
8.000 EUR 

nad 8.001 do 
12.000 EUR 

nad 12.001 
EUR  

TOČKE 5 10 20 30 40 
 
 
8.5. ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI (odrasli) 
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in 
koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na 
rekreativnih tekmovanjih. Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur letno 
ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja. 
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ŠPORTNA REKREACIJA (RE)                                                       
(netekmovalni programi redne vadbe)  

CELOLETNI 
PROGRAMI  

velikost skupine / minimalno št. udeležencev 15 
število ur vadbe letno 60 
število tednov  30 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA  60 
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA  60 

 
8.6. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORT 
8.6.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU 
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni in visokošolski) so v 
domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih 
programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih 
NPŠZ. 
 

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN 
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU  

IZPOPOLNJEVA
NJE 

(licenciranje)  

USPOSABLJA
NJE (stopnja 1)  

USPOSABLJA
NJE (stopnja 2)  

USPOSABLJA
NJE (stopnja 3)  

minimalno število udeležencev programa  1 1 1 1 
TOČKE/MS/UDELEŽENEC  5 10 15 20 

 
8.6.2. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (delovanje izvajalca športnega programa na lokalni ravni) 
Delovanje športnih društev (klubov) je pomemben segment športa, saj je osnovni namen organiziranost športa, zato je v 
javnem interesu, da se z letnim programov športa zagotovijo sredstva za njihovo osnovno delovanje. 
 
DELOVANJE IZVAJALCA ŠPORTNIH PROGRAMOV 
delovanje izvajalca (leta neprekinjenega 
delovanja) / od 2 do 10 let 11 do 15 let 16 do 20 let nad 21 let 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 20 
jubilej neprekinjenega delovanja izvajalca 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 25 
število članov izvajalca s plačano 
članarino ni članarine do 25 članov 26 do 75 

članov 
76 do 150 

članov 
nad 151 
članov 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 5 10 15 20 
članstvo v NPŠZ NE DA 

  
 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 10 
    

8.7. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja in so usmerjene k 
povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo 
kriteriji: obseg programa (priznano število točk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni,…), število 
udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).  
 
Osnovni pogoji: 
- Športna prireditev, prijavljena na ta javni razpis, bo izvedena na območju Občine Cerklje na Gorenjskem. 
- Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) niso predmet 
vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih. 
 
  TRADICIJA - ŠTEVILO LET ZAPOREDNE IZVEDBE 

ŠPORTNA PRIREDITEV do 3 let od 4 - 8 let od 9 - 12 let 13 let in več 

TOČKE 3 5 10 15 

ŠPORTNE PRIREDITVE ŠTEVILO UDELEŽENCEV NA PRIREDITVI 

izvedba prireditve občinskega pomena  do 25 
udeležencev  

26 - 50 
udeležencev  

51 - 100 
udeležencev  

nad 101 
udeležencev  

TOČKE/MS/PRIREDITEV  5 10 20 40 

izvedba prireditve regionalnega pomena  do 25 
udeležencev  

26 - 50 
udeležencev  

51 - 100 
udeležencev  

nad 101 
udeležencev  

TOČKE/MS/PRIREDITEV  10 20 40 80 



Št. 12/15.3.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 348 
 

 

izvedba prireditve državnega pomena  do 25 
udeležencev  

26 - 50 
udeležencev  

51 - 100 
udeležencev  

nad 101 
udeležencev  

TOČKE/MS/PRIREDITEV  0 0 80 160 

izvedba mednarodne športne prireditve  do 25 
udeležencev  

26 - 50 
udeležencev  

51 - 100 
udeležencev  

nad 101 
udeležencev  

TOČKE/MS/PRIREDITEV  0 0 150 200 
 
Izvajalec za prijavljeno športno prireditev lahko pridobi dodatne točke v primeru: 
o da je prijavil posebno večjo športno prireditev ob praznovanju obletnice društva (tracija: 10, 20, 30 let); korekcijski 
faktor=1,500. 
o da je prijavil prireditev namenjeno ciljni skupini: prireditev namenjena otrokom (do 15 let); korekcijski faktor=1,500 
o da je prijavil organizacijo in izvedbo prireditve državnega pomena, ki hkrati velja za uradno občinsko prvenstvo; korekcijski 
faktor=2,000. 
 
9. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o 
razpisu: 
Objava javnega razpisa: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu »Uradno 
glasilo slovenskih občin« dne, 15. 3. 2019 in na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v 
rubriki »Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in 
natečaji« dne, 15. 3. 2019. Za datum objave razpisa se 
šteje datum objave razpisa v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Prevzem razpisne dokumentacije: 
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva 
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v 
rubriki »Javni razpisi in natečaji«. Besedilo razpisa in 
razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo tudi v 
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Cerklje na 
Gorenjskem do vključno dne, 11. 4. 2019, do 14.00 ure.  
 
Informacije: 
Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur 
pri višji svetovalki Simoni Vodlan (T: 04/28 15 807) ali na 
elektronskem naslovu: obcinacerklje@siol.net, in sicer do 
vključno dne 11. 4. 2019, do 11.00 ure. 
 
10. Rok za predložitev prijav na javni razpis in način 
predložitve vlog:  

Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine v 
času uradnih ur ali poslana priporočeno po pošti.  

Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do 
vključno 15. 4. 2019, do 14.00 ure oziroma bodo ta dan 
oddane po pošti kot priporočene pošiljke do 14.00 ure. 

Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici s 
pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA ŠPORT 2019« na 
naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov 
prijavitelja. 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji, merili in kriteriji razpisa. 

Vloga, ki jo je prijavitelj poslal po preteku razpisnega 
roka, je prepozna. 

Če prijavitelj za isti program na javni razpis pošlje več 
vlog, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, 
razen če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali 
spremembe prve vloge. 

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do 
preteka razpisnega roka za oddajo vlog na način, kot je 
opredeljeno zgoraj, z obvezno navedbo, na katero vlogo 
se dopolnitev oziroma sprememba nanaša. Nepravilno 
dopolnjene in označene vloge se ne bodo upoštevale 

oziroma bodo izločene iz nadaljnjih postopkov 
obravnave. 

Za vloge, ki niso pravočasne, ali jih ni vložila 
upravičena oseba ali so neutemeljene ali niso bile 
vložene na predpisanih obrazcih se s sklepom zavržejo. 
Neutemeljene vloge in vloge, ki so jih podale 
neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo.  
 
11. Razpisna dokumentacija in obvezni sestavni deli za 
veljavnost prijave: 
 
A. Razpisna dokumentacija obsega: 
• besedilo javnega razpisa s kriteriji in merili za 

ocenjevanje in vrednotenje športnih programov, 
• naslovnico razpisne dokumentacije, 
• prijavni obrazec 1 – podatki o prijavitelju programa, 
• prijavni obrazec 2 – izjave, 
• prijavni obrazec 3 – prijava letnega programa 

športa, 
• prijavni obrazec 4 – program dela v letu 2019, 
• prijavni obrazec 5 – finančni načrt izvajanja 

športnega programa za leto 2019, 
• prijavni obrazec 6 - vzorec pogodbe z vzorcem 

vsebinskega in finančnega poročila, 
• prijavni obrazec 7 - kontrolni list . 

 
B. PRIJAVA na razpis se vloži na predpisanih obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga 
prijavitelja mora vsebovati po vrstnem redu: 

1. izpolnjeno naslovnico razpisne dokumentacije, 
2. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 

obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa s 
prilogami, 

3. v celoti izpolnjen, podpisane in žigosan prijavni 
obrazec OBR-2 – Izjave, 

4. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 
obrazec OBR-3 – Prijava športnih programov in 
obvezne priloge k temu obrazcu (seznami vadečih 
po skupinah, strokovni kader, uporaba oz. najem 
športnih objektov, rezultati ekip), 

5. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 
obrazec OBR-4 – Program dela za leto 2019, 

6. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 
obrazec OBR-5 - Finančni načrt izvajanja športnega 
programa v letu 2019,  

7. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 
obrazec OBR-6 – vzorec pogodbe o sofinanciranju, 
kot seznanitev prijavitelja z vsebino in pogoji 
pogodbe,  

8. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 
obrazec OBR-6-a - vzorec poročila, 

9. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni 
obrazec OBR-7 – kontrolni list. 
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Vsi obrazci naj bodo izpolnjeni in podpisani s strani 
zakonitega zastopnika ter žigosani. 

V obrazcu OBR-3.8 (športne prireditve), prijavitelj 
izpolni le v primeru, da prijavlja samostojno športno 
prireditve, ki ni del rednega izvajanja športnih programov, 
se bo odvijala na območju Občine Cerklje na Gorenjskem 
in bo izvedena v letu 2019. 

V kolikor prijavitelj prijavlja več športnih prireditev mora 
za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec 
OBR-3.8. (športne prireditve), ostale točke obrazca 3 pa 
se izpolnijo le enkrat. Vse izpolnjene obrazce z dokazili 
naj prijavitelj dostavi v eni (1) pravilno opremljeni kuverti. 

Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana 
izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije 
naročnika (Občine Cerklje na Gorenjskem). Prijava mora 
biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru 
ne bo obravnavana. Prijava mora vsebovati zahtevane 
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji. 
 
12. Obravnava prijav, terminski načrt odpiranja vlog ter 
popolnost vlog: 

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 
odpre vloge, prispele na razpis najkasneje v petnajstih 
(15) dneh po razpisnem roku, in sicer v vrstnem redu, v 
katerem so bile predložene. Odpiranje vlog ni javno. 

Komisija za vsako vlogo posebej ugotovi, ali je 
pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba, na 
predpisanih obrazcih in ali je popolna glede na razpisne 
pogoje.  

Če je posamezna vloga formalno nepopolna ali 
nejasna, strokovna komisija pisno pozove prijavitelja, 
vlagatelja vloge, da jo dopolni v osmih (8) dneh. Če 
vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali če 
dopolnitev ni ustrezna in vloga tudi po dopolnitvi ni 
popolna, se izda sklep, s katerim se jo zavrže kot 
nepopolno. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
 
13. Rok v katerem, bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa in sklenitev pogodb: 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa z odločbo pisno 
obveščeni najpozneje v šestdesetih (60) dneh od datuma 
odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo z 
izbranimi prijavitelji, po dokončnosti odločb, sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov za leto 2019, v 
katerih se uredijo bodo podrobneje opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 

 
V kolikor prijavitelj ne vrne podpisane pogodbe v osmih 

(8) dneh od prejema, se šteje, da je odstopil od 
sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, da 
pogodba ni sklenjena in je Občina Cerklje na Gorenjskem 
prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe. 
 
14. Upravičenost stroškov: 
Stroški in izdatki so upravičeni, če: 
• so s programom neposredno povezani, so potrebni 

za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa, 
• so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno 

blago ali izvedene storitve in je upravičenka 
oziroma upravičenec dostavil dokazilo o plačilu, 

• so prepoznani in preverljivi v skladu s skrbnostjo 
dobrega gospodarja, 

• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, 
• so prepoznavni, preverljivi in podprti s kopijami 

izvirnih dokazil. 
Neupravičenost stroškov, če: 
• gre za stroške nakupa in gradnje nepremičnin, 
• gre za povračljivi davek na dodano vrednost, 
• gre za amortizacijo nepremičnin in opreme, 

• gre za stroške obresti, 
• gre za stroške zavarovanj, 
• gre za druge stroške, ki niso predvideni v pogodbi o 

sofinanciranju. 
 
15. Terminski načrt porabe sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti praviloma porabljena do 
31. 12. 2019. 
 
16. Splošne določbe: 
• Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico 

do sprememb razpisnih pogojev v času odprtja 
javnega razpisa in do preklica javnega razpisa. 

• Občina Cerklje na Gorenjskem lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic do 
roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek 
javnega razpisa, ga razveljavi ali razdeli le določen 
del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 

• Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema 
nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno 
predložene vloge. 

• Prijavitelj mora izpolnjenji vlogi priložiti vse listine, ki 
so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 

• V primeru, da prijavitelj zapisnika redne letne 
skupščine, občnega zbora oziroma ustreznega 
organa društva (ki mora vsebovati tudi načrt dela za 
tekoče leto, poročilo o opravljenih dejavnostih in o 
poslovanju v preteklem koledarskem letu in listo 
prisotnih s podpisom) ni predložil kot prilogo h 
kandidaturi na javni razpis v tekočem letu, je le-tega 
dolžan Občini Cerklje na Gorenjskem predložiti 
najkasneje do konca roka za podpis pogodbe. 

• Če se ugotovi, da je prijavitelj podal neresnične 
podatke, ni upravičen do dodelitve sredstev, 
njegova vloga pa se s sklepom zavrže. 

• V primeru, da sredstva, ki so bila z javnim razpisom 
predvidena za sofinanciranje posameznega 
športnega programa niso bila razdeljena v celoti, 
župan izda sklep o prerazporeditvi sredstev za 
sofinanciranju preostalih športnih programov. 

• Z izbranimi izvajalci bodo, po dokončnosti odločb, 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih 
športnih programov, na podlagi katerih bodo 
izplačana sredstva, pod pogoji, ki so določeni s tem 
javnim razpisom in sklenjeno pogodbo. V kolikor 
izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v osmih (8) 
dneh od prejema, se šteje, da je odstopil od 
sofinanciranja programa ali projekta iz občinskega 
proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina 
Cerklje na Gorenjskem prosta vseh obveznosti, ki 
so zanjo izhajale iz odločbe. O preostanku sredstev 
oz. neporabljenih sredstvih na predlog komisije 
odloči župan s sklepom. 

• Izbrani izvajalci programov športa so dolžni v svojih 
promocijskih gradivih, na športnih prireditvah in/ali 
tekmovanjih na ustrezen način predstavljati Občino 
Cerklje na Gorenjskem, in sicer tako, da navedejo, 
da program ali prireditev sofinancira Občina Cerklje 
na Gorenjskem, poleg se lahko priloži grb Občine.  

• Občina Cerklje na Gorenjskem oz. od nje 
pooblaščeni subjekt ima pravico kadar koli izvesti 
nadzor izvajanja športnih programov, ki so predmet 
sofinanciranja, in nadzor namenskosti porabe 
sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem je izvajalec 
LPŠ dolžan izvajalcu nadzora nuditi vse potrebne 
informacije in mu predložiti potrebna dokazila oz. 
dokumentacijo o izvedbi sofinanciranega programa 
LPŠ in nastalih stroških v zvezi s tem. 

• Izbrani izvajalec je dolžan pristojnemu organu 
občine v pogodbenem roku in na predpisanem 
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obrazcu predložiti vsebinsko in finančno poročilo o 
izvedbi in namenski porabi sredstev, pridobljenih na 
podlagi javnega razpisa.  

• Izbrani izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v 
občinski proračun: 
• če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji 

programa v roku, določenem v pogodbi, 
• če izvajalec delno ali v celoti ne izpolnjuje 

svojega letnega programa. Že prejeta in 
nenamensko porabljena sredstva je izvajalec 
LPŠ dolžan vrniti v proračun skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva 
prejema sredstev do dneva vračila sredstev v 
proračun. 

• V primeru, da je izbrani izvajalec kršil pogodbena 
določila, skladno s pogodbo, ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev 
ali v primeru, da je prišlo do sodnega spora, 
izvajalec ne more za sredstva na naslednjem 
javnem razpisu. 

 
Številka: 671-04/2019-04 
Datum:   12. 3. 2019 
 

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

 
 

 
OBČINA DORNAVA 

 
257. Sklep o imenovanju podžupana Občine 

Dornava 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 27/08-Odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10-Odl. US in 40/12-ZUJF) in 34. člena 
Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 30/2014) je župan Občine Dornava sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU PODŽUPANA OBČINE DORNAVA 

 
I. 

Za podžupana Občine Dornava se imenuje Marjana 
Hrga, stanujočega Dornava 147/a, 2252 Dornava, roj. 
25.05.1956 in Stanislava Ciglarja, stanujočega Mezgovci 
ob Pesnici 33, roj. 12.02.1982. 

II. 
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. 
 

III. 
Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter 
opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za 
katere ju župan pooblasti. Podžupana nadomeščata 
župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V 
času nadomeščanja opravljata podžupana tekoče naloge 
iz pristojnosti župana in tiste naloge za katere ju župan 
pooblasti.  
 

IV. 
Podžupana si plačilo za opravljanje funkcije razdelita 
vsak v deležu ½. 
 

V. 
Podžupana nastopita funkcijo s 01.03.2019. 
 

VI. 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 

Številka: 032-007/2019 
Dornava; 14.03.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

 
OBČINA HOČE SLIVNICA 

 
258. Sklep o začetku postopka priprave 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za naselje vrstnih hiš Senčna pot v Hočah 

 
Na podlagi 83. in 119. člen v povezavi s 110 in 289. 
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17) in 33. člena Zakon 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) ter na podlagi 25. člena Statuta 
Občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 61/2018) župan Občine Hoče-Slivnica sprejema 
 

SKLEP 
O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OBČINSKEGA 

PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA 
NASELJE VRSTNIH HIŠ SENČNA POT V HOČAH 

 
1. člen 

(vsebina sklepa o začetku postopka občinskega 
podrobnega 

prostorskega načrta) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) 
za naselje vrstnih hiš Senčna pot v k.o. Spodnje Hoče. 
OPPN se načrtuje na parcelah št. 1244/1 in delu 1518 
k.o. Spodnje Hoče. 

Pripravljavec: Občina Hoče-Slivnica, okolje in prostor 
Pobudnik in naročnik: Zdenka Simon, Slivniška cesta 

13, Hoče 
Načrtovalca prostorske ureditve bo z izbral naročnik. 
S tem sklepom se podrobneje določijo: 
ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo 
stanovanjskih objektov, nosilci urejanja prostora, ki 
podajo smernice za načrtovano prostorsko ureditev iz 
njihove pristojnosti, način pridobitve strokovnih rešitev in 
geodetskih podlag, obveznosti v zvezi s financiranjem 
OPPN, roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih 
faz. 

 
2. člen 

(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta) 

Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora (ZUReP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in vsi ostali 
relevantni pravni predpisi. 

OPPN se načrtuje na parcelah št. 1244/1 in delu 1518 
k.o. Spodnje Hoče na katerih velja Odlok o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (MUV, št. 
28/14, 4/15-teh. popravek, 10/15-obvezna razlaga, 
23/15-teh. popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh. 
popravek, 9/16, 10/16-teh. popravek, 4/17-teh. popravek, 
6/17, 9/17-teh. popravek, 23/17, 24/17, 3/18-obvez. 
razlaga) – v nadaljevanju OPN.  

Parcela št. 1244/1 k.o. Spodnje Hoče se nahaja v 
območju prostorske enota HO 03/1. Po osnovni 
namenski rabi je opredeljena kot stavbno zemljišče, po 
podrobnejši namenski rabi pa kot območja urbane 
prostostoječe stanovanjske pozidave. V OPN je za to 
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območje predvidena izdelava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta. 

Parcela št. 1518 k.o. Spodnje Hoče se nahaja v 
območju prostorske enote DP_14. Na delu te parcele je 
predvidena izgradnja prometne infrastrukture in sicer 
obračališče za vozila. Po osnovni namenski rabi je 
gozdno zemljišče.   
 

3. člen 
(predmet in programska izhodišča občinskega 

podrobnega 
prostorskega načrta) 

Predmet izdelave OPPN je naselje 6 vrstnih hiš s 
pripadajočo prometno in komunalno infrastrukturo. 
Obravnavano območje pozidave leži na južne robu 
naselja Spodnje Hoče. Severno se razprostira naselje 
enodružinskih hiš, ki je v večini že skoraj v celoti 
izgrajeno. Hiše so večinoma prostostoječe, na vzhodnem 
delu je eno večje naselje vrstnih hiš, nekaj 
večstanovanjskih stavb ter manjše območje načrtovanih 
vrstnih hiš. 

OPPN mora vsebovati vse sestavine in predloge, ki so 
navedene v 117. členu Zurep2 in sicer: prikaz 
ureditvenega območja OPPN; arhitekturne, krajinske in 
oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt 
parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta 
potrebna, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih 
virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za celostno 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na 
območju evidentirana, rešitve in ukrepe za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje 
glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro. 

Načrtovalec predmetnega OPPN bo moral predati 
pripravljavcu, to je Občini Hoče–Slivnica pet izvodov 
akta, ki bo na vpogled dostopen tudi javnosti. Občini 
Hoče–Slivnica je potrebno predati celoten dokument 
OPPN s prilogami v digitalni obliki (tekstualni in grafični 
del). Grafični del bo izdelan v datotekah programa 
Autocad. 
 

4. člen 
(okvirno ureditveno območje občinskega 

podrobnega 
prostorskega načrta) 

Predmet izdelave OPPN je območje, ki obsega parcelni 
št.: 1244/1 in delu 1518 k.o. Spodnje Hoče. Območje 
OPPN je veliko 2433 m2.  

Območje obdelave se lahko spremeni, če se za to 
izkaže potreba v samem postopku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta. 

Ureditveno območje OPPN lahko poseže tudi izven 
tega ureditvenega območja za načrtovanje omrežij 
gospodarske javne infrastrukture. 
 

5. člen 
(nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki 

bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta) 

V pripravo in sprejem OPPN se vključijo nosilci urejanja 
prostora, pristojni in odgovorni za prostorsko ureditev 
območja, ki dajo smernice in mnenja: 
• RS, Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za 

okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 47, 1000 
Ljubljana, 

• Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana, 

• RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za 
vode, Sektor za območje Drave, Krekova ul. 17, 
2000 Maribor, 

• RS Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, 

• Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20 a, 
2000 Maribor, 

• Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška 
20, 2000 Maribor 

• Telekom Slovenije d. d., PE Maribor, Titova 38, 
Maribor,  

• Elektro Maribor d. d., Vetrinjska 2, Maribor, 
• Občina Hoče–Slivnica, Okolje in prostor. Pohorska 

cesta 15, Hoče. 
V kolikor se v postopku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih 
nosilcev urejanja prostora, se le – te pridobijo v istem 
postopku. 

Ustrezna gradiva nosilcem urejanja prostora in drugim 
udeležencem posreduje pripravljavec oziroma 
načrtovalec po pooblastilu pripravljavca. 
 

6. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih 

podlag) 
Naročnik zagotovi idejno zasnovo za predlagano 
ureditev. Za izdelavo OPPN je potrebno izdelati digitalni 
geodetski posnetek območja obdelave. Geodetski načrt, 
ki mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. 
členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Ur list RS, št. 
40/2004), zagotovi naročnik. Pri pripravi OPPN je 
potrebno upoštevati idejno zasnovo, izhodišča planskih 
aktov Občine Hoče–Slivnica in smernice nosilcev 
urejanja prostora. 
 

7. člen 
(postopek in roki za pripravo in sprejem občinskega 

podrobnega prostorskega načrta) 
Postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega 

prostorskega načrta bo potekal po naslednjem 
terminskem planu:  
• izbrani načrtovalec (v nadaljevanju: načrtovalec) 

pripravi osnutek OPPN; 
• načrtovalec na podlagi pooblastila pripravljavca 

pošlje osnutek OPPN nosilcem urejanja prostora in 
jih pozove, da dajo smernice v roku 30 dni od 
prejema poziva in ministrstvo, pristojno za varstvo 
okolja, da pisno sporoči občini, ali je za OPPN 
potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v 
roku 15 dni); 

• načrtovalec izdela dopolnjeni osnutek OPPN; 
• če je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, pripravljavec zagotovi okoljsko 
poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom 
OPPN pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
okolja, da ga preveri v roku 15 dni; 

• po izdelavi dopolnjenega osnutka in potrjenega 
okoljskega poročila, če je le-to potrebno, občina 
objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi najmanj 7 dni pred razgrnitvijo; 

• javna obravnava se izvede med javno razgrnitvijo 
(ki traja najmanj 30 dni), če je izdelano okoljsko 
poročilo se skupaj z osnutkom OPPN razgrne tudi 
to; 

• načrtovalec skupaj z občino pripravi stališča do 
pripomb (10 dni); 

• župan potrdi stališča do pripomb (3 dni); 
• na podlagi potrjenih stališč do pripomb izbrani 

načrtovalec izdela predlog OPPN; 
• predlog OPPN pripravljavec posreduje nosilcem 

urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje; 
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• če je bila izvedena celovita presoja vplivov na 
okolje, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo 
tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje in ga 
pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja; 

• ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN; 

• občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi 
v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 
8. člen 

(obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega 
podrobnega 

prostorskega načrta) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN zagotavlja naročnik 
predmetnega OPPN, ki podaja pobudo za izdelavo 
OPPN in krije stroške za izdelavo strokovnih podlag, ki 
so potrebne. 
 

9. člen 
(objava sklepa) 

Ta sklep o začetku postopka priprave OPPN se objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu 
ter se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep začne 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 35000-0001/2019 
Datum: 4.3.2019 
 

 Občina Hoče–Slivnica 
 Marko Soršak, župan 

 
 

 
OBČINA KRIŽEVCI 

 

259. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 
2019 

 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 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-UPB, 14/13-popr.,101/13, 55/15-ZFisP, 
96/15-ZIPRS1617 in 13/18) ter 15. člena Statuta občine 
Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin št.11/18) je 
občinski svet občine Križevci na 3.  redni  seji dne 
07.03.2019  sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
Z odlokom o proračunu občine Križevci se ureja način 
izvrševanja proračuna občine Križevci za leto 2019  
( v nadaljnjem besedilu:proračun občine), upravljanje s 
prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem. 
Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje 
nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina 
Križevci. 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. 
Splošni del proračuna občine Križevci za leto 2019  se na 
ravni podskupin določa  v naslednjih zneskih: 
 

Konto Naziv Znesek v 
EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.013.955 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.748.452 
70 DAVČNI PRIHODKI 2.219.862 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.039.872 
703 Davki na premoženje 149.720 
704 Domači davki na blago in storitve 30.270 
706 Drugi davki 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 528.590 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 337.620 
711 Takse in pristojbine 3.000 
712 Globe in druge denarne kazni 4.100 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.000 
714 Drugi nedavčni prihodki 178.870 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 10.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 
721 Prihodki od prodaje zalog 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 10.000 
73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 
731 Prejete donacije iz tujine 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 255.503 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 164.855 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 90.648 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.694.895 
40 TEKOČI ODHODKI 738.516 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.980 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 22.430 
402 Izdatki za blago in storitve 520.706 
403 Plačila domačih obresti 2.300 
409 Rezerve 45.100 
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41 TEKOČI TRANSFERI 1.247.810 
410 Subvencije 160.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 774.940 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 123.382 
413 Drugi tekoči domači transferi 189.488 
414 Tekoči transferi v tujino 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.596.339 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.596.339 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 112.230 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 60.280 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 51.950 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -680.940 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

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

premoženje v svoji lasti 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0 
 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 59.468 
50 ZADOLŽEVANJE 59.468 

500 Domače zadolževanje 59.468 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 49.528 
55 ODPLAČILA DOLGA 49.528 

550 Odplačila domačega dolga 49.528 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -671.000 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 9.940 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 680.940 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 671.000 

 
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 podkonte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-

podkonta. 
Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da 

se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno 
med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. 
Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega 
pooblaščena oseba. 
 

4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi naslednji prihodki: 

a) prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom 

b) prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno 
infrastrukturo 

c) prihodki iz naslova namenskih sredstev iz 
državnega proračuna in drugih javnih institucij za 
investicije 

d) drugi namenski prihodki sofinancerjev 
e) prihodki iz naslova namenskih sredstev iz 

proračuna Evropske unije 
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski 

prejemek, ki zahteva sorazmeren proračunski izdatek, ki 
v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se 
v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov 
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun. 

Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, 
se prenesejo v naslednje leto za isti namen 
 

5. člen 
Proračunski skladi so: 
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1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF, 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

1.000 EUR. 
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 500 EUR 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski 
svet.  O porabi nad tem zneskom odloča občinski svet s 
posebnim odlokom. 
 

6. člen 
Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 

5.000 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije odloča župan.  

Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika. 
 

7. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko  župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše 
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški 
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. 
 

8. člen 
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni 

uporabljati sredstva občinskega proračuna  le za namene 
opredeljene v proračunu in  ne smejo prevzemati na 
račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale 
sredstva odobrena s proračunom. 

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

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za 
izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, 
upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene 
predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo 
sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav. 
 

9. člen 
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   lahko zadolži.  

O zadolžitvi odloča občinski svet občine Križevci. 
Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob 
predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je 
sestavni del pogodbe. 

Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica 
je občina, se sme zadolževati le s soglasjem 
ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet. 

O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o 
financiranju občin odloča občinski svet. 
 

 
10. člen 

Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za 
izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim 
zavodom oz. pravnim osebam katerih ustanoviteljica je 
občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od 
prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na 
trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji 
stroški. 
 

11. člen 
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih 
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh 

sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v 
skladu z zakonom in statutom. 
 

12 .člen 
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov 
proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo 
sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do 
višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za 
tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do 
zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega 
člena odloča župan. 
 

13. člen 
Če  se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov 
proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče 
realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih 
odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja 
zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo 
v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva 
Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika 
lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva 
med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v 
posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove 
podkonte. 

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika župan  odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi 
postavkami v okviru posameznega področja proračunske 
porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če 
nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo 
okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih 
in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati. 

Župan  odloča o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami tudi med programskimi 
področji proračunske porabe v posebnem delu 
proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz 
nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih 
utemeljenih razlogov. 

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

O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet. 

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan 
predlagati rebalans proračuna. 
 

14. člen 
Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog 

proračunskega uporabnika odpre nov konto za izdatke, ki 
jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. 
se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza 
ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo 
na novo odprti konto. 

Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske 
postavke oz. nove proračunske postavke v okviru 
sredstev posameznega proračunskega uporabnika. 
 

 
15. člen 

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

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

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta. 
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16. člen 
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  80% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2020 60% 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. 

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

17. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2019 
dalje. 
 
Številka:410-0005/2018-11   
Datum:08.03.2019 
 

 Občina Križevci 
 Branko Belec, župan 

 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
260. Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Lovrenc na Pohorju za leto 2019 

 
Na podlagi 57., 61., 62., in 100. do 120. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 
77/2007–ZUJIK–UPB1 – z vsemi spremembami in 
dopolnitvami), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in 
javnega razpisa (Ur. list RS št. 93/2005), Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju (MUV št. 28/05) 
ter Meril in kriterijev za sofinanciranje programov na 
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lovrenc 
na Pohorju (MUV št. 15/08) objavlja Občina Lovrenc na 
Pohorju   
 

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

LOVRENC NA POHORJU ZA LETO 2019 
 
I. NAROČNIK: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 
2344 Lovrenc na Pohorju. 
 
II. PREDMET RAZPISA so programi in projekti na 
področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, 
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
glasbene (vokalne, instrumentalne in historične glasbe), 
plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, literarne, 
likovne, fotografske ter knjižno založniške in več zvrstne 
dejavnosti, ki bodo izvedeni kot 
• prireditve, 
• redna letna dejavnost kulturnega društva, 

• založniški projekti, 
• jubilejna slavnost ali jubilejna razstava,  
• novoletna ali božična prireditev (koncert, 

predstava…), 
• gostovanja po Sloveniji ali tujini, 
• šolanje ali izobraževanje članov društva, 
• izobraževanje strokovnega kadra na izobraževalnih 

programih (JSKD,…) 
• izdaja avdio, video kasete, 
• izdaja publikacij povezanih z delovanjem 

ljubiteljskih kulturnih društev. 
Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko 

vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih 
programov in projektov. 
 
III. PRIJAVITELJI 
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov 
na tem razpisu imajo pravne in fizične osebe, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• so registrirani za opravljanje kulturno umetniških 

dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin, 
• imajo sedež v občini Lovrenc na Pohorju in delujejo 

na območju občine Lovrenc na Pohorju, 
• dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi (dovoljene 

so minimalne vstopnine), 
• imajo potrjen program s strani najvišjega organa 

društva, 
• dokazila o urejeni evidenci in članstvu, 
• delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno 

leto, 
• vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje 

do konca leta predložijo poročilo o realizaciji 
programov ter poročilo o doseženih uspehih (na 
tekmovanjih in razstavah za preteklo leto), 

• redno sodelujejo na območnih preglednih 
prireditvah JSKD,   

• redno skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra. 
Poleg zgoraj določenih pogojev morajo izvajalci redne 

ljubiteljske kulturne dejavnosti izpolnjevati tudi naslednji 
pogoj: sodelovanje na občinskih revijah ter občinskih 
proslavah in prireditvah.  
 
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:  
Obseg objavljenih razpisanih sredstev je ocenjen v višini 
13.555,00 EUR. Od skupne višine sredstev se 4.515,00 
EUR nameni izvedbi projektov ter 9.040,00 EUR 
izvajanju redne kulturne dejavnosti Občina Lovrenc na 
Pohorju si pridružuje pravico okvirno vrednost spremenit 
skladno z veljavnim proračunom 2019. Občina Lovrenc 
na Pohorju si pridružuje pravico razdelitve nižjih sredstev, 
v kolikor bo ugotovljeno, da sredstev ni možno zagotoviti 
v celoti. 
 
V. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni 
strani Občine Lovrenc na Pohorju, www.lovrenc.si od 
dneva objave javnega razpisa, do izteka razpisnega roka, 
to je do 10. 4. 2019. Dokumentacijo lahko dvignejo tudi 
osebno v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju Spodnji 
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju in sicer v času uradnih ur. 
 
VI. ODDAJA PRIJAV:  

Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj 
z dokazili in prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, 
dostavljene oz. poslane pa morajo biti v zapečatenem 
ovitku na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 
8, 2344 Lovrenc na Pohorju, s pripisom »Javni razpis - 
KULTURA 2019 - NE ODPIRAJ«. Upoštevani bodo vsi 
predlogi, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispeli 
na zgoraj navedeni naslov najkasneje do, 10. 4. 2019, do 
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13. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka prijava oddana do 13.00 ure osebno 
v vložišču Občine Lovrenc na Pohorju oziroma poslana 
po pošti s priporočeno pošiljko.   

Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je prijavitelj 
predložil lažne ali netočne podatke bodo izločeni iz 
nadaljnje obravnave. 
 
VII. ODPIRANJE PRIJAV:  

Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
odpiranje prijav izvedla, v prostorih Občine Lovrenc na 
Pohorju, najkasneje v roku 10 delovnih dni po roku za 
oddajo prijav. Odpiranje ne bo javno. 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 delovnih 
dni od odpiranja vlog pisno pozvan s pozivom na 
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo 
dopolnil v roku 5-ih dni, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne 
bodo izpolnjevale pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele do 10. 4. 2019 do 
13. ure, se kot prepozne zavržejo.  

Pravočasne, pravilne ter popolne prijave bo strokovna 
komisija ovrednotila v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Lovrenc na Pohorju ter Merili in 
kriteriji za sofinanciranje programov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Lovrenc na  
Pohorju. 
 
VIII. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI 
OBVEŠČENI:  
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 30 dni po roku za odpiranje prijav oz. po 
veljavnosti proračuna za leto 2019. 
 
ODLOČBA  
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba na 
župana, in sicer v 15 dneh od prejema odločbe. V pritožbi 
mora vlagatelj točno opredeliti razloge zaradi katerih 
vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne more biti postavljanje 
meril za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna. Odločitev župana je dokončna. 
 
POGODBE O SOFINANCIRANJU pa bodo z izbranimi 
prijavitelji sklenjene v roku 15 dni po dokončnost. 
 
IX. OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV:  
Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v 
proračunskem letu, za katerega velja ta razpis, 
najkasneje do 31. 12. 2019. 
 
Številka: 430-0005/2019 
Datum: 11. 3. 2019 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Marko Rakovnik, župan 

 
 

 
261. Javni razpis za sofinanciranje programov 

javnih prireditev na območju Občine Lovrenc 
na Pohorju za leto 2019 

 
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007–ZUJIK–UPB1 – in 
nadaljnj.) ter Pravilnika o sofinanciranju programov javnih 
prireditev na območju občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št. 17/2012) objavlja Občina Lovrenc na Pohorju   
 

JAVNI  RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV JAVNIH 
PRIREDITEV NA OBMOČJU OBČINE LOVRENC NA 

POHORJU ZA LETO 2019 
 
I. NAROČNIK: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 
2344 Lovrenc na Pohorju 
 
II. PREDMET RAZPISA so prireditve, ki so bile oziroma 
bodo izvedene med 1. 1. 2019 ter 31. 12. 2019 in sicer: 
• prireditve, katerih organizatorji zaprosijo Občino 

Lovrenc na Pohorju za sofinanciranje in jih 
praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne 
razpise ali pozive za sofinanciranje prireditev, 

• večje prireditve društev na področju organiziranja 
prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter 
mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in 
humanitarne dejavnosti, ki niso predmet 
sofinanciranja iz proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in 
so odraz specifičnih potreb občanov in 
prepoznavnosti občine,  

• prireditve, katerih pokrovitelj je Občina Lovrenc na 
Pohorju. 

 
III. PRIJAVITELJI: 
Pravico do sofinanciranja prireditev imajo neprofitne 
organizacije, ustanove, zavodi in društva, ki izvedejo 
prireditev (ki je v interesu Občine Lovrenc na Pohorju) na 
ali izven teritorija Občine Lovrenc na Pohorju, če izvedba 
prireditve bistveno pripomore k promociji Občine Lovrenc 
na Pohorju, in da: 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 
prijavljene prireditve; 

• da imajo prireditve, ki so predlog sofinanciranja, 
jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov 
financiranja. 

 
Prijavitelji prireditev, ki se po vsebini uvrščajo na več 
razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo 
na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov 
Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:  
Obseg objavljenih razpisnih sredstev je ocenjen v višini 
8.000,00 EUR. Občina Lovrenc na Pohorju si pridružuje 
pravico okvirno vrednost spremenit skladno z veljavnim 
proračunom 2019. Občina Lovrenc na Pohorju si 
pridružuje pravico razdelitve nižjih sredstev, v kolikor bo 
ugotovljeno, da sredstev ni možno zagotoviti v celoti. 
 
V. MERILA IN KRITERIJI: 
Občina Lovrenc na Pohorju bo prijavljene prireditve 
sofinancirala na podlagi naslednjih meril in kriterijev, ki so 
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju programov javnih 
prireditev na območju Občine Lovrenc na Pohorju: 
 
 
 
 
- prireditev pomembno prispeva promociji 
Občine Lovrenc na Pohorju; 45 

- prireditev presega občinski nivo; 10 
- prireditev je namenjena večji ali širši ciljni 
populaciji Občine Lovrenc na Pohorju; 10 

- višina lastnih vlagateljevih sredstev za 
izvedbo prireditve: 
- do 25 % ocenjene vrednosti projekta; 
- do 50 % ocenjene vrednosti projekta; 
- nad 50 % ocenjene vrednosti projekta. 

 
5 

10 
20 
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- prireditev je dobrodelnega značaja.      15 
 
VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni 
strani Občine Lovrenc na Pohorju, www.lovrenc.si od 
dneva objave javnega razpisa, do izteka razpisnega roka, 
to je do 29. 3. 2019. Dokumentacijo lahko dvignejo tudi 
osebno v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju. 
 
VII. ODDAJA PRIJAV:  
Vloga mora biti oddana na že pripravljenih obrazcih, ki so 
sestavni del tega razpisa. Prijavitelj mora vlogo v celoti 
pripraviti v slovenskem jeziku. 
 
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina 
Lovrenc na Pohorju, Oddelek za družbene dejavnosti, 
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v zaprti kuverti s 
pripisom »Javni razpis - Sofinanciranje javnih prireditev 
za leto 2019 – NE ODPIRAJ«. Upoštevani bodo vsi 
predlogi, ki bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispeli 
na zgoraj navedeni naslov najkasneje do, 29. 3. 2019, do 
13. ure. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka prijava oddana do 13.00 ure osebno 
v vložišču Občine Lovrenc na Pohorju oziroma poslana 
po pošti s priporočeno pošiljko.   
 
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je prijavitelj 
predložil lažne ali netočne podatke bodo izločeni iz 
nadaljnje obravnave. 
 
VIII. ODPIRANJE PRIJAV:  
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
odpiranje prijav izvedla, v prostorih Občine Lovrenc na 
Pohorju, najkasneje v roku 8 delovnih dni po roku za 
oddajo prijav. Odpiranje ne bo javno. 
 
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 delovnih 
dni od odpiranja vlog pisno pozvan s pozivom na 
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo 
dopolnil v roku 5-ih dni, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne 
bodo izpolnjevale pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele do 29. 3. 2019 do 
13. ure, se kot prepozne zavržejo.  
 
IX. ROK, V KATEREM BODO VLAGATELJI 
OBVEŠČENI:  
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 30 dni po roku za odpiranje prijav oz. po 
veljavnosti proračuna za leto 2019. 
 
ODLOČBA: 
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba na 
župana, in sicer v 15 dneh od prejema odločbe. V pritožbi 
mora vlagatelj točno opredeliti razloge zaradi katerih 
vloga pritožbo. Predmet pritožbe ne more biti postavljanje 
meril za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna. Odločitev župana je dokončna. 
 
POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi 
prijavitelji sklenjene v roku 15 dni po dokončnosti.    
 
X.  OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV:  
Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v 
proračunskem letu, za katerega velja ta razpis, 
najkasneje do 31. 12. 2019. 
 
Številka: 430-0003/2019 
Datum: 11. 3. 2019 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Marko Rakovnik, župan 

 
 

 
262. Javni razpis za zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov športa v letu 2019 
 
Občina Lovrenc na Pohorju na podlagi 7. in 10. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP 
in 15/03 – ZOPA), 5.  in 6. člena Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na 
Pohorju (MUV št. 4/2010) ter Letnega programa športa, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju 
na svoji 12. redni seji dne 19.04.2016, objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2019. PROGRAME 

BO OBČINA LOVRENC NA POHORJU 
SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA 

LETO 2019. 
 
I. NAROČNIK: Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 
2344 Lovrenc na Pohorju. 
 
II. PREDMET RAZPISA: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja 
športnih programov v občini Lovrenc na Pohorju v letu 
2019. 
Razpisane so naslednje vsebine športnih programov: 
• interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 
• interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 
• športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport (od 6 do 14 let), 
• športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, 
• interesna športna vzgoja mladine, 
• športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport (od 15 do 20 let), 
• športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, 
• športna dejavnost študentov, 
• športna rekreacija, 
• kakovostni šport, 
• vrhunski šport, 
• šport invalidov. 

 
III. PRIJAVITELJI: 
Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko 
kandidirajo izvajalci športne dejavnosti in sicer: 
• športna društva in zveze, 
• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (osnovna 

šola in vrtec), 
• gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu, 

• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne ter 
neprofitne. 

 
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje: 
• da so registrirani v skladu z zakonom, 
• pravočasno prijavijo na razpis, 
• da imajo sedež v občini Lovrenc na Pohorju in 

pretežno v njej izvajajo svojo športno dejavnost, 
• da imajo za določene športne programe 

zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo 
najmanj 36 tednov na leto, 

• da imajo zagotovljene materialne (športna oprema 
in rekviziti), prostorske (sklenjene najemniške 
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pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti, 

• da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za 
športna društva) in vadbi. 

 
Poleg zgoraj določenih pogojev morajo izvajalci športnih 
programov izpolnjevati tudi naslednji pogoj: 
• sodelovanje na prireditvah in dogodkih, ki so v 

interesu občine Lovrenc na Pohorju.  
 
IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTVEV 
Obseg objavljenih razpisanih sredstev je ocenjen v višini 
40.360,00 EUR. Občina Lovrenc na Pohorju si pridružuje 
pravico okvirno vrednost spremenit skladno z veljavnim 
proračunom 2019. Občina Lovrenc na Pohorju si 
pridružuje pravico razdelitve nižjih sredstev, v kolikor bo 
ugotovljeno, da sredstev ni možno zagotoviti v celoti. 
 
Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunskih 
postavkah 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti in 
sicer: 
• v višini 14.970,00 EUR za športne programe (na 

SM 418600 – Sofinanciranje programov športa – 
točkovni sistem); 

• izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov (sredstva v višini 1.100,00 EUR 
na SM 418602); 

• športne prireditve (sredstva v višini 2.190,00 EUR 
na SM 418605); 

• športni objekti (sredstva v višini 21.700,00 EUR na 
SM 418603 – sredstva za najemnine dvoran); 

• materialni stroški in stroški storitev (sredstva v višini 
400,00 EUR na SM 418604 – zagonska sredstva za 
delovanje novonastalih društev). 

 
V.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni 
strani Občine Lovrenc na Pohorju, www.lovrenc.si od 
dneva objave javnega razpisa, do izteka razpisnega roka, 
to je do 10. 4. 2019. Dokumentacijo lahko dvignejo tudi 
osebno v prostorih Občine Lovrenc na Pohorju v času 
uradnih ur.  
 
VI. ODDAJA PRIJAV: 
Vloga mora biti oddana na že pripravljenih obrazcih, ki so 
sestavni del tega razpisa. Prijavitelj mora vlogo v celoti 
pripraviti v slovenskem jeziku. 
 
Prijavo za sofinanciranje športnih programov mora 
predlagatelj izpolniti na razpisnih obrazcih naročnika, ki 
jih po objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na sedežu 
Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc 
na Pohorju, v času uradnih ur. Zraven je potrebno priložiti 
še: 
• natančen opis programov s seznamom 

udeležencev, krajem izvajanja programov in vadbe, 
urnikom vadbe in podatki o strokovnem kadru, 

• finančno vrednotenje programov s planom stroškov 
za l. 2019 in 

• zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za 
izvajanje programov v l. 2018. 

 
Prijavo je potrebno dostaviti v zaprti kuverti na naslov: 
Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc 
na Pohorju (s pripisom »JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2019« 
– »NE ODPIRAJ!«). Upoštevani bodo vsi predlogi, ki 
bodo v pravilno opremljenih ovojnicah prispeli na zgoraj 
navedeni naslov najkasneje do, 10. 4. 2019, do 13. ure. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka prijava oddana do 13.00 ure osebno v 

vložišču Občine Lovrenc na Pohorju oziroma poslana po 
pošti s priporočeno pošiljko.   
 
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je prijavitelj 
predložil lažne ali netočne podatke bodo izločeni iz 
nadaljnje obravnave. 
 
VII. ODPIRANJE PRIJAV: 
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo 
odpiranje prijav izvedla, v prostorih Občine Lovrenc na 
Pohorju, najkasneje v roku 8 delovnih dni po roku za 
oddajo prijav. Odpiranje ne bo javno. 
 
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 5 delovnih 
dni od odpiranja vlog pisno pozvan s pozivom na 
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo 
dopolnil v roku 5-ih dni, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne 
bodo izpolnjevale pogojev razpisa, se kot neustrezne 
zavrnejo. Vloge, ki ne bodo prispele do 10. 4. 2019 do 
13. ure, se kot prepozne zavržejo.  
 
VIII. ROK V KATEREM BODO VLAGATELJI 
OBVEŠČENI: 
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje 30 dni po roku za odpiranje prijav oz. po 
veljavnosti proračuna za leto 2019. 
 
ODLOČBA: 
Predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih 
proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine 
Lovrenc na Pohorju. Odločbo o dodelitvi finančnih 
sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po 
roku za odpiranje prijav oz. po veljavnosti proračuna za 
leto 2019.  
Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba na 
župana, in sicer v 15 dneh od prejema odločbe. V pritožbi 
mora vlagatelj točno opredeliti razloge zaradi katerih 
vloga pritožbo. Predmet pritožbe ne more biti postavljanje 
meril za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev iz 
občinskega proračuna. Odločitev župana je dokončna. 
 
POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi 
prijavitelji sklenjene v roku 15 dni po dokončnosti.    
 
IX. OBDOBJE PORABE DODELJENIH SREDSTEV:  
Izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v 
proračunskem letu, za katerega velja ta razpis, 
najkasneje do 31. 12. 2019. 
 
Številka: 430-0004/2019 
Datum: 11. 3. 2019 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Marko Rakovnik, župan 
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OBČINA RADENCI 
 
263. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

režijskem obratu v Občini Radenci 
 
Na podlagi 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS4), Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Radenci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 8/07 in 30/18), 149. člen Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE),  in 16. 
člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/11 ter 67/15), je Občinski svet Občine 
Radenci na svoji 4. redni seji, dne 07.03.2019 sprejel 
naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O REŽIJSKEM OBRATU V OBČINI 
RADENCI 

 
1. člen 

 
V Odloku o režijskem obratu v Občini Radenci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 34/07; v nadaljevanju: Odlok) 
se 6. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Režijski obrat lahko izvaja naslednje dejavnosti: 

1. Vodenje in izvajanje programa javnih del na področju 
komunalnega urejanja, 

2. Nadzor nad stanjem kategoriziranih občinskih cest in 
manjša vzdrževalna dela na teh cestah in cestnem 
svetu, 

3. Urejanje javnih površin za pešce in kolesarje, 
4. Urejanje tematskih poti, 
5. Pregledovanje in nadzorovanje zbiranja komunalnih 

odpadkov, 
6. Vzdrževanje športno rekreativnih objektov, 
7. Sodelovanje pri pospeševanju turizma, 
8. Urejanje manjših zelenih površin in nepozidanih 

stavbnih zemljišč, 
9. Upravljanje javnih parkirišč, 
10. Priložnostna krasitev naselij, 
11. Urejanje in vzdrževanje plakatnih mest in reklamnih 

objektov, 
12. Plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, 
13. Oskrba s pitno vodo in tehnično strokovno izvajanje 

del in nalog s področja oskrbe s pitno vodo, 
14. Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, 
15. Urejanje pokopališč in opravljanje vzdrževalnih del, 
16. Upravljanje, gradnja ter vzdrževanje infrastrukture 

javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne 
signalizacije, 

17. Upravljanje večstanovanjskih stavb, 
18. Redno vzdrževanje javnih cest, kot to določajo 

predpisi glede rednega vzdrževanja cest (razen 
pregledniške službe), 

19. Druga dela in naloge na področju izvajanja 
gospodarskih javnih služb, ki jih določi Občinski 
svet.« 

 
2. člen 

Poglavje »VI. Končni določbi« se preimenuje v 
»PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«. 
 
 

3. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:  
» (1) Dolžnosti zaposlenih se opredelijo v sistemizaciji 
delovnih mest. 
(2) Do prevzema izvajanja storitev gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode s strani režijskega obrata Občine Radenci, 
kot bo urejen z uveljavitvijo Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Radenci, se storitve te javne službe izvajajo v skladu s 
prehodnimi določbami Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Radenci.« 
 

4. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Številka: 354-0002/2019-6 
Datum: 08.03.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
264. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Radenci 

 
Na podlagi 3. In 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS4), 149. člena Zakona o varstvu okolja/ZVO-1/ 
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09–ZPNačrt-A-48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. člena Zakona o pogrebni 
in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16)  in 16. 
člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 2/11 ter 67/15), je Občinski svet Občine 
Radenci na svoji 4. redni seji, dne 07.03. 2019 sprejel 
naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V 
OBČINI RADENCI 

 
1. člen 

V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini 
Radenci – UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
7/14; v nadaljevanju: Odlok) se prvi odstavek 5. člena  
spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne 
gospodarske javne službe opravljajo naslednje 
dejavnosti: 

1. oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, 
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 
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5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, 

6. urejanje in čiščenje javnih površin, 
7. vzdrževanje občinskih javnih cest, 
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali.« 

 
2. člen 

6. člen  se spremeni tako, da se glasi: 
»Na območju občine se kot izbirne lokalne gospodarske 
javne službe opravljajo naslednje dejavnosti: 

1. urejanje pokopališč in opravljanje vzdrževalnih del, 
2. oskrba z energetskimi plini, 
3. vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav 

na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 
namenjene urejanju prometne ureditve oziroma 
varnemu odvijanju prometa skozi naselja, 

4. vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in 
cestno prometne svetlobne signalizacije.« 

 
3. člen 

Peti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Preko režijskega obrata zagotavlja Občina gospodarske 
javne službe, na podlagi določil 2. točke prvega odstavka 
5. člena ter 1. in 4. točke 6. člena tega odloka.« 
 

4. člen 
Peti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih 
gospodarskih javnih služb iz 3., 4., 6., 7. in 8. točke 
prvega odstavka 5. člena in, 2. ter 3. točke 6. člena tega 
odloka.« 
 

5. člen 
Doda se tretji odstavek 24. člena v naslednji vsebini: 
»(3) Do prevzema izvajanja storitev gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode s strani režijskega obrata Občine Radenci, 
kot bo urejen z uveljavitvijo Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Radenci, se storitve te javne službe izvajajo v skladu s 
prehodnimi določbami Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Radenci.« 
 

6. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin. 
 
Številka: 35403-0001/2014-5 
Datum: 08.03.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
265. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene 

izvajanja storitev obvezne javne službe oskrba 
s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za 
uporabo javnih infrastrukturnih objektov in 
naprav v občini Radenci za leto 2019 

 
Na podlagi in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradne 
objave slovenskih občin 2/11 in 67/15) je Občinski svet 

občine Radenci na 4. redni seji dne 07.03.2019 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
OBČINSKI SVET OBČINE RADENCI POTRDI 

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA 
STORITEV OBVEZNE JAVNE SLUŽBE OSKRBA S 
PITNO VODO TER PRIPADAJOČE OMREŽNINE ZA 

UPORABO JAVNIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 
IN NAPRAV V OBČINI RADENCI ZA LETO 2019, KI JE 
BIL IZDELAN S STRANI  INŠTITUTA ZA RAZISKAVE, 

IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE MARIBOR, Z 
DATUMOM IZDELAVE 27.2.2019. 

 
II. 

Občinski svet Občine Radenci določi in potrdi ceno 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo za leto 2019, ki znašajo:  
• Cena storitve oskrbe s pitno vodo znaša 0,4250 

EUR/m3 brez DDV 
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN20 

znaša 4,52 EUR/mesečno brez DDV 
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN20-40 

znaša 13,57 EUR/mesečno brez DDV  
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN40-50 

znaša 45,23 EUR/mesečno brez DDV 
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN50-65 

znaša 67,85 EUR/mesečno brez DDV  
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN65-80 

znaša 135,69 EUR/mesečno brez DDV  
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN80-

100 znaša 226,15 EUR/mesečno brez DDV 
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN100-

150 znaša 452,31 EUR/mesečno brez DDV 
• Cena omrežnine – oskrbe s pitno vodo za DN150 

znaša 904,62 EUR/mesečno brez DDV. 
 

III. 
Cene, določene s tem sklepom se uporabljajo od 
1.3.2019. 
 

IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne od 
1.3.2019 dalje. 
 
Številka:  355-0006/2019-3 
Datum: 08.03.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
OBČINA ŠENČUR 

 
266. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za sanacijo nelegalnih in neskladnih 
gradenj v Občini Šenčur 

 
Na podlagi 55. do 61. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – 
ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in v povezavi s tretjim 
odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17) ter določil Pravilnika o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17) in 
16. člena Statuta občine Šenčur (Uradno glasilo 
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slovenskih občin, št. 9/18) ter sprejetega Sklepa o 
začetku postopka priprave Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za sanacijo nelegalnih in neskladnih 
gradenj v občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 36/2017) je Občinski svet na svoji 4. seji dne 
13.03.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 
ZA SANACIJO NELEGALNIH IN NESKLADNIH 

GRADENJ V OBČINI ŠENČUR 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet odloka) 

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj v 
občini Šenčur (v nadaljevanju: OPPN). 
 

2. člen 
(sestavni deli OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstualni del, grafični del in priloge. 
(2) Tekstualni del OPPN predstavlja Odlok o OPPN. 
(3) Grafični del OPPN obsega: 

List 1: Prikaz lege urejevalnih enot območja OPPN v 
prostoru; merilo 1:10.000; 

List 2: Območje posamične urejevalne enote OPPN s 
prikazom na digitalnem orto-foto načrtu; merilo 
1:1.000; 

List 3: Geodetski načrt s prikazom urejevalne enote; 
merilo 1:1.000; 

List 4: Pogoji in usmeritve za sanacijo 
nelegalnih/neskladnih gradenj; merilo 1:1.000. 

(4) Priloge OPPN so: 
• izvleček iz nadrejenega prostorskega akta, 
• prikaz stanja prostora,  
• smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 
• strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve, 
• obrazložitev in utemeljitev OPPN, 
• povzetek za javnost, 
• odločba za celovito presojo vplivov na okolje 

(CPVO), 
• sklep o pričetku OPPN. 

 
II. Območje OPPN 
 

3. člen 
(obseg območja OPPN) 

Območje OPPN predstavlja 61 posameznih funkcionalno 
zaključenih urejevalnih enot, prikazanih v grafičnem delu 
OPPN. 
 
III. Opis prostorskih ureditev 
 

4. člen 
(urejevalne enote OPPN) 

(1) Urejevalne enote zajemajo posamične nelegalne 
oziroma neskladne gradnje, namenjene legalizaciji in 
sanaciji, s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči. 
(2) Urejevalne enote OPPN praviloma potekajo po 
parcelnih mejah zemljiških parcel obstoječih objektov. 
(3) Meje urejevalnih enot so natančno določene v 
grafičnem delu OPPN. 
 

5. člen 
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 

območji) 
Obravnavane prostorske ureditve v območju OPPN 

nimajo novih vplivov na sosednja območja. 
 

6. člen 
(posegi izven območja OPPN) 

(1) Posegi izven območja OPPN so dopustni za potrebe 
gradnje gospodarske infrastrukture ter izvedbe 
priključkov nanjo. 
(2) Posegi so dopustni s soglasjem upravljavca 
posamezne infrastrukture. 
 

7. člen 
(javne in druge skupne površine) 

V območju OPPN ni javnih in drugih skupnih površin. 
 

8. člen 
(vrste dopustnih gradenj in ureditev) 

V območju OPPN so dopustne: 
• legalizacije obstoječih stavb zgrajenih pred 22. 7. 

2017 v skladu z izvedbenimi pogoji, določenimi s 
tem OPPN; 

• legalizacije obstoječih prostorskih ureditev zgrajenih 
pred 22. 7. 2017 v skladu z izvedbenimi pogoji, 
določenimi s tem OPPN; 

• vse gradnje in druge prostorske ureditve v 
posamični urejevalni enoti, ki so skladne z 
občinskim prostorskim načrtom Občine Šenčur. 

 
IV. Rešitve načrtovanih objektov in površin ter 

pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 
 

9. člen 
(pogoji in usmeritve za umeščanje, načrtovanje, 

oblikovanje objektov) 
(1) Dopustna je legalizacija obstoječih manj zahtevnih, 
nezahtevnih in enostavnih stavb znotraj gradbenih mej 
posamične urejevalne enote, prikazanih na grafičnem 
listu 4 OPPN. 
(2) Dopustna je legalizacija obstoječih prostorskih 
ureditev znotraj posamične urejevalne enote. 
(3) Načrtovanje sanacije vseh stavb v posamični 
urejevalni enoti naj se glede velikosti, umestitve v 
prostor, konstrukcije, materialov in drugih urbanističnih, 
gradbeno-tehničnih ter oblikovnih značilnosti prilagaja 
nosilnemu (po namembnosti oziroma po velikosti) 
obstoječemu objektu v posamični urejevalni enoti. Vse 
gradnje naj se izvedejo na način, da pripomorejo h 
kakovosti in prepoznavnosti prostora oziroma naj v 
prostoru ne izstopajo. 
(4) Odmiki obstoječih objektov, ki se nahajajo v 
varovalnem pasu občinskih cest ali mejijo na zemljišča, ki 
so v lasti ali upravljanju Občine Šenčur, se od javnih cest 
in zemljišč ne smejo zmanjšati. Manjši odmik od 
obstoječega se dovoli le za energetsko prenovo objekta 
(izolacija fasade). 
(5) Na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko 
cesto vsuje sneg, morajo biti pritrjeni snegolovi.  
 

10. člen 
(pogoji in usmeritve za parkiranje, interventne in 

manipulativne površine) 
(1) Potrebne manipulativne, parkirne in interventne 
površine morajo biti zagotovljene znotraj gradbenih 
parcel objektov.  
(2) Na gradbeni parceli objekta mora biti za 
stanovanjsko rabo zagotovljeno vsaj eno parkirno mesto 
na stanovanjsko enoto. Za dejavnosti se uporabljajo 
parkirni normativi, določeni v OPN Šenčur. 
(3) V primeru, da potrebnih parkirnih in manipulativnih 
površin ni mogoče zagotoviti na gradbeni parceli objekta, 
jih je treba zagotoviti na stavbnih zemljiščih v bližini. 
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(4) Povozne površine morajo biti izvedene nepropustno, 
v asfaltni izvedbi oziroma tlakovane, obrobljene z robniki 
in opremljene z napravami za zaščito podtalnice pred 
pronicanjem škodljivih snovi (lovilci olj, ločitev meteorne 
in ostale kanalizacije). 
 

11. člen 
(pogoji in usmeritve za ureditev ostalih površin in 

krajinske ureditve) 
Za urejanje ostalih površin veljajo naslednji pogoji: 
• višina urejenega terena ob objektu mora biti 

prilagojena najbližjim sosednjim zemljiščem; 

• morebitne manjše nivojske razlike se uredijo s 
primernimi višinskimi premostitvami (klančinami, 
zidci, škarpami ipd.), ki pa ne smejo predstavljati 
grajene ovire v sistemu peš in kolesarskih površin; 

• ureditve okolice objektov v posamezni urejevalni 
enoti naj bodo oblikovno skladne; 

• zasaditev okolice objektov naj temelji na rabi 
avtohtone vegetacije. 

 
12. člen 

(podrobni pogoji in usmeritve po urejevalnih enotah) 
Podrobni pogoji po posameznih urejevalnih enotah: 
 

 
ŠTEVILKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

v OPPN 

IME 
NASELJA 

NAMENS
KA RABA 

IZ OPN 

OZNAKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

V OPN 
KD ESD 

PODATKI 
EVRD 
IME 

PODATKI 
EVRD TIP 

PODATKI 
EVRDREZI

M 

PODATKI 
EVRDPODR

EZIM 
POSEBNE 
ZAHTEVE 

002 SREDNJA 
VAS SK SV-04 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

003 LUŽE SKj LU-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

005 OLŠEVEK SK OL-10 29284, 
14469 

Olševek - 
Vas, 

Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

dediščina, 
vplivno 

območje 

naselbinska 
dediščina,   

006 TRBOJE SSe TR-05 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

007 TRBOJE SSe TR-05 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

008 ŠENČUR SSe ŠE-25 14469, 
14438 

Šenčur - 
Vas, 

Šenčur - 
Arheološk
o najdišče 
Zvavnica 

naselbinska 
dediščina, 
arheološka 
dediščina 

vplivno 
območje, 

arheološko 
najdišče 

   

011 PREBAČE
VO SKj PR-05 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

013 ŠENČUR SK ŠE-12 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

014 ŠENČUR SSe ŠE-19 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

015 VISOKO SKj VI-10 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

016 VISOKO SSe VI-11* 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje   

S strokovnimi 
podlagami je 

treba podrobno 
obdelati in 

podati stopnjo 
ogroženosti, 

predvideti 
ukrepe in 

podati rešitve 
glede 

geoloških, 
geomehanskih 

in 
hidrogeoloških 

razmer za 
zagotavljanje 

ustrezne 
stopnje 

stabilnosti in 
varnosti. 

017 OLŠEVEK SKj OL-06 14469, 
29284 

Šenčur - 
Vas, 

Olševek - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje, 
dediščina 

naselbinska 
dediščina  

021 MILJE SSe MI-01 14469 Šenčur - naselbinska vplivno    
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ŠTEVILKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

v OPPN 

IME 
NASELJA 

NAMENS
KA RABA 

IZ OPN 

OZNAKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

V OPN 
KD ESD 

PODATKI 
EVRD 
IME 

PODATKI 
EVRD TIP 

PODATKI 
EVRDREZI

M 

PODATKI 
EVRDPODR

EZIM 
POSEBNE 
ZAHTEVE 

Vas dediščina območje 

022 TRBOJE SK TR-06 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

024 VISOKO SSe VI-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

026 ŠENČUR SSe ŠE-19 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

028 VISOKO SSe VI-09 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

029 VOGLJE SSe VG-03 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

031 ŠENČUR SSe ŠE-10 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

034 ŠENČUR SSe ŠE-33 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

035 SREDNJA 
VAS SK SV-04 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

038 ŠENČUR razpršena 
gradnja   14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

041 ŠENČUR SSe ŠE-31 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

042 ŠENČUR SSe ŠE-17 14469, 
14468 

Šenčur - 
Vas, 

Šenčur - 
Spominsk
a plošča 

ustanovitv
i Kokrške 

čete 

naselbinska 
dediščina, 

memorialna 
dediščina 

vplivno 
območje, 
dediščina 

memorialna 
dediščina  

046 VISOKO SSe VI-11* 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje   

S strokovnimi 
podlagami je 

treba podrobno 
obdelati in 

podati stopnjo 
ogroženosti, 

predvideti 
ukrepe in 

podati rešitve 
glede 

geoloških, 
geomehanskih 

in 
hidrogeoloških 

razmer za 
zagotavljanje 

ustrezne 
stopnje 

stabilnosti in 
varnosti. 

047 VOGLJE SK VG-02 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

051 MILJE A KE-08/12 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

054 ŠENČUR SSe ŠE-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

058 VISOKO SSe VI-11* 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

060 VOKLO SK VO-07 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

064 ŠENČUR SSe ŠE-17 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

067 PREBAČE
VO SSe PR-08 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

068 MILJE SSe MI-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    
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ŠTEVILKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

v OPPN 

IME 
NASELJA 

NAMENS
KA RABA 

IZ OPN 

OZNAKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

V OPN 
KD ESD 

PODATKI 
EVRD 
IME 

PODATKI 
EVRD TIP 

PODATKI 
EVRDREZI

M 

PODATKI 
EVRDPODR

EZIM 
POSEBNE 
ZAHTEVE 

071 HOTEMAŽ
E SK HO-07 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

072 VOKLO SK VO-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

076 ŠENČUR SSe ŠE-31 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

078 ŠENČUR SSe ŠE-17 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

079 ŠENČUR SSe ŠE-15 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

080 MILJE SSe MI-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

081 ŠENČUR CU ŠE-50* 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

083 PREBAČE
VO SKj PR-05 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

085 ŠENČUR SKj ŠE-16 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje, 
dediščina 

naselbinska 
dediščina  

086 ŠENČUR SKj ŠE-16 14469, 
14445 

Šenčur - 
Vas, 

Šenčur - 
Drevored 

ob 
Pipanovi 

cesti 

naselbinska 
dediščina, 

vrtnoarhitektu
rna dediščina 

dediščina, 
vplivno 

območje 

naselbinska 
dediščina, 

vrtnoarhitektu
rna dediščina 

 

089 LUŽE SKj LU-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

090 VOGLJE SKj VG-04 10262, 
14469 

Voglje - 
Vas, 

Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

dediščina, 
vplivno 

območje 

naselbinska 
dediščina  

093 VOGLJE SKj VG-04 14469, 
10262 

Šenčur - 
Vas, 

Voglje - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje, 
dediščina 

naselbinska 
dediščina  

094 MILJE SSe MI-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

096 ŠENČUR SSe ŠE-24 14438, 
14469 

Šenčur - 
Arheološk
o najdišče 
Zvavnica, 
Šenčur - 

Vas 

arheološka 
dediščina, 

naselbinska 
dediščina 

arheološko 
najdišče, 
vplivno 

območje 

   

097 ŠENČUR SKj ŠE-16 14445, 
14469 

Šenčur - 
Drevored 

ob 
Pipanovi 

cesti, 
Šenčur - 

Vas 

vrtnoarhitektu
rna 

dediščina, 
naselbinska 
dediščina 

dediščina, 
vplivno 

območje 

vrtnoarhitektu
rna 

dediščina, 
naselbinska 
dediščina 

 

099 ŠENČUR CU ŠE-50* 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

100 SREDNJA 
VAS SK SV-04 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

104 ŠENČUR SSe ŠE-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

107 LUŽE SKj LU-01 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

201 ŠENČUR SKj ŠE-16 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

dediščina, 
vplivno 

območje 

naselbinska 
dediščina,    

202 ŠENČUR SSe ŠE-33 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    
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ŠTEVILKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

v OPPN 

IME 
NASELJA 

NAMENS
KA RABA 

IZ OPN 

OZNAKA 
UREJEVAL
NE ENOTE 

V OPN 
KD ESD 

PODATKI 
EVRD 
IME 

PODATKI 
EVRD TIP 

PODATKI 
EVRDREZI

M 

PODATKI 
EVRDPODR

EZIM 
POSEBNE 
ZAHTEVE 

204 ŠENČUR SSe ŠE-17 14469, 
30446 

Šenčur - 
Vas, 

Šenčur - 
Arheološk

o 
območje 
Prelog-
sever 

naselbinska 
dediščina, 
arheološka 
dediščina 

vplivno 
območje, 

arheološko 
najdišče 

   

205 TRBOJE SK TR-06 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

206 TRBOJE SSe TR-05 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

207 ŽERJAVKA razpršena 
gradnja   14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

208 SREDNJA 
VAS SK SV-04 14469 Šenčur - 

Vas 
naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

209 ŠENČUR SSe ŠE-31 14469 Šenčur - 
Vas 

naselbinska 
dediščina 

vplivno 
območje    

 
V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
13. člen 

(zasnova projektnih rešitev gospodarske 
infrastrukture) 

(1) Potek obstoječega in s tem OPPN načrtovanega 
omrežja gospodarske infrastrukture je prikazan na 
grafičnih listih številka 3. 
(2) Znotraj območja OPPN je povsod dopustna gradnja 
objektov, vodov in priključkov komunalne infrastrukture.  
(3) V primeru, da posamezni upravljavec komunalne 
infrastrukture zahteva izvedbo novega infrastrukturnega 
priključka preko javnih zemljišč oziroma zemljišč v lasti ali 
upravljanju Občine Šenčur, mora investitor pridobiti 
soglasje za izvedbo gradnje znotraj cestnega telesa. 
Vlogi za izdajo soglasja mora biti priložena situacija 
komunalnih vodov in dokument upravljavca, ki določa 
mesto in potek priključevanja objekta na infrastrukturo.  
 

14. člen 
(javne ceste) 

(1) S tem OPPN se ne načrtuje novih javnih poti in cest. 
(2) Vse poškodbe na cesti, zemljiščih ali komunalnih 
napravah, ki bi eventualno nastale pri sanaciji nelegalne 
oziroma neskladne gradnje, bremenijo investitorja in jih 
mora nemudoma odpraviti. 
(3) Iz posameznih ureditvenih enot se mora za 
priključevanje objektov na javno cesto uporabiti obstoječi 
priključek, ki se ne sme spreminjati. 
(4) Vse morebitne nove priključke oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih priključkov na javne poti in 
ceste je treba načrtovati in izvesti v skladu z veljavno 
zakonodajo ter pogoji upravljavca. 
 

15. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) S tem OPPN se ne načrtuje novega 
elektroenergetskega omrežja. 
(2) Vse morebitne nove priključke oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih elektroenergetskih priključkov 
ali povečanja priključne moči je treba načrtovati in izvesti 
v skladu z veljavno zakonodajo ter pogoji upravljavca. 
 

 
 

16. člen 
(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje) 

(1) S tem OPPN se ne načrtuje novega 
telekomunikacijskega in kabelskega omrežja. 
(2) Vse morebitne nove priključke oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih priključkov je treba načrtovati in 
izvesti v skladu z veljavno zakonodajo ter pogoji 
upravljavca. 
 

17. člen 
(vodovod) 

(1) S tem OPPN se ne načrtuje novega vodovodnega 
omrežja. 
(2) Vse morebitne nove priključke oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih priključkov je treba načrtovati in 
izvesti v skladu z veljavno zakonodajo ter pogoji oziroma 
tehničnim pravilnikom upravljavca. 
 

18. člen 
(odpadna kanalizacija) 

(1) S tem OPPN se ne načrtuje novega omrežja 
odpadne kanalizacije. 
(2) Vse obstoječe mešane priključke odpadnih voda je 
treba takoj, ko bo tehnično mogoč priklop na ločen sistem 
odvajanja komunalnih voda, preurediti v ločena priključka 
pod pogoji upravljalca.  
(3) Vse morebitne nove priključke oziroma 
rekonstrukcijo obstoječih priključkov je treba načrtovati in 
izvesti v skladu z veljavno zakonodajo ter pogoji 
upravljavca. 
(4) Lastnik obstoječega objekta na območju, ki ni 
opremljeno z javno kanalizacijo, mora za komunalno 
odpadno vodo, ki nastaja v objektu, ter na območju 
načrtovane odpadne kanalizacije, zagotoviti: 
• čiščenje komunalne odpadne vode v mali 

komunalni čistilni napravi z ustrezno zmogljivostjo, 
tako da parametri onesnaženosti ne presegajo 
mejnih vrednosti za primerno čiščenje ali 

• zbiranje komunalne odpadne vode v nepretočni 
greznici, ki mora biti izvedena iz vodotesnih 
materialov tako, da je preprečeno puščanje ali 
uhajanje njene vsebine v okolje. Za stalno 
naseljene objekte mora njena koristna prostornina 
znašati najmanj 4,5 m3/osebo, vendar ne manj kot 
10 m3. 

(5) Padavinsko odpadno vodo s strešin in utrjenih 
površin je treba ponikati na zemljišču investitorja. 
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(6) Padavinsko odpadno vodo z utrjenih povoznih 
površin, ki je onesnažena z usedljivimi snovmi, je 
potrebno odvajati v ponikalnice na zemljišču lastnikov 
objektov, skladno z zakonodajo.  
(7) Padavinska odpadna voda iz funkcionalnih enot ne 
sme pritekati na javno cesto.  
(8) Pri načrtovanju naprav, pri katerih emisija snovi ali 
toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega 
predpisane mejne vrednosti emisije snovi ali toplote, 
mora investitor ali upravljavec zagotoviti vgradnjo in 
obratovanje industrijske čistilne naprave, če tega 
preseganja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi, 
navedenimi v zakonodaji. 
(9) V primeru nastajanja industrijske odpadne vode v 
katerem od objektov na predmetnem območju, mora 
lastnik objekta pred priključitvijo na javno kanalizacijo 
pridobiti mnenje Komunale Kranj. Komunali Kranj mora 
lastnik objekta, v katerem nastajajo industrijske odpadne 
vode, sporočiti tudi zavezo za izvajanje obratovalnega 
monitoringa industrijskih odpadnih vod, skladno z določili 
okoljevarstvenega dovoljenja za predmetno dejavnost ter 
zakonodajo.  
 

19. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 

(1) V nivoju dovozne ceste se uredi plato za namestitev 
zabojnikov za odlaganje in odvoz komunalnih odpadkov. 
Lokacija mora biti dostopna komunalnemu vozilu.  
(2) Z odpadki se ravna v skladu z veljavnimi občinskimi 
in državnimi predpisi. 
 

20. člen 
(plinovodi) 

(1) Za prenosni sistem zemeljskega plina je treba 
upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 
81/15) in Sistemska obratovalna navodila za prenosni 
sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 55/15 in 
80/17).  
(2) Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda 
s tlakom nad 16 barov se upošteva Pravilnik o tehničnih 
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter o pogojih 
za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni 
list RS, št. 12/10, 45/11 in 17/14 - EZ-1).  
(3) Za poseganja v varovalni pas prenosnega plinovoda 
z delovnim tlakom do vključno 16 barov se upošteva 
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in 
vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 
barov (Uradni list RS, št. 26/2002, 54/2002 in 17/2014 - 
EZ-1 ). 
 

21. člen 
(varnost zračnega prometa) 

(1) Pri posegih v prostor je treba zagotoviti, da najvišji 
deli konstrukcij (vključno z zaščitnimi ograjami, antenami, 
obcestnimi svetilkami, gradbenimi žerjavi ipd.) ne 
prebadajo omejitvenih ravnin letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana, prikazanih na kartah Prikaza stanja prostora, in 
veljajo naslednji pogoji po območjih omejitve v okolici 
letališča: 
• Območje A: Za postavitev trajnih ali začasnih 

objektov na območju A je obvezna pridobitev 
projektnih pogojev in soglasja pristojnega 
ministrstva za civilno letalstvo. 

• Območje B: Na območju B je treba pridobiti 
projektne pogoje in soglasje pristojnega ministrstva 
za civilno letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih 
objektov, katerih najvišji deli (vključno z antenami, 
dimniki, klimatskimi napravami, reklamnimi panoji 
ipd.) presegajo nadmorsko višino 408 m.n.m. ali pa 
njihova skupna višina presega 25 m. 

• Območje C (območje izven omejitvenih ravnin): Na 
območju izven omejitvenih ravnin letališča Jožeta 
Pučnika Ljubljana je treba pridobiti projektne pogoje 
in soglasje pristojnega ministrstva za civilno 
letalstvo za postavitev trajnih ali začasnih objektov, 
katerih skupna višina presega 25 m. 

• Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, 
ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost 
zračnega prometa, je treba predhodno pridobiti 
ustrezno soglasje pristojnega ministrstva za civilno 
letalstvo k izgradnji takega objekta, objekt pa je 
treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi 
predpisi.  

(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, 
ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega 
prometa, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje 
Agencije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji 
takega objekta, objekt pa je treba označiti in zaznamovati 
v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje 
narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo 
naravnih dobrin 
 

22. člen 
(ohranjanje narave) 

Na območju OPPN ni zavarovanih območij, naravnih 
vrednot, ekološko pomembnega območja ali posebnega 
varstvenega območja Natura 2000. 
 

23. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine) 

(1) Za vse posege na območja kulturne dediščine je 
treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje 
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
(2) Pri projektiranju je treba upoštevati prostorsko 
izvedbene pogoje za varstvo kulturne dediščine iz OPN 
Šenčur. 
 

24. člen 
(tla in podzemne vode) 

(1) Med običajnim obratovanjem na območju OPPN, ob 
ustrezni ureditvi tal območja in posamezne dejavnosti, ne 
bo pomembnih vplivov na tla. 
(2) V času gradnje in izvajanja dejavnosti je na področju 
varstva tal in podtalnice treba izvajati naslednje 
omilitvene ukrepe: 
• preprečiti je treba raztresanje oziroma razlivanje 

gradbenih materialov, 
• preprečiti je treba spiranje gradbenih materialov v 

tla, 
• vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih 

vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in 
iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi, 

• v primeru nezgod je treba predvideti in zagotoviti 
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev 
ter preprečiti izliv nevarnih snovi v okolje, 

• po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe 
gradnje postavljene provizorije in ostanke začasnih 
deponij ter vse z gradnjo prizadete površine 
ustrezno krajinsko urediti. 

(3) Na vseh napravah in objektih, kjer obstaja možnost 
razlivanja nevarnih snovi, je treba predvideti tehnične 
ukrepe za preprečitev razlivanja nevarnih snovi. Prostor, 
v katerem bo deponirana nevarna snov, mora biti zgrajen 
kot tesnjena lovilna skleda, z zagotovljeno dodatno 
prostornino za zbiranje celotnega deponiranega volumna 
v primeru izlitja. 
(4) V času gradnje je prepovedano odlaganje 
izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka. 
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Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega 
materiala je v času gradnje treba urediti tako, da se ne 
pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. 
(5) Vse parkirne in povozne površine morajo biti utrjene, 
omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene 
proti lovilcu olj. 
(6) Padavinske vode iz objektov, njihovih funkcionalnih 
površin in drugih utrjenih površin ni dopustno usmeriti na 
javne in zasebne površine. Treba jih je ponikati oziroma 
kontrolirano odvajati v skladu z veljavno zakonodajo.  
(7) Odlaganje odpadnega, rušitvenega in izkopanega 
materiala na priobalna in vodna zemljišča, na brežine in v 
pretočne profile vodotokov ni dovoljeno. Nasipavanje 
retenzijskih površin, zasipavanje pretočnih profilov 
vodotokov, potokov in izvirnih vod ter sprožanje erozijskih 
procesov ni dovoljeno. 
 

25. člen 
(hrup) 

Za posamezne urejevalne enote je opredeljeno območje 
varstva pred hrupom, kot izhaja iz podrobne namenske 
rabe, opredeljene v OPN Šenčur, ter je treba upoštevati 
zakonska določila glede stopnje območja varstva pred 
hrupom, v katerem se nahaja. 
 

26. člen 
(odpadki) 

Pri ravnanju z odpadki v času gradnje je treba izvajati 
naslednje omilitvene ukrepe: 
• investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 

gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo 
na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja; 

• investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje 
gradbenih odpadkov; 

• investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene 
odpadke odstranjujejo za to pooblaščena podjetja; 

• investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih 
odpadkov; 

• investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem 
odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del. 

 
27. člen 

(zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja) 
(1) Pri osvetljevanju izven objektov je treba upoštevati 
predpise s področja določanja mejnih vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja okolja in upoštevati še 
naslednje usmeritve: 
• za osvetljevanje naj se uporabljajo žarnice, ki 

oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo 
in ne oddajajo UV spektra; 

• svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v 
tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico. 

(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov 
kakršnekoli vrste ali oblike, mirujočih ali vrtečih, 
usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko 
odbijale proti nebu. 
 
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
28. člen 

(rešitve in ukrepi za obrambo in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1) Urejevalne enote, določene s tem OPPN, se ne 
nahajajo na območju poplavne nevarnosti in erozijskem 
in plazovitem območju, razen urejevalni enoti 016 in 046, 
za kateri so usmeritve podane v 12. členu tega odloka. 

(2) Če se bodo na območju izvajale dejavnosti v obratih 
ali napravah, zaradi katerih lahko nastane onesnaženje 
večjega obsega ali/in dejavnosti, ki pomenijo nevarnost 
za nastanek nesreč po predpisih o varstvu okolja, je 
izvajanje teh dejavnosti dovoljeno le, kadar ugotovitve 
presoje vplivov na okolje niso ocenjene kot uničujoče. 
(3) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da 
ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne 
onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar 
mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in 
dokazano. 
(4) Pred projektiranjem objektov je treba določiti nivo 
podtalnice in nadaljnje načrtovanje ter ukrepe prilagoditi 
ugotovitvam. 
(5) Z upoštevanjem predpisanih standardov je treba 
zagotoviti skladnost z zahtevami predpisov s področja 
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov. 
(6) Z izbiro konstrukcije, dimenzioniranjem in 
načrtovanjem stavb je treba zagotoviti odpornost na 
porušitev, pri čemer je treba upoštevati projektni 
pospešek tal 0,225 g oziroma 0,200 g, razvidno iz 
podatkov MOP ARSO, http:/gis.arso.gov.si. 
(7) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
treba 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 gradbene 

mehanizacije; 
• nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 

motornih in strojnih olj; 
• nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi 

elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov; 
• nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in 

ostanki gradbenih ter drugih materialov. 
 

29. člen 
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom) 

(1) Treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo 
za gašenje oziroma mora biti zgrajeno protipožarno 
hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov. 
Minimalna potrebna količina vode se določi v skladu s 
predpisi o požarni varnosti v stavbah in tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. 
(2) S projektno dokumentacijo in gradnjo je treba 
zagotoviti odmike med objekti ali potrebne protipožarne 
ločitve in zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali 
premoženja pri požaru ter dostop, dovoz in delovne 
površine za intervencijska vozila, ki morajo biti v skladu s 
SIST DIN 14090. 
(3) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in 
vzdrževane tako, da njihova konstrukcija ob požaru 
ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, kot je za 
posamezno skupino objektov določeno s predpisi o 
požarni varnosti objektov. 
(4) Pri projektiranju objektov je treba upoštevati tudi 
požarna tveganja, ki so povezana: 
• s povečano možnostjo nastanka požara zaradi 

uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških 
postopkov (kurilno olje, utekočinjen naftni plin); 

• z možnostjo širjenja požara med posameznimi 
območji. 

 
VIII. Načrt parcelacije 
 

30. člen 
(načrt parcelacije) 

(1) Načrt parcelacije predstavlja načrt gradbenih parcel 
stavb po posamičnih enotah urejanja. 
(2) Gradbena parcela stavbe obsega prostorsko 
medsebojno povezano zemljišče, na, nad ali pod katerim 
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se nahaja stavba, in drugo zemljišče, ki je trajno 
namenjeno za redno rabo te stavbe. Gradbena parcela 
stavbe obsega tudi zemljišče, na, nad ali pod katerim se 
nahaja pomožni objekt stavbe, in zemljišče, ki je trajno 
namenjeno redni rabi tega pomožnega objekta. 
(3) Meja posamične urejevalne enote, določena v 
grafičnem delu OPPN na listu 4, predstavlja gradbeno 
parcelo objekta oziroma objektov, ki so predmet urejanja. 
(4) Gradbena parcela se v zemljiškem katastru 
evidentira kot enotna zemljiška parcela, razen: 
• če gradbena parcela leži na zemljiških parcelah, pri 

katerih v zemljiški knjigi ni možna poočitev združitve 
parcel, 

• pri stavbah, ki se zaradi posebnih fizičnih lastnosti 
ali iz drugih podobnih razlogov ne morejo postaviti 
na eni zemljiški parceli. 

(5) Dopustna je delitev gradbenih parcel zaradi gradnje 
objektov in omrežij gospodarske infrastrukture. 
 
IX. Etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter 

drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN 
 

31. člen 
(etapnost gradnje) 

Objekti v posamezni urejevalni enoti v območju OPPN se 
lahko gradijo etapno. Gradnja objektov v posamezni etapi 
lahko poteka sočasno z izgradnjo gospodarske 
infrastrukture, potrebne za urejevalno enoto, pri čemer je 
treba: 
• pred ali sočasno z izdajo gradbenega dovoljenja za 

objekt posamezne etape pridobiti gradbeno 
dovoljenje za vso, z OPPN načrtovano, 
gospodarsko infrastrukturo za urejevalno enoto za 
katero se pridobiva dovoljenje, potrebno za 
priključevanje posamezne etape; 

• pred ali sočasno s pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja za posamezni objekt v urejevalni enoti 
pridobiti uporabno dovoljenje za gospodarsko 
infrastrukturo na območju priključevanja objekta, in 
le-to predati v upravljanje pristojnemu upravljavcu. 

 
32. člen 

(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Investitorji so dolžni poravnati stroške že zgrajene 
komunalne opreme v skladu z Odlokom o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Občine Šenčur. 
(2) V primeru gradnje so investitorji dolžni pravočasno 
obvestiti upravljavce gospodarske infrastrukture zaradi 
uskladitve posegov in zakoličb, prestavitve ali ustrezne 
zaščite vodov ter nadzora nad izvajanjem del. 
(3) V primeru poškodb gospodarske infrastrukture med 
gradnjo morajo investitorji o tem takoj obvestiti 
upravljavce. 
(4) Investitorji so dolžni izdelati in izročiti upravljavcu 
posamezne vrste gospodarske infrastrukture projekt 
izvedenih del, izdelan v skladu z navodili upravljavca. 
(5) Pred pričetkom gradnje so investitorji skupaj z 
upravljavci dolžni evidentirati stanje prometnih površin, 
zelenic, hodnikov za pešce in ostalih površin v okolici 
območja OPPN. 
(6) Po končani gradnji so investitorji skupaj z upravljavci 
dolžni zagotoviti povrnitev teh površin v prvotno stanje 
oziroma zagotoviti ustreznost teh površin za namene, 
predvidene z načrtovanimi ureditvami. 
(7) Investitorji so dolžni na začetku gradbenih del skrbno 
odstraniti in deponirati plodno zemljo, ter jo uporabiti za 
urejanje zelenih površin na območju OPPN. 
(8) Obveznost investitorjev je tudi izvedba vseh ukrepov 
za varstvo okolja in normalno rabo načrtovanih objektov. 

(9) Investitorji so dolžni poravnati stroške potrebnih 
prestavitev obstoječih komunalnih vodov. 
 
X. Velikost dopustnih odstopanj od 

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
33. člen 

(velikosti dopustnih odstopanj) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od 
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju 
objektov in ureditev poiščejo rešitve, ki so primernejše z 
gradbeno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika. S 
takšnimi odstopanji se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere na urejevalni enoti določeni s tem 
OPPN ter na območju, ki nanj neposredno meji. S 
takšnimi odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja 
prostora, na katere se odstopanja nanašajo. 
(2) Tehnološke naprave na fasadi in strehi stavb so 
izvzete iz omejitev gabaritov, določenih s tem odlokom, 
če gre za linijske naprave in posamezne volumske 
(strukturne) naprave, pritrjene na fasadi ali strehi. 
(3) Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in 
lokacij objektov gospodarske infrastrukture zaradi 
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. 
Dopustne so tudi delne in začasne ureditve, ki morajo biti 
v skladu s programi upravljavcev gospodarske 
infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da jih bo 
možno vključiti v končno fazo končne ureditve 
posameznega omrežja gospodarske infrastrukture. 
 
XI. Prehodne in končne določbe 
 

34. člen 
(gradbeno dovoljenje v postopku pridobivanja) 

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, začeti 
pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo 
na podlagi predpisov, veljavnih na dan vložitve vloge za 
izdajo gradbenega dovoljenja, ali na podlagi tega odloka, 
če je za stranko to bolj ugodno. 
 

35. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti OPPN) 
OPPN preneha veljati, ko je izveden, oziroma v roku pet 
let od začetka veljavnosti, o čemer s sklepom odloči 
Občina Šenčur. Na območju OPPN po prenehanju 
njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt.  
 

36. člen 
(dostopnost prostorskega akta) 

Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na 
sedežu Občine Šenčur in na spletnih straneh Občine 
Šenčur. 
 

37. člen 
(veljavnost odloka) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 350-13/2017-25 
Datum: 13. 3.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 
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267. Spremembe sklepa o delnem povračilu 
stroškov za organiziranje in financiranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Šenčur 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D,  
105/08 odločba US,  11/11, 28/11- odločba US, 98/13) in 
16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 9/18)  je Občinski svet Občine 
Šenčur na 4. seji, izvedeni dne 13. 3. 2019 sprejel  
 

SPREMEMBE SKLEPA 
O DELNEM POVRAČILU STROŠKOV ZA 

ORGANIZIRANJE IN FINANCIRANJE VOLILNE 
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE  V OBČINI 

ŠENČUR 
 

1. člen 
S tem sklepom se delno spremeni Sklep o delnem 
povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Šenčur  (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 35/2014) – v nadaljevanju: 
Sklep.  
 

2. člen 
Spremeni se 5. člen Sklepa, ki se po novem 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 Šenčur 
najkasneje 60 dni po oddaji in objavi finančnega  poročila 
preko portala Ajpes.  
 

3. člen 
Vsa ostala določila Sklepa ostanejo nespremenjena .   
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka.: 041-04/2014-2  
Datum: 13. 03. 2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
268. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu   
 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popravek, 41/07 
– popravek in 122/07 - Odl. US: U-I-11/07-45), 37. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno 
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 8. ter 16. člena statuta 
občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/18) 
je občinski svet občine Šenčur na svoji 4. redni seji dne 
13. 3. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K CENI SOCIALNO VARSTVENE 

STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU 
 

1. člen 
Občinski svet občine Šenčur daje soglasje k predlagani 
ekonomski ceni storitve pomoči na domu v višini 20,28 
EUR in predlagani subvenciji cene storitve uporabnika v 
višini 70,8 %.   

2. člen 
Cena urne postavke storitve pomoči na domu za 
uporabnika znaša ob delavnikih 5,93 EUR, ob nedeljah 
znaša cena urne postavke za uporabnika 7,80 EUR in na 
dan državnega praznika in dela prostega dne znaša cena 
urne postavke za uporabnika 8,57 EUR, z upoštevanjem 
100 efektivnih ur na oskrbovalko pri uporabnikih na 
mesec.  
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin,  uporablja pa se od 1.3.2019. 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/18). 
 
Številka: 124-00002/2018-005 
Datum: 13. 3. 2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
269. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 

obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za gradnjo 
hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije 
Globočnik 

 
Na podlagi 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/2017), 8. člena Statuta Občine Šenčur 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) ter Sklepa o 
začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru 
kmetije Globočnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
58/2018) Občina Šenčur s tem 
 

JAVNIM NAZNANILOM 
OBVEŠČA JAVNOST O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI 

OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA 
ZA GRADNJO HLEVA ZA KOKOŠI – PAŠNA REJA V 

OKVIRU KMETIJE GLOBOČNIK 
 

I. 
Občina Šenčur naznanja javno razgrnitev dopolnjenega 
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije 
Globočnik (v nadaljevanju OPPN), ki ga je januarja 2019 
izdelala družba Mega team d.o.o., Kranj. 
 

II. 
Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 22. marca 
2019 do 23. aprila 2019 v času uradnih ur v prostorih 
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur in na 
spletni strani https://www.sencur.si. 
 

III. 
Javna obravnava dopolnjenega osnutka bo potekala v 
sredo, 17. aprila 2019 ob 16. uri v prostorih  Občine 
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. 
 

IV. 
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge k dopolnjenemu osnutku OPPN. 
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 23. aprila 2019 
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podajo pisno in ustno na mestu javne razgrnitve kot zapis 
v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se pošljejo na 
naslov: Občina Šenčur, Oddelek za prostorsko in 
komunalno dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, s 
pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev OPPN hlev 
Globočnik« oz. na elektronski naslov obcina@sencur.si. 
Zainteresirani lahko svoje pripombe in predloge podajo 
pisno ali ustno na zapisnik tudi na javni obravnavni dne 
17.4.2019.  
 

V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Šenčur. 
 
Številka: 350-10/2018-15 
Datum:  14.3.2019 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 
 

 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 

 
270. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka 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 – ZUUJFOin 
76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 13/18 – ZJF-H in 

71/17, 83/18 -ZIPRS1819) in 16. ter 92. člena Statuta 
Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
3/16, 35/2016 in 26/2017) je Občinski svet Občine Škofja 
Loka na svoji 3. seji, dne, 14. marca 2019 sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 

2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se 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. Sestava in višina proračuna 
 

2. člen 
(Sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 

razvojnih programov. 
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in 

odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. 

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

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

 
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  Proračun leta 2019 
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.831.751,30 
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)  20.513.742,24 
70 DAVČNI PRIHODKI 17.048.133,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.465.609,24 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.312.931,25 
73 PREJETE DONACIJE 55.322,50 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.949.755,31 
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 0,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 27.494.308,38 
40 TEKOČI ODHODKI 7.100.581,24 
41 TEKOČI TRANSFERI 7.762.605,92 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 11.870.021,22 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 761.100,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                                                                      (PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ) -1.662.557,08 
B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   
Skupina/Podskupina kontov/Konto   
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 207.628,34 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 207.628,34 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 40.000,00 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000,00 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 167.628,34 
C.RAČUN FINANCIRANJA   
  Skupina/Podskupina kontov/Konto   
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.706.711,00 
50 ZADOLŽEVANJE 2.706.711,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.292.138,00 
55 ODPLAČILA DOLGA 1.292.138,00 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -80.355,74 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  1.414.573,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.662.557,08 
OCENA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018 508.237,00 
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
institucionalnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

V proračunskem letu se izvršuje proračun tekočega 
leta. 

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-
konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

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

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

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

4. prihodki od turistične takse, 
5. prihodki od od pristojbine za vzdrževanje gozdnih 

cest in koncesijske dajatve za poseke in prodajo 
lesa, 

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

7. del presežka na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu, 
ugotovljenega z Zaključnim računom občine za leto 
2018, ki bo ostal po odplačilu glavnic dolgov. 

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

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

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

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja 
proračunska sredstva znotraj posamezne proračunske 
postavke, to je med konti. Med izvrševanjem proračuna 
se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi 

pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se odpre v 
okviru že odprte proračunske postavke in v okviru 
sredstev posameznega uporabnika. 

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

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

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

6. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk) 

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

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

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

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

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

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

8. člen 
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna) 

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

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

Prioriteta v izvajanju investicij je dokončanje začetih 
investicij, za katere so opredeljena tudi lastna sredstva 
investitorja oziroma jih sofinancira država. 
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9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 

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

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

Splošna proračunska rezervacija se v letu 2019 oblikuje 
v višini 75.000 €. 
 

10. člen 
(proračunska rezerva) 

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

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

Sredstva proračunske rezerve se sorazmerno izločajo 
vsak mesec. Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje 
v višini 100.000 €. 
 

11. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna) 

Neposredni uporabniki (v nadaljevanju: uporabniki 
proračuna) proračunskih sredstev smejo prevzemati 
obveznosti samo za namene in do višine določene v 
posebnem delu proračuna. 

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

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

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

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

12. člen 
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov 

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

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

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

tem lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v 
plačilo v prihodnjih letih.  

Neposredni uporabnik lahko v letu 2019 prevzame 
obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice 
porabe v letu 2019 in ki zapadejo v plačilo v letu 2020, v 
višini 80 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov 
znotraj podprograma neposrednega uporabnika, 
načrtovanih v proračunu za leto 2019. V letu 2019 lahko 
neposredni uporabnik prevzame obveznosti, ki zapadejo 
v plačilo v letu 2021, do višine 40 % obsega pravic 
porabe, za namene, ki so načrtovani v proračunu za leto 
2019 po podskupinah kontov znotraj podprograma 
neposrednega uporabnika. Neposredni uporabnik v 
breme proračunov prihodnjih let ne sme prevzemati 
obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se izvajanje 
pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima 
zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko neposredni 
uporabnik prevzema obveznosti za: 

1. pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov; 

2. pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki so potrebni 
za izvajanje upravnih nalog v občini (tiskovine in 
drugi javni dokumenti); 

3. pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev 
EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk 
slovenske udeležbe. 

 
13. člen 

(plačilni roki v breme občinskega proračuna) 
Splošni plačilni rok za plačilo dobaviteljem je 30. dan po 

prejemu e-računa.  
Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, 

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

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

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

Ter Finančnega Premoženja Občine 
 

15. člen 
(upravljanje s premoženjem) 

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

16. člen 
(odpis dolga) 

Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih 
financah, lahko župan v letu 2019 posameznemu 
dolžniku na podlagi njegove prošnje odpiše plačilo dolga 
do višine 1.000 €. V skupni višini lahko župan v letu 2019 
odpiše do 20.000 € zapadlih terjatev.  
 

17. člen 
(kratkoročna zadolžitev proračuna) 

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

18. člen 
(prosta denarna sredstva) 

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

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

19. člen 
(poročanje) 

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih 
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim 
organom občinske uprave predložiti program dela in 
finančni načrt za leto 2019, ki je usklajen s proračunom, v 
30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni 
posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi 
sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in 
metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih 
tokov. 

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

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

20. člen 
(pristojnosti predstojnika neposrednega in 

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

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

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

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

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

21. člen 
(krajevne skupnosti) 

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

Predsednik sveta krajevne skupnosti oziroma 
odredbodajalec krajevne skupnosti odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi 

postavkami v finančnem načrtu krajevne skupnosti v 
okviru omejitev iz 3. odstavka 5. člena tega odloka. 

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

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

22. člen 
(dolgoročno zadolževanje in poroštva) 

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

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2019 ne bo 
izdajala poroštev. 

Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih 
ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje, se v letu 2019 dolgoročno ne smejo 
zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. 
 
5. Prehodne In Končne Določbe 
 

23. člen 
(poraba presežka po fiskalnem pravilu) 

V letu 2019 se presežek občine po Zakonu o fiskalnem 
pravilu, ki bo ugotovljen z zaključnim računom za leto 
2018, porabi za odplačilo glavnic najetih kreditov. 
Preostali del presežka se naknadno, kot namenska 
sredstva vključi v proračun leta 2019 in porabi za 
financiranje projekta OB122-11-0006 Vrtec Škofja Loka  - 
Kamnitnik. 
 

24. člen 
(začasno financiranje) 

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

25. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4100-1/2018  
Datum: 14.3.2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja, župan 

 
 

 
OBČINA VOJNIK 

 
271. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje Kotnik v Socki (del 
prostorske enote EUP SO-42) 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. 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) ter  Statuta 
Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
3/2016) je Občinski svet občine Vojnik na 4. seji dne 
28.2.2019 sprejel 
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ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA OBMOČJE KOTNIK V SOCKI 
(DEL PROSTORSKE ENOTE EUP SO-42) 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(pravna podlaga) 

(1) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 59/16, 
6/17-spremembe in dopolnitve OPN) Občinski svet 
občine Vojnik sprejme Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje Kotnik v Socki (del 
prostorske enote EUP SO-42), (v nadaljevanju: OPPN) 
po projektu št. 157-2017, ki ga je izdelal biro URBANISTI, 
d.o.o., Celje. 
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN iz prejšnjega 
odstavka je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. 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). 
 
II. Vsebina 
 

2. člen 
(vsebina OPPN) 

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. 
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine: 
• območje OPPN 
• opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN 
• umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje 

vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 
območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve 
načrtovanih objektov in površin in pogoje in 
usmeritve za projektiranje in gradnjo 

• zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro  

• rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov 
in ohranjanje narave 

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

• načrt parcelacije  
• etapnost izvedbe prostorske ureditve  
• velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev 
• usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti OPPN 
(3) Grafični del obsega naslednje vsebine: 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN 
občine Vojnik''  
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z 
obstoječim parcelnim stanjem'' 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji'' 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija'' 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske 
infrastrukture'' 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije'' 
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge: 
• izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
• prikaz stanja prostora 
• geodetski načrt s certifikatom  
• geološko poročilo  
• smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
• obrazložitev in utemeljitev  
• povzetek za javnost 

 

III. Območje 
 

3. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje izdelave OPPN se nahaja na južnem delu 
naselja Socka. Območje zajema zemljiške parcele št. 
161/2, 162/4, 199/2 k.o. Čreškova. in je veliko 0,4 ha. Na 
severu je omejeno s pozidanimi stavbnimi zemljišči in 
lokalno cesto, na zahodu in vzhodu s kmetijskimi 
zemljišči ter na jugu s potokom Vrbnica in gozdom. 
(2) V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v 
prejšnjem odstavku tega odloka ter med grafičnimi načrti, 
velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta. 
 
IV. Opis prostorske ureditve 
 

4. člen 
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN) 

(1) Za del območja enote urejanja prostora ( EUP) SO-42 
je v skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 59/16, 
6/17-spremembe in dopolnitve OPN) v nadaljevanju: 
OPN) predviden občinski podrobni prostorski načrt z 
oznako SO-42. 
(2) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob 
upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja 
ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko 
umestitev stanovanjske stavbe. 
(3) Znotraj območja OPPN je poleg gradnje stavbe 
predvidena ustrezna rešitev prometa, tudi mirujočega, in 
ostale gospodarske infrastrukture.  
(4) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno 
upoštevana priporočila Prostorskega reda Slovenije (Ur.l. 
RS, št. 122/04). 
 
V. Umestitev načrtovane ureditve v prostor 
 

5. člen 
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s 

sosednjimi območji) 
(1) Ureditveno območje se nahaja na skrajnem južnem 
robu naselja Socka. Ob severnem robu OPPN poteka 
občinska cesta, s čimer je že zagotovljen neposreden 
dostop na javno cestno omrežje. 
(2) S predvideno prostorsko ureditvijo se bo že obstoječa 
gradnja v tem delu naselja zapolnila, pri čemer se bo 
izkoristila že obstoječa gospodarska infrastruktura. 
Načrtovana gradnja ne bo predstavljala dodatnih 
obremenitev naselja. 
 

6. člen 
(vrste dopustnih dejavnosti) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN je predvidena 
gradnja naslednjih stavb: 
• enostanovanjske stavbe (šifra 1110 v tehničnih 

smernicah TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov 
Uredbe o razvrščanju objektov, Ur.l. RS, št. 
37/2018; v nadaljevanju: uredba) in sicer 
samostojne stanovanjske stavbe  

• enostavnih in nezahtevni objektov, skladno s 5. 
odstavkom 7. člena tega odloka 

(2) Dovoljena je gradnja gradbeno inženirskih objektov 
(šifra 2 v prilogi uredbe), ki predstavljajo komunalno 
opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim v stavbnih 
območjih in niso v nasprotju z namensko rabo območja. 
 

7. člen 
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji 

in usmeritve za projektiranje in gradnjo) 
(1) Vrste dopustnih gradenj in izvedbe drugih del 
Na območju OPPN je dopustna: 
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• gradnja novega objekta, 
• rekonstrukcija,  
• odstranitev objekta in 
• vzdrževanje. 

(2) Stavbe  
Dovoljena je gradnja ene enostanovanjske stavbe 
etažnosti do največ K+P+M ali P+1+M, višina kolenčnega 
zidu v obeh primerih je lahko maksimalno 1,50 m. 
Tlorisna velikost stavbe ni posebej določena, vendar 
skupaj z enostavnimi in nezahtevnimi objekti ne sme 
presegati naslednje faktorje izkoriščenosti parcele 
namenjene gradnji: Fz (faktor zazidanosti) = 0,4. 
Značilnosti stavbe naj v čim večji možni meri sledijo 
značilnostim zunanje podobe sosednjih obstoječih 
objektov, pri čemer naj bodo arhitekturni elementi skladni 
s prevladujočimi elementi naselja, fasade bele barve ali v 
zemeljskih odtenkih, nakloni strešin od 35 do 45, 
Strehe so lahko dvokapnice, večkapnice, enokapnice, 
ravne v minimalnem naklonu ali v kombinaciji z 
dvokapnico. Oblikovanje je lahko tudi sodobnejše, pri 
večjih gabaritih z izraženo daljšo stranici in členitvijo 
fasade. Nesprejemljivi so več kotni izzidki (več kot štiri), 
stolpiči, kupole, arkade.  
(3) Od sosednjih parcel mora biti stavba oddaljena 
najmanj 4.0 m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih 
ob predhodnem pisnem soglasju lastnika sosednjega 
zemljišča. Vsi odmiki od meje parcel in med objekti 
morajo omogočati preprečitev širjenja požara na 
sosednje objekte oz. morajo biti skladni z zakonodajo s 
področja varstva pred požari.  
(4) Zunanja ureditev 
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in 
posameznim drevesi, dopustne so zasaditve, ki se lahko 
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, 
da ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru 
zasaditve sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo 
okolja in ne sme uporabljati škropiv. Kote terena 
(parkirišča, ceste, manipulativne površine ipd.) ni 
dopustno nadvišati nad koto sosednjih zemljišč. 
(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih 
objektov 
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati 
znotraj parcele, namenjene gradnji legalno zgrajenih 
objektov. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1.80 m 
okoli objekta in sicer na sam rob parcele, namenjene 
gradnji, od roba cestišča pa mora biti oddaljena najmanj 
1.00 m. Ograje ne smejo zmanjševati preglednosti na 
cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih 
dejavnosti. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, 
ograje ne smejo presegati višine 0.80 m. Dovoljena je 
tudi gradnja nadstreškov, ut in samostojnih garaž, 
bazenov in drugih nezahtevnih objektov za lastne 
potrebe ter enostavnih objektov za lastne potrebe, ki 
morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2.00 m. 
Dimenzije drugih dopustnih nezahtevnih in enostavnih 
objektov morajo biti skladne z veljavno področno 
zakonodajo. 
(6) Geomehanski pogoji in usmeritve 
Za vsako gradnjo, za katero je potrebna statična presoja,  
je potrebno pridobiti predhodno geološko mnenje. Za 
ostale gradnje geološkega mnenja ni potrebno pridobiti, 
vendar je v primeru nastanka škode na objektu ali njegovi 
okolici v času gradnje ali kasneje, ki je posledica erozije 
ali drugih vplivov, ki bi jih bilo mogoče predvideti s 
predhodno geološko raziskavo tal, za kritje škode 
odgovoren investitor gradnje. Objekti morajo biti 
načrtovani varno glede na stopnjo potresne ogroženosti 
območja.  
 

VI. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 
 

8. člen 
(prometna infrastruktura) 

(1) Ceste 
Dostop do predvidenih ureditev je omogočen preko 
obstoječe lokalne ceste LC 464121 Socka-Čreškova-
Vrba. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno 
zagotoviti zadovoljivo preglednost na območju cestnega 
priključka, zato znotraj meje cestnega telesa in 
preglednega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitev 
skulptur, likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral 
preglednost na območju priključkov ali bi lahko kako 
drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne 
varnosti na območju priključkov.  
(2) Mirujoči promet 
Znotraj parcele, namenjene gradnji je potrebno za 
potrebe stavbe zagotoviti vsaj dve parkirni mesti ter 
potrebno obračališče tako, da se prepreči vzvratno 
vključevanje vozil na javno cesto. 
 

9. člen 
(energetska infrastruktura) 

(1) Ob južnem robu ureditvenega območja poteka 
obstoječi SN nadzemni el. en. vod, katerega je potrebno 
upoštevati kot omejitveni faktor v smislu varovalnega 
pasu, ki znaša minimalno 10 m od osi voda. V območju 
predvidene uvozne ceste potekajo obstoječi NN 
podzemni el. en. vodi, katere je potrebno pred pričetkom 
del oceviti in mehansko zaščititi.  
(2) Energija za napajanje predvidene stanovanjske hiše 
je na razpolago v prostostoječi priključno merilni omarici 
PS R, katera se nahaja iz TP Socka – NN izvod Vrba. Od 
obstoječe PS R je že na parcelo investitorja položen NN 
podzemni el. en. vod (4x70 mm2). Ob predvidenem 
uvozu na stalno dostopnem mestu se predvidi nova 
prostostoječa priključno merilna omarica z merilnim 
mestom predmetnega objekta.  
(3) V fazi nadaljnjega načrtovanja in pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za predvideni objekt si mora 
investitor od Elektra Celje pridobiti projektne pogoje, 
soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje in 
soglasje k projektu. 
   

10. člen 
(telekomunikacijska infrastruktura) 

(1) Telekom Slovenije 
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase 
obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije. Trase se 
določijo z zakoličbo. S projektom je potrebno predvideti 
novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s 
predstavnikom Telekom Slovenije možnost priključitve na 
obstoječe.  Projekt TK priključka na javno TK omrežje se 
izdela v fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti 
usklajen s projektom preostalih komunalnih vodov.  
(2) Telemach 
Na obravnavanem območju se nahaja kabelsko 
komunikacijski sistem v lasti in upravljanju Telemach 
d.o.o. Investitor je pri gradbenih posegih dolžan izvesti 
zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav. Na 
območju obstoječe KKS je potrebno za morebitne 
gradbene posege pridobiti projektne pogoje, ki so 
usklajeni z ostalimi komunalnimi upravljavci. Priključitev 
novih objektov na KKS je možna z izgradnjo dovodne 
kabelske kanalizacije. Pri križanju KKS z ostalimi vodi 
mora biti kot 45° do 90°. Minimalni vertikalni odmik pri 
križanju mora biti 0,3 metra. Pri približevanju oziroma 
vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna 
medsebojna razdalja 0,5 metra.  
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11. člen 
(meteorna in fekalna kanalizacija) 

(1) Na območju OPPN ni zgrajenega javnega 
kanalizacijskega omrežja. Komunalne odpadne vode je 
potrebno pred izpustom v površinski odvodnik očistiti na 
mali komunalni čistilni napravi. Očiščene komunalne 
odpadne vode iz čistilne naprave se odvajajo dalje v 
površinski odvodnik in sicer v potok Vrbnica.  
(2) Čiste meteorne vode in prečiščene odpadne vode iz 
male komunalne čistilne naprave se preko meteornega 
zadrževalnika vodijo v površinski odvodnik in sicer v 
potok Vrbnica.   
 

12. člen 
(vodovod) 

(1) Oskrba objekta z vodo je možna iz javnega vodovoda 
PE DN/OD 50 mm. Tlačna črta v vodovodnem omrežju 
na območju obravnavanega OPP se v normalnih 
razmerah giblje med 374 in 364 m.n.v.. Priključek objekta 
na obstoječ javni vodovod je daljši od 50 m, zato se 
vodomer dimenzije DN 20 mm vgradi v tipski toplotno 
izoliran vodomerni jašek v bližini obstoječega javnega 
vodovoda, na katerega se objekt priključuje.  
 

13. člen 
(obveznost priključevanja) 

(1) Stavba se mora priključiti na načrtovano gospodarsko 
infrastrukturo.  
 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanje narave 
 

14. člen 
(varstvo voda) 

(1) Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno 
upoštevati meje priobalnega zemljišča, pri čemer morajo 
biti vsi posegi od meje vodnega zemljišča potoka Vrbnica 
odmaknjeni 5 metrov. Načrtovani objekt se bo priključil 
na malo čistilno napravo. Čiste meteorne vode in 
prečiščene odpadne vode iz male komunalne čistilne 
naprave se bodo preko meteornega zadrževalnika vodile 
v površinski odvodnik in sicer v potok Vrbnica. Vsi posegi 
v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni 
režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi 
vodnega soglasja oziroma mnenja v sklopu postopka za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga izda Direkcija RS 
za vode. 
 

15. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 
sodi obravnavano območje v naslednja območja varstva 
pred hrupom, za katera veljajo v oklepaju navedene 
mejne dnevne / mejne nočne vrednosti kazalcev hrupa: 
II. območje varstva pred hrupom (55 dBA / 45  dBA). 
(2) Ukrepi za varovanje objektov in območij pred 
prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s 
predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje 
in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati 
predpisane mejne ravni hrupa. 
 

16. člen 
(varstvo zraka) 

(1) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti 
povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni 
energiji se naj uporabljajo obnovljivi viri energije ter 
ekološko nesporni viri. S tem bo kvaliteta zraka ostala na 
sprejemljivi ravni.   
 

 

17. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Za vse stavbe je potrebno zagotoviti zbirno mesto za 
odpadke, to je urejen skupen prostor ob skupnih zunanjih 
parkirnih površinah, kamor se postavijo zabojniki za 
ločene komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer 
izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno 
mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen 
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni 
način odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji 
zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.  
 

18. člen 
(varstvo tal) 

(1) Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je 
potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev 
zelenic ter ostalih zelenih površin. Rodovitni del prsti se 
lahko uporabi tudi za ureditve dela zelenih površin. 
 

19. člen 
(ohranjanje narave) 

(1) Območje leži izven območja, ki bi imelo na podlagi 
predpisov s področja varstva narave poseben status.  
 
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
20. člen 

(obramba) 
(1) Na območju OPPN ni obstoječih ali načrtovanih 
območjih ali objektov za obrambo. 
 

21. člen 
(potresna varnost) 

Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti ter 
temu primerno prilagoditi način gradnje. Po podatkih 
Agencije RS za okolje za območje OPPN velja projektni 
pospešek tal v (g): 0,125 (ARSO Metapodatkovni portal, 
http://gis.arso.gov.si/ mpportal/, Potresna nevarnost 
Slovenije - projektni pospešek tal za povratno dobo 475 
let, datum podatka: 1.2.2010). Za nadaljnje projektiranje 
se uporablja naveden podatek iz karte projektnega 
pospeška tal in Evrokod 8. 
 

22. člen 
(požarna varnost) 

Pri pripravi OPPN so v skladu s predpisi s področja 
požarne varnosti upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni 
in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov in z 
odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev 
objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja 
ognja ob požaru ter pogoji za varen umik ljudi in 
premoženja. Urejene so prometne in delovne površine za 
intervencijska vozila. Oskrba za gašenje z vodo je 
predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih 
skladno s pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno 
omrežje za gašenje požarov. Pri nadaljnjem projektiranju 
je potrebno upoštevati predpise s področja požarne 
varnosti. 
 

23. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem visoke 

podtalnice) 
(1) Pred kakršnimikoli posegi v prostor ter v nadaljnjih 
fazah projektiranja skladno s 7. členom tega odloka je 
potrebno pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim 
prilagoditi način gradnje. 
(2) Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati 
najmanj naslednje lastnosti podtalnice na območju OPPN 
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(vir podatkov: Agencija RS za okolje, ARSO 
Metapodatkovni portal, http://gis.arso.gov.si/mpportal/, 
Vodna telesa podzemne vode, 1.2.2010): 
 
IME_VOD_TE Spodnji del Savinje do Sotle 
VOD_OBMOCJ Donava 
ST_VODONOS 3 
VOD_SKUP1 Razpoklinski / kraški, malo skraseli - 

obširni in visoko do srednje izdatni 
vodonosniki , v apnenčastih kamninah 
predvsem nizke 

VDOON_1 Dolomitni vodonosniki in vodonosniki v 
apnenčastih kamninah 

HIDRODIN1 Odprt 
SRED_DEB1 >200 
LITO_OPIS1 Dolomit in dolomit z rožencem, 

laporovec in meljevec z lečami in 
vključki apnenca v menjavanju z 
dolomitom / Mezozoik, predvsem 

VDOON_1 Vodonosniki v aluvialnih in terciarnih 
sedimentih 

VOD_SKUP2 Medzrnski ali razpoklinski - Manjši 
vodonosniki z lokalnimi in omejenimi 
viri podzemne vode 

HIDRODIN2 Odprt (v terciarnih plasteh lahko zaprt) 
SRED_DEB2 10 
LITO_OPIS2 Pesek, konglomerat, peščenjak, melj, 

glina, lapor in lapor z vključki peska, 
konglomerata in peščenjaka / 
Kenozoik 

VODON_3 Globoki vodonosniki v karbonatnih 
kamninah (termalni) 

VOD_SKUP3 Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni 
izdatni vodonosniki ali obširni vendar 
nizko do srednje izdatni vodonosniki 

HIDRODIN3 Zaprt 
SRED_DEB3 >200 
LITO_OPIS3 Dolomit in apnenec / Mezozoik, 

pretežno Trias 
 

24.člen 
(poplavna varnost) 

Ureditveno območje po evidencah Direkcije RS za vode 
ni poplavno ogroženo, z izjemo ožjega območja ob 
vodotoku Vrbnica, ki pa je izven navedenega območja. 
Gradnja stavb ter enostavnih in nezahtevnih objektov je 
dopustna zgolj znotraj parcele, namenjene gradnji, ki je 
od omenjenega vodotoka oddaljena najmanj 12 metrov in 
je v celoti izven območij s poplavami.  
 

25. člen 
(varstvo pred škodljivim delovanjem erozije, varstvo 

pred plazovi) 
(1) Pred določenimi posegi v prostor ter v nadaljnjih 
fazah projektiranja je potrebno skladno s 7. členom tega 
odloka pridobiti mnenje geologa in v skladu z njim 
prilagoditi način gradnje.  
 

26. člen 
(dopolnilna in druga zaščita) 

(1) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja 
nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in 
način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.    
(2) Dostopi in dovozi morajo omogočati dovoz in delovne 
površine interventnih vozil in izpolnjevati pogoje za varen 
umik ljudi in premoženja. 
 
IX. Načrt parcelacije 
 

 

27. člen 
(parcelacija) 

(1) Načrt parcelacije vsebuje načrt parcel, namenjenih 
gradnji. Znotraj območja urejanja je določena ena 
parcela, namenjena gradnji stavbe, njena lega, velikost in 
oblika se lahko poljubno spreminja, vendar mora biti 
umeščena izven območja varovalnega pasu električnega 
voda, njena velikost pa je lahko od 450 do 700 m².  
 
X. Etapnost izvedbe prostorske ureditve 
 

28. člen 
(etapnost) 

(1) Izgradnja stavbe, prometne in komunalna ureditev 
potekajo v enotni fazi.  
 
XI. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev 
 

29. člen 
(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, 

oblikovalskih in tehničnih rešitev) 
(1) Dopustna so odstopanja od posameznih tehničnih 
rešitev gospodarske infrastrukture, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, 
ki pa ne smejo vplivati na izvedbo podrobnega načrta in 
ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. 
(2) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske 
infrastrukture, kolikor to zahteva prilagoditev terenu, 
obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji 
izvedbe. 
(3) Odstopanja od rešitev določenih s tem odlokom ne 
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji 
morajo soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta 
zadevajo. 
 
XII. Usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti OPPN  
 

30. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po 

prenehanju veljavnosti OPPN) 
(1) OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s 
sklepom odloči Občina Vojnik. Na območju OPPN po 
prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji 
prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, 
v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove 
veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu 
tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za 
posege v prostor iz tega odloka.  
 
XIII. Končne določbe 
 

31. člen 
(dostopnost) 

(1) Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri 
pristojnih službah Občine Vojnik in na Upravni enoti 
Celje. 
 

32. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja. 
 

33. člen 
(začetek veljavnosti) 

(1) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka:  350-0008-2017/3 
Datum: 28.2.2019 
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 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
272. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega 

sveta v Občini Zavrč na nadomestnih lokalnih 
volitvah 03. marca 2019 

 
Na podlagi  90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS št. 94/07-ZLV-UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) je, po 
ugotovljenem izidu glasovanja na nadomestnih volitvah  
03.03.2019,  Volilna komisija občine Zavrč, na seji dne 
07. marca 2019 
 

POROČILO 
O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA 
V OBČINI ZAVRČ NA NADOMESTNIH LOKALNIH 

VOLITVAH 03. MARCA 2019 
 
I.  Volilna udeležba 
 

Na  nadomestnih volitvah dne 03. marca 2019 je imelo 
pravico  voliti 1288 volivcev, od tega je glasovalo 354 
volivcev oziroma 27,48 %. 

Na predčasnem glasovanju  od  25. februar 2019 do  
28. februarja 2019 je glasovalo 20 volivcev.  
 
II.  Volilni izidi volitev za občinski svet 
 

Na  nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta je 
bilo oddanih  354 glasovnic, od tega je bila  1 neveljavna 
in 353 veljavnih glasovnic. 

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov: 
 

Št. glasov %  
 
1   Aleksandra Arnejčič   99     28,04 
2   Matija Fajfar   41   11,61 
3   Peter Vesenjak   22   6,23 
4   Branko Vidovič   65   18,41 
5   Sadni Kokot 109   30,88 
6   Tanja Lorbek Vnuk   17   4,81 
 
Volil se je en (1) član občinskega sveta po večinskem 
sistemu. Po 11. členu Zakona o lokalnih volitvah je 
izvoljeni tisti kandidat, ki je dobil največ glasov. 
Izvoljeni je bil naslednji član, ki je dobil največ glasov: 
 
1  SANDI KOKOT, roj. 17. 05. 1981; naslov: Turški vrh 
70, 2283 ZAVRČ; 
stopnja in naziv izobrazbe: 150 - srednja strokovna 
izobrazba;  
strokovni ali znanstveni naziv: elektro  tehnik - elektronik;  
delo, ki ga opravlja: skrbnik voznega parka; 
Predlagatelj: SLAVKO KOKOT IN SKUPINA VOLIVCEV  
 
Številka:041-7/2018-019 
Datum: 07. 03. 2019 
 

 Občina Zavrč 
 Metod Grah, Predsednik OVK 

 
 

 
273. Razpis o sofinanciranju malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju Občine Zavrč v 
letu 2019 

Na podlagi 6. in 14.  člena Statuta občine Zavrč (Uradno 
glasilo slovenskih občin 22/2011), Pravilnika o 
sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 
1/2018, 11/2018) in Odloka o proračunu občine Zavrč za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.60/2017 IN 
4/2019), župan občine Zavrč objavlja: 
  

RAZPIS 
O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH 

ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE ZAVRČ V 
LETU 2019 

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

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

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

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

V primeru izgradnje skupne MKČN za več 
stano¬vanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) 
tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. 
Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno 
pogodbo. 
 
III.  UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA 
SOFINANCIRANJA 

Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 15.000,00 
EUR in so zagotovljena v proračunu občine Zavrč za leto 
2019 na proračunski postavki 150204  Sofinanciranje 
malih komunalnih  čistilnih naprav. 

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

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN 
znaša do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 
1.400,00 EUR na stanovanjski objekt za postavitev male 
ko¬munalne čistilne naprave pri zamenjavi obstoječe 
greznice z malo komunalno čistilno napravo ali pri 
novogradnji. Za objekte, ki ležijo znotraj aglomeracij, na 
območjih kjer pa se gradnja javne kanalizacije ne 
predvideva, višina pomoči znaša do 70 % upravičenih 
stroškov, oziroma največ do 2.000 EUR na stanovanjski 
objekt. Sofinancira se po¬stavitev ene MKČN za en 
stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene MKČN za več 
stanovanjskih objektov.  
 
IV. POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV 
 
1. Pogoji pri izgradnji MKČN: 
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• da enostanovanjska ali večstanovanjska stavba leži 
izven območja aglomeracij in da ima lastnik 
prijavljeno stalno prebivališče v občini; 

• da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za 
stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, 
da je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 
ali da je stanovanjski objekt vpisan v kataster stavb 
ali v register nepremičnin. V kolikor pa je v zemljiški 
knjigi za stanovanjski objekt vpisana zaznamba 
prepovedi zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, 
pa lastnik stanovanjskega objekta ni upravičen do 
sofinanciranja; 

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

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

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

• lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 
in neovirano praznjenje; 

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

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

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

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

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

• sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja 
občine; 

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

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

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

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

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

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

MKČN, zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s 
področja gradnje - gradbeno dovoljenje, ali izjavo 
oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 
1967, na podlagi določil 1. odstavka 197. člena 
ZGO-1, uporabno dovoljenje ali da je stanovanjski 
objekt vpisan v kataster stavb ali v register 
nepremičnin. V kolikor pa je v zemljiški knjigi za 
stanovanjski objekt vpisana zaznamba prepovedi 
zaradi nedovoljene gradnje Inšpektorata, pa lastnik 
stanovanjskega objekta ni upravičen do 
sofinanciranja ; 

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

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

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

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

 
VI. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Izpolnjeno vlogo vlagatelji vložijo z vsemi dokazili 
osebno ali priporočeno v zaprti kuverti po pošti na naslov: 
Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč, s pripisom »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS MALE KOMUNALNE ČISTILNE 
NAPRAVE 2019«. Na hrbtni strani mora biti označen 
naslov pošiljatelja vloge. Upoštevale se bodo vloge, ki 
bodo pravočasno oddane.  

Razpis je odprt do porabe sredstev za leto 2019, 
oziroma najkasneje do 30. 9. 2019. V primeru 
predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja 
razpisa objavljena na spletni strani občine.  
 
VII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN ODOBRITVE 
1. Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu 
z raz¬pisnimi pogoji vodi tri članska komisija, imenovana 
s strani župana občine Zavrč (v nadaljevanju: komisija), 
ki bo  prispele vloge pregledala in strokovno ocenila. 
Popolne in pravočasno prejete vloge do 15. v 
posameznem mesecu bo komisija obravnavala v tem 
mesecu po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni 
javno. Komisija pripravi seznam upravičencev najkasneje 
v roku 15 dni od obravnave vlog in pripravi predlog o 
dodelitvi proračunskih sredstev. O izidu se vse vlagatelje 
obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog 
dodelitve proračunskih sredstev. 
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Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na 
predpisanem obrazcu, je razumljiva in ima priložene vse 
potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno 
pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku se ne 
upoštevajo. Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri 
prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po 
vrstnem redu na seznam, glede na prejem dopolnitve. V 
primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, 
kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo popolnim 
vlogam, glede na vrstni red datuma in ure prejema do 
porabe razpoložljivih sredstev. 

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

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

2. O dodelitvi sredstev se na podlagi predloga komisije o 
dodelitvi proračunskih sredstev izda sklep. Zoper sklep o 
dodelitvi sredstev je mogoča pritožba pri Županu občine 
Zavrč, v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana 
je dokončna. 
3. Upravičenci na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev na 
občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi 
prilogami . Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba 
zaključena in plačani vsi računi ter priloženo poročilo o 
opravljenih prvih meritvah. Po predložitvi vse 
dokumentacije, se z upravičencem sklene pogodba o 
dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na 
osebni račun upravičenca 30. dan od podpisa pogodbe.  
 
VIII. NADZOR IN SANKCIJE 

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

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

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

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

Glede mnenja, da je MKČN izven predvidenih območij 
aglomeracij na katerih se predvideva izgradnja 
kanalizacije, za tehnična vprašanja in informacije glede 
obratovanja ter vgradnje MKČN in poročila o prvih 
meritvah oziroma pridobitve pozitivno opravljene prve 
meritve obratovanja, pa se obrnite na predstavnika 
izvajalca obvezne gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v 

občini Zavrč to je Komunalno podjetje Ptuj d.d., telefon: 
02 78 05 460 (mag. Jernej Šömen). 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 
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