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OBČINA CIRKULANE  

 
1123. Sklep o določitvi uradnih oseb, pristojnih za 

posredovanje informacij javnega značaja 
 
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) izdajam 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI URADNIH OSEB, PRISTOJNIH ZA 

POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

I. 
 
V Občinski upravi za posredovanje informacij javnega 
značaja določam naslednje uradne osebe: 

1. Nino Horvat, direktorico občinske uprave – za 
področje občinske uprave. 

2. Ivana Stopajnika, višjega referenta za investicije in 
komunalno infrastrukturo – za področje 
gospodarskih dejavnosti. 

3. Leonido Škrinjar, višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti in promet – za področje negospodarskih 
dejavnosti in prometa. 

4. Ano Petrovič, računovodja – za področje financ. 
 

II. 
Uradne osebe odločijo o zahtevi za dostop v skladu z 
določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
in po postopku, ki ga ta zakon določa. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na oglasni deski 
Občine Cirkulane, na spletni strani Občine Cirkulane in v 
Katalogu informacij javnega značaja Občine Cirkulane. 
 
Številka: 007-76/2019 
Datum: 18. 10. 2019 
 

 Občina Cirkulane 
 Antonija Žumbar, županja 

 

OBČINA DESTRNIK 
 
1124. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in 

delovnem področju Občinske uprave Občine 
Destrnik 

 
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in Uredba o notranji 
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni 
list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 
138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 
36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 
36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 
41/17, 11/19, 25/19 in 54/19) in 15. člena Statuta Občine 
Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) 
je Občinski svet Občine Destrnik na 3. dopisni seji, dne 
29. 10. 2019, sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN 
DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE 

OBČINE DESTRNIK 
 

1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, 
št. 1/99, 6/01 in 2/15, v nadaljevanju: odlok) se peti 
odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Direktor občinske uprave mora imeti najmanj visoko 
strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visoko strokovno 
izobrazbo (prva bolonjska stopnja).« 
 

2. člen 
Druga določila odloka ostanejo nespremenjena. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 900-10/2019-3D-2/3 
Datum: 29. 10. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
1125. Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu 

Elaborata za oblikovanje cen storitev  
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja oskrbe s pitno vodo 

 
Na podlagi  15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15), je Občinski svet 
Občine Destrnik, na svoji 3. dopisni seji, dne 29. 10. 
2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SPREJEMU ELABORATA 

ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV  OBČINSKIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

OSKRBE S PITNO VODO 
 

1. člen 
Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen storitev  
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
oskrbe s pitno vodo številka: 900-7/2019-6R-4/4  z dne 
28. 6. 2019 se spremeni tako, da se cena vodarine (cena 
izvajanja storitve) in cena omrežnine, začne uporabljati z 
dnem 1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 900-10/2019-3D-1/1 
Datum: 29. 10. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
1126. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje 

obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na delu EUP ZN1 za zemljiški parc. št. 
12/2 in 12/3, obe k.o. Ločki Vrh 

 
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
lsit RS, št. 61/17 – ZureP-2) ter 15. člena Statuta Občine 
Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-
uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) 
je Občinski svet Občine Destrnik na 3. dopisni seji dne 
29. 10. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA DOLOČANJE 

OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI 
POSELITVI NA DELU EUP ZN1 ZA ZEMLJIŠKI PARC. 

ŠT. 12/2 IN 12/3, OBE K.O. LOČKI VRH 
 

1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za 
določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi na delu EUP ZN1 za zemljiški parceli št. 12/2 in 
12/3, obe k.o. Ločki Vrh – 349, v Občini Destrnik. 
 
 

2. člen 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako kot 
izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve št. 23/2019, maj 
2019, ki ga je izdelalo podjetje TIURB d.o.o., Jezdarska 
3, 2000 Maribor. 
 

3. člen 
Grafični prikaz območja lokacijske preveritve je priloga 
tega sklepa. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in se evidentira v prostorskem 
informacijskem sistemu. 
 
Številka: 900-10/2019-3D-3/4 
Datum: 29. 10. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
OBČINA GORNJI GRAD 

 
1127. Sklep o doličitvi cen najemnin na območju 

Občine Gornji Grad 
 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih Skupnosti -  ZSPDSLS-1 (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18), in 16. člena Statuta Občine 
Gornji Grad (UG slovenskih občin št. 08/16) je Občinski 
svet Občine Gornji Grad, na svoji 7. redni seji, dne 24. 
oktobra 2019 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O DOLIČITVI CEN NAJEMNIN NA OBMOČJU OBČINE 

GORNJI GRAD 
 

1. člen 
1. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč 
 

 NAMEN UPORABE 
LETNA 

NAJEMNINA 
EUR / m2 

1. 

Funkcionalno zemljišče k 
stanovanjskemu objektu (dvorišče, 
parkirišče, dostopna pot, zelenica, 
zelenjavni vrt, sadovnjak…) 

0,40 

2. 
Funkcionalno zemljišče k 
poslovnemu objektu (dvorišče, 
parkirišče, dostopna pot…) 

1,00 

3. Odprto skladišče za les, gradbeni 
material… 0,40 

4. 
Površine za šport in rekreacijo 
(vadišče za živali, tenis, kamp, 
športna igrišča…) 

0,05 

5. Ostalo 1,00 
6. Garaža 2,60 

 
• najemnina se obračuna glede na dejansko rabo 

zemljišča in njegovo opredelitev v prostorskih aktih 
• objavljene cene so bred davka na dodano vrednost, 

ki ga plača najemnik, v kolikor se obračuna 
 
2. Cenik najemnin za kmetijsko rabo zemljišč 
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 NAMEN UPORABE 
LETNA 

NAJEMNINA 
EUR / m2 

1. Travnik, pašnik 0,04 
2. Njiva, sadovnjak 0,05 
 
• najemnina se obračuna glede na dejansko rabo 

zemljišča in glede na trajanje najema 
• objavljene cene so bred davka na dodano vrednost, 

ki ga plača najemnik, v kolikor se obračuna 
 

3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Cenik 
najema zemljišč od 1. 1. 2006, ki ga je sprejel župan.    
 

4. člen 
Nove cene najemnin, določene s tem sklepom, veljajo od 
1. 1. 2020 dalje. 
 

5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati 15 dan po objavi. 
 
Številka:  03201-7/2018-2019-6 
Datum:    24.10.2019 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
1128. Sklep o sprejemu aktov 

 
Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi ZLS-
UPB 2 (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), 28. člen Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno 
Prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta 
Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin št. 08/16) je 
Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 7. redni seji, 
dne 24. oktobra 2019 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet sprejme Odlok o drugi spremembi 
Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2019. 
 
2. Občinski svet sprejme spremembo Načrta razvojnih 
programov za obdobje 2019-2022.  
 
3. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt Občine Gornji 
Grad za leti 2019-2020.  
 
4. Občinski svet sprejme spremembo Letnega načrta 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Gornji Grad za leto 2019. 
 
5. Občinski svet Občine Gornji Grad daje soglasje k 
nakupu kombija. 
 
Datum: 24.10.2019 
Številka:     03201-7/2018-2019-2 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 

1129. Sklep o sprejemu aktov 
 
Na podlagi 29. člen Zakona o lokalni samoupravi ZLS-
UPB 2 (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), 28. člen Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno 
Prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 
ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta 
Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin št. 08/16) je 
Občinski svet Občine Gornji Grad, na svoji 7. redni seji, 
dne 24. oktobra 2019 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
1. Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme sklep, da se 
o prvi obravnavi proračuna za leto 2020 opravi javna 
razprava. 
 
2. Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Gornji 
Grad za leto 2020 v prvi obravnavi. 
 
3. Občinski svet sprejme Kadrovski načrt za leti 2020-
2021. 
 
4. Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za 
obdobje 2019-2022.  
 
5. Občinski svet sprejme Letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gornji 
Grad za leto 2020. 
 
Datum: 24.10.2019 
Številka:     03201-7/2018-2019-3 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
1130. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG 
slovenskih občin št. 08/16) je Občinski svet Občine Gornji 
Grad, na svoji 7. redni seji, dne 24. oktobra 2019 sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

Iz javnega dobra se izvzame naslednje zemljišče: 
 
1. zemljišče, parc. št. 1586/13 (ID 6954027, v izmeri 188 
m2), k. o. 941 – Bočna. 
 

2. člen 
S tem sklepom zgoraj navedena parcela preneha biti 
javno dobro in se vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek, 
ki je last Občine Gornji Grad.  
 

3. člen 
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Datum: 24.10.2019 
Številka:     03201-7/2018-2019-8 
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 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
1131. Sklep o oddaji poslovnih prostorov 
 
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih Skupnosti -  ZSPDSLS-1 (Uradni 
list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 31/18), in 16. člena Statuta Občine 
Gornji Grad (UG slovenskih občin št. 08/16) je Občinski 
svet Občine Gornji Grad, na svoji 7. redni seji, dne 24. 
oktobra 2019 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 
Občinski svet Občine Gornji Grad sprejme ukinitev 
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno 
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 08/1996). 
 
Datum: 24.10.2019 
Številka:     03201-7/2018-2019-5 
 

 Občina Gornji Grad 
 Anton Špeh, župan 

 
 

 
OBČINA MAJŠPERK 

 
1132. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Majšperk 

 
Na podlagi  16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 
16/19), je Občinski svet Občine Majšperk, na svoji 5. 
dopisni seji, dne 29. 10. 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K 

SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

ZA OSKRBO S PITNO VODO 
V OBČINI MAJŠPERK 

 
 
 
 

1. člen 
V Sklepu o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Majšperk številka: 355-
10/2010-71 z dne: 19. 6. 2019 se 3. točka premeni tako, 
da glasi: 
»3. 
Ta sklep se začne uporabljati z dnem 1. 11. 2019.« 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 355-10/2010-79 
Datum: 29. 10. 2019 
 

 Občina Majšperk 
 dr. Darinka Fakin, županja 

 
 

 
OBČINA MOZIRJE 

 
1133. Odlok o spremembah Odloka o proračunu 

Občine Mozirje za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 
2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF,14/1 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 IN 3018), 
29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
- ZIPRS1617, in 13/18) in 23. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) je 
Občinski svet Občine Mozirje na ¬¬¬6. redni  seji dne, 
22.10.2019, sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

MOZIRJE ZA 
LETO 2019 

 
1. člen 

(sestava proračuna in višina splošnega dela 
proračuna) 

V Odloku o  proračunu Občine Mozirje za leto 2019 
(Ur.gl. Sl. Obč. št. 67/2018),  se 2. člen spremeni v celoti 
in se glasi: 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih 
(evrih): 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  3.638.042,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.106.059,00 
70 DAVČNI PRIHODKI  2.901.659,00 
700 Davki na dohodek in dobiček  2.551.906,00 
7000 Dohodnina  2.551.906,00 
703 Davki na premoženje  254.753,00 
7030 Davki na nepremičnine  201.100,00 
7031 Davki na premičnine  150 
7032 Davki na dediščine in darila  11.000,00 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje  42.503,00 
704 Domači davki na blago in storitve  95.000,00 
7044 Davki na posebne storitve  1.000,00 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev  94.000,00 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  204.400,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  135.400,00 
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki  10.300,00 
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7103 Prihodki od premoženja  125.100,00 
711 Takse in pristojbine  3.000,00 
7111 Upravne takse in pristojbine  3.000,00 
712 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 
7120 Globe in druge denarne kazni  6.000,00 
714 Drugi nedavčni prihodki  60.000,00 
7141 Drugi nedavčni prihodki  60.000,00 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  140.000,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  70.000,00 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov  70.000,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  70.000,00 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  70.000,00 
73 PREJETE DONACIJE  1 
730 Prejete donacije iz domačih virov  1 
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  1 
74 TRANSFERNI PRIHODKI  391.982,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  391.982,00 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  369.982,00 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  22.000,00 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  3.594.806,00 
40 TEKOČI ODHODKI  1.118.236,44 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  250.345,00 
4000 Plače in dodatki  210.430,00 
4001 Regres za letni dopust  8.365,00 
4002 Povračila in nadomestila  7.950,00 
4003 Sredstva za delovno uspešnost  11.100,00 
4004 Sredstva za nadurno delo  1.000,00 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi  11.500,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  35.550,00 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  17.200,00 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje  14.670,00 
4012 Prispevek za zaposlovanje  130 
4013 Prispevek za starševsko varstvo  200 
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU  3.350,00 
402 Izdatki za blago in storitve  735.426,00 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve  113.185,00 
4021 Posebni material in storitve  3.200,00 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije  104.901,00 
4023 Prevozni stroški in storitve  2.340,00 
4024 Izdatki za službena potovanja  1.850,00 
4025 Tekoče vzdrževanje  402.300,00 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine  21.920,00 
4027 Kazni in odškodnine  6.610,00 
4029 Drugi operativni odhodki  79.120,00 
403 Plačila domačih obresti  24.365,00 
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  24.365,00 
409 Rezerve  72.550,44 
4090 Splošna proračunska rezervacija  32.322,44 
4091 Proračunska rezerva  39.028,00 
4093 Sredstva za posebne namene  1.200,00 
41 TEKOČI TRANSFERI  1.368.955,79 
410 Subvencije  61.150,00 
4100 Subvencije javnim podjetjem  1.800,00 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  59.350,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom  300.582,14 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila  12.000,00 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti  3.000,00 
4119 Drugi transferi posameznikom  285.582,14 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  110.489,65 
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  110.489,65 
413 Drugi tekoči domači transferi  896.734,00 
4130 Tekoči transferi občinam  30.540,00 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja  31.000,00 
4133 Tekoči transferi v javne zavode  835.194,00 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.085.791,77 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  1.085.791,77 
4201 Nakup prevoznih sredstev  38.742,76 
4202 Nakup opreme  17.192,00 
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4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  931 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  634.275,71 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove  214.021,00 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev  37.000,00 
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 143.629,30 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  21.822,00 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki  15.202,00 
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  2 
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin  12.200,00 
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  3.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  6.620,00 
4323 Investicijski transferi javnim zavodom  6.620,00 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)  43.236,00 
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) 

 (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)  67.601,00 
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) 

 (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  618.866,77 
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 KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
750 Prejeta vračila danih posojil  0 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov  0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)v EUR  0 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)  85.290,00 
50 ZADOLŽEVANJE  85.290,00 
500 Domače zadolževanje  85.290,00 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih  85.290,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)  199.754,00 
55 ODPLAČILA DOLGA  199.754,00 
550 Odplačila domačega dolga  199.754,00 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam  182.748,00 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem  17.006,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -71.228,00 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -114.464,00 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  -43.236,00 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.  98.115,62 

 
2. člen 

(ostale določbe) 
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in v 
veljavi. 
 

3. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem  
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka:  032-0004/2019 
Datum:,  22.10.2019  
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 
 

 
1134. Odlok o določitvi občinske takse za obravnavo 

zasebnih pobud za spremembo namenske 
rabe prostora v Odloku o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Mozirje 

 
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o 
urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 
Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin 

št. 58/2018) je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 6. 
redni seji, dne 22.10.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI OBČINSKE TAKSE ZA OBRAVNAVO 
ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE 

RABE PROSTORA V ODLOKU O OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MOZIRJE 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih 
zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki 
predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe 
prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Mozirje, ki jo vplačajo vlagatelji pobud.  
 

2. člen 
(vsebina odloka) 

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Mozirje določa: 
• višino takse za obravnavanje zasebnih pobud za 

spremembe namenske rabe prostora, 
• način plačevanja takse in 
• posledice neplačila takse. 
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3. člen 
(višina takse) 

(1) Višina takse za posamezno pobudo za spremembo 
namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša: 
• za spremembo osnovne namenske rabe prostora v 

stavbna zemljišča: 200 evrov, 
• za spremembo podrobnejše namenske rabe 

prostora: 100 evrov. 
(2) Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, 
kmetijska, vodna) se taksa ne plača. 
(3) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za 
posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo 
namembnosti na zaokroženem območju v okviru ene 
enote urejanja prostora. 
(4)Vlagatelji pobud za spremembo namenske rabe 
prostora so dolžni financirati tudi izdelavo dodatnih 
gradiv, ki bodo na podlagi veljavne prostorske 
zakonodaje obvezna pri nadaljnji obravnavi posamezne 
pobude. 
(5)Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske 
rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti 
pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi 
pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine 
in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti 
opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo 
gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj 
za obravnavo pobude. 
  

4. člen 
(način plačila takse) 

(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. 
(2)Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču 
občine vložena ali prejeta pisna pobuda spremembe 
namenske rabe. 
(3)Taksa se plača negotovinsko z veljavnimi plačilnimi 
instrumenti. Če taksni zavezanec plača takso pri 
ponudniku plačilnih storitev, jo plača na prehodni 
podračun in z navedbo reference, določene za plačilo 
takse organa, ki je pristojen za opravo dejanja oziroma 
vodenje postopka. 
(4) Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana 
oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme 
od zavezanca takšno vlogo ali drug dokument, izroči 
oziroma pošlje zavezancu plačilni nalog, s katerim mu 
naloži plačilo takse v 15. dneh od vročitve plačilnega 
naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime in 
naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali 
matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago 
za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco 
ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača. 
(5) V kolikor v danem roku taksa ni plačana, se pobuda 
ne obravnava. 
  

5. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-0004/2019 
Datum:  22.10.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 
 

 
 
 
 

1135. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za trgovski center »Jager Mozirje« - 
DEL (EUP) MO 51, 13 (Območje Lave) 

 
Na podlagi 119. člena Zakona o urejanju prostora - 
ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17) in 14. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradno glasilo  slovenskih občin št. 58/18) je 
Občinski svet Občine Mozirje na 6.  redni seji dne 
22.10.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU ZA TRGOVSKI CENTER 
»JAGER MOZIRJE« - DEL (EUP) MO 51, 13 

(OBMOČJE LAVE) 
 
I. Uvodni določbi 
 

1. člen 
(splošno) 

(1)  S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni 
prostorski načrt za trgovski center »Jager Mozirje« - DEL 
(EUP) MO 51, 13 (Območje Lave), v nadaljevanju: 
OPPN.  
(2)  OPPN je izdelal URBIS, Urbanizem, arhitektura, 
projektiranje in storitve d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 
Maribor, pod številko projekta 2018/OPPN-030.  

 
2. člen 

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

občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
 

3. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 

(1) Z OPPN se načrtujejo ureditve povezane z gradnjo 
novega trgovskega centra v območju EUP MO 51, 13 
(Območje Lave), v Občini Mozirje.  
(2) Predvidene ureditve obsegajo: 
• gradnjo trgovskega objekta z ureditvijo zunanjih 

površin,  
• gradnjo in rekonstrukcijo potrebne prometne 

infrastrukture ter 
• gradnjo potrebne energetske, komunalne in 

komunikacijske infrastrukture. 
(3)  V OPPN so opisani tudi posegi in ureditve izven 
območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske 
javne infrastrukture. 
 
III. Območje oppn 
 

4. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje OPPN obsega parcele, na katerih se 
izvedejo trajni objekti, prometne, energetske, komunalne 
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in druge ureditve, spremljajoči objekti, ki jih zahteva 
gradnja novega trgovskega centra v delu območja EUP 
MO 51, 13 (Območje Lave) v k.o. Mozirje. 
(2) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki 
omogočajo prenos novih mej parcel v naravo in so 
priložene prikazu območja OPPN z načrtom parcelacije.  
(3) Območje urejanja obsega parcelne številke: del 52/5, 
del 52/1, 50/5, 40/4, 41/4, 35/2, 40/9, 40/5, del 669/13 
vse k.o. 920 – Mozirje.  
(4) Velikost območja je 8990 m². 
 
IV. Umestitev načrtovane prostorske ureditve v 

prostor 
 

5. člen 
(umestitev načrtovane ureditve v prostor, opis 

prostorskih ureditev) 
(1) Območje OPPN se nahaja v naselju Mozirje, na 
Orožnovi ulici, to je vzhodno od glavne regionalne ceste 
R1 odsek 1248, Radmirje-Mozirje, severno od vodotoka 
Mozirska struga in  Savinja, v bližini starega jedra naselja 
Mozirje.  
(2) Predvidena je izgradnja trgovskega centra z ureditvijo 
parkirnih površin na zahodni in južni strani objekta ter 
manipulativnih površin. Vhod za stranke v objekt je iz 
zahodne strani, dostava je predvidena iz vzhodne strani 
objekta. Območje je dobro dostopno, direktno z 
regionalne ceste, preko krožišča in se na južni strani 
navezuje na Mlinsko pot. 
 

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

gradenj in drugih del ter objektov) 
(1) Skladno z OPN se obravnavano območje nahaja v 
delu EUP MO 51. 
Namenska raba v pretežnem delu območja OPPN je CD-
druga območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena 
oskrbnim, storitvenim, družbenim dejavnostim ter bivanju, 
v manjšem delu na južni strani zajema tudi območje 
stanovanj (SS) in območje prometnih površin (PC). 
(2)  Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se 
dopuščajo: 
• novogradnja, 
• vzdrževalna dela na objektih in napravah,  
• prizidava objektov in naprav s ciljem funkcionalne 

dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih 
objektov,  

• odstranitev objektov, delna odstranitev objektov, 
• rekonstrukcija objektov, 
• gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, 

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

prometnic, 
• spremembe dejavnosti v okviru dopustnih 

dejavnosti,  
• postavitve spominskih plošč in drugih obeležij, 
• postavitev oglasnih panojev in zagotovitev 

razstavnih prostorov, 
• postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. 

(3)  Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z 
veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka: 
• Nestanovanjske stavbe in drugi gradbeno inženirski 

objekti: 
• trgovske, poslovne, gostinske in stavbe za 

storitvene dejavnosti, 
• nezahtevni in enostavni objekti (stavbe za 

gostinske, trgovske in storitvene dejavnosti, 
nadstrešnice, smetarniki, ekološki otoki, objekti 
za oglaševanje in informacijski panoji, urbana 
oprema, ograje, podporni zidovi, začasni 

montažni objekti – šotori, nasipi, utrjene 
površine, utrjene brežine). 

• Objekti transportne infrastrukture. 
• Cevovodi, komunikacijska omrežja in 

elektroenergetski vodi. 
 

7. člen 
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje 

objektov) 
(1) Predvidena je gradnja sodobnega trgovskega 
objekta s ponudbo živilskega, tehničnega in tekstilnega 
blaga (poslovne, gostinske, trgovske, storitvene 
dejavnosti). 
(2) Trgovski objekt je lociran ob glavni prometnici RC 
1248 Radmirje-Mozirje, v neposredno bližino krožišča, od 
koder je načrtovan dovoz.  
(3) V kartografskem delu je zarisan načrtovani tloris 
objekta približnih dimenzij 53,00 m x 81,00 m. Višinsko je 
zasnovan kot dvo-etažen objekt, maksimalne etažnosti 
P+1 (pritličje in nadstropje). Nadstropje je lahko delno in 
ne pokriva celotne etaže. 
(4) Pritličje objekta se izvede min. na koti 333,25 m n.m. 
oziroma 10 cm nad vzhodnim robom načrtovanega 
zahodnega parkirišča. Spodnji del sten objekta se naj 
izvede iz AB oziroma vodo nepropustnih materialov v 
višini 20 cm nad nivojem zunanjih površin. 
(5) Glavni vhod v trgovski objekt je predviden na zahodni 
strani, na vzhodni strani so predvideni dovozi in dostopi 
do skladišč.  
(6) Strehe so lahko ravne (lahko so tudi pohodne, 
zelene..), enokapne, dvokapne ali večkapne. 
(7) Zarisani tloris stavbe (velikost, oblika) je načelni in se 
lahko spreminja v okviru prikazanega tlorisa, ki ga ne 
sme presegati, tloris je lahko tudi manjši. Smeri in 
lokacije dostopov in dovozov so prikazane načelno, 
natančno se določijo v projektni dokumentaciji. Temu se 
prilagodijo lokacije nadstrešnic. 
 

8. člen 
(pogoji in usmeritve za gradnjo nezahtevnih in 

enostavnih objektov) 
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov se lahko 
izvaja skladno z veljavnimi predpisi.  
(2) Nezahtevni in enostavni objekti (razen ograj in 
podpornih zidov) naj bodo odmaknjeni minimalno 1,5 m 
ali bližje s soglasjem lastnika sosednje parcele. Ograje in 
podporni zidovi se lahko izvedejo do parcelne meje, na 
parcelno mejo so lahko postavljeni le s soglasjem 
lastnika zemljiške parcele, na katero mejijo. 
(3) Postavitev ograj v križiščih ne sme segati v območje 
preglednega trikotnika ali segati v območje javnih 
prometnih in zelenih površin.  
 
V. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 

 
9. člen 

(skupne določbe glede prometnega urejanja) 
(1) Vse povozne in pohodne površine, parkirne ter 
manipulativne površine morajo biti izvedene v proti-prašni 
izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih 
voda ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili. 
(2) Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo 
zagotavljati prevoznost intervencijskih, dostavnih in 
komunalnih vozil. 
(3)  Vse rešitve glede prometnega urejanja so povzete iz 
izdelanih strokovnih podlag in prostorskih aktov, ki veljajo 
na tem območju. Pri nadaljnjem načrtovanju so možne 
tudi drugačne tehnične rešitve, ki bodo prilagojene 
rešitvam povezovalnih cest. Vse te prilagoditve se 
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izvedejo v projektni dokumentaciji DGD, PZI ob soglasju 
upravljavca cest. 
 

10. člen 
(prometno omrežje, parkiranje) 

(1) Območje urejanja se nahaja v varovalnem pasu 
regionalne ceste RI-225, odsek 1248 Radmirje-Mozirje. 
Priključevanje območja je preko obstoječega kraka 
krožišča v km 10,976. Vsi objekti morajo biti od 
zunanjega roba državne ceste odmaknjeni najmanj 7,0 
m, ureditve pa 5,0 m. 
(2) Na podlagi izdelane strokovne podlage s področja 
poplavne varnosti (IZVO-R d.o.o., št. projekta L74/19, 
avgust 2019, dopolnitev oktober 2019) je potrebno 
prometno ureditev izvesti tako, da so zagotovljeni tudi vsi 
ukrepi, ki preprečujejo vpliv visokih vod na predvideno 
ureditev. Zaradi tega je potrebno: 
• Dostopna cesta z območja izvoza iz krožišča se 

oblikuje s prečnim naklonom min 3% proti jugu. Na 
odseku, od dela ko takoj za uvozom zavije proti 
jugu pa vse do priključka na obstoječo Mlinsko pot 
se dovozna pot oblikuje s prečnim naklonom min. 3 
% proti severu. Načrtovan pločnik ob dovozni poti 
se izvede z dvignjenim robnikom nad nivojem 
cestišča. 

• Načrtovano parkirišče, ki se nahaja na južnem delu 
objekta se uredi tako, da lahko vode odtekajo proti 
vzhodu (blag naklon parkirišča proti vzhodu). Na 
vzhodnem delu parkirišča je načrtovan podporni zid, 
ki se ga izvede do kote parkirišča (asfaltne 
površine). Ograja na zidu naj ne bo polnega prereza 
– na ta način je omogočeno prosto odtekanje 
poplavne vode preko zidu in mimo ograje na 
dovozno pot. Na vzhodnem delu se zunanje 
ureditve izvede tako, da je omogočeno odtekanje 
poplavnih vod proti SV – naklon zunanjih površin 
proti SV, robniki v nivoju terena. 

• Načrtovano parkirišče, ki se nahaja na zahodni 
strani objekta se uredi tako, da lahko vode odtekajo 
proti srednjem in severnem delu parkirišča (Slika 4, 
smer modrih puščic). Severni rob parkirišča se 
izvede z robnikom v nivoju parkirišča/asfaltne 
površine (lahko delno L~20 m v najnižjem pasu). 

• Ukrepi so razvidni iz kartografskega dela list 6.5 
Ureditvena situacija s predlaganimi ukrepi. 

(3) Priključitev se izvede na obstoječi krak krožišča ob 
upoštevanju predpisov s področja prometa, ob 
zagotovitvi ustrezne prometne signalizacije. Priključek 
mora zagotavljati dostop za obiskovalce, dostavo, 
interventna vozila, omogočati mora tudi nadaljevanje 
prometa po lokalni cesti Mlinska pot, JP 767171.  
(4) Prestavljeno JP 767171, Mlinsko pot se izvede v 
profilu NPP=7,60 m (vozišče 6,00 m, pločnik 1,60 m). 
Pločnik se izvede po južni strani ceste po celotni dolžini. 
(5) Parkiranje se izvede na lastnem zemljišču. Število 
parkirnih mest se določi v projektni dokumentaciji, ob 
upoštevanju veljavnih predpisov in normativov. Zagotoviti 
je potrebno tudi zadostno število parkirišč za invalide. Na 
parkirišču je načrtovanih 81 parkirnih mest. 
(6) Dostava se izvede na JV strani, preko rekonstruirane 
Mlinske poti in manipulativne ploščadi. 
(7) Vse povozne in pohodne površine, parkirne ter 
manipulativne površine morajo biti izvedene v proti-prašni 
izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih 
voda ter dimenzionirane za prevoz s tovornimi vozili. 
(8) Kinematični elementi v križiščih in priključkih morajo 
zagotavljati prevoznost intervencijskih, dostavnih in 
komunalnih vozil.  
 
 
 

11. člen 
(skupne določbe glede komunalnega in energetskega 

urejanja) 
(1) Predvideno pozidavo je možno vezati na obstoječe 
infrastrukturno omrežje. Podatki o obstoječi infrastrukturi 
so pridobljeni od posameznih upravljavcev.  
(2) Pred pričetkom nadaljnjih aktivnosti je potrebno 
pridobiti točne podatke o legi komunalnih vodov. Vse 
tehnične rešitve prilagoditi zahtevam upravljavca ter 
upoštevati etapnost izvedbe. 
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve 
ob upoštevanju mnenj posameznih upravljavcev. 
Podrobnejše rešitve se opredelijo v projektni 
dokumentaciji ob upoštevanju mnenj upravljavcev. 
 

12. člen 
(vodovodno omrežje) 

(1) Predvideni objekt se naveže na obstoječo 
vodovodno omrežje DN 200 v Mlinski poti. V ta vod je 
potrebno obstoječi cevovod podaljšati v območju 
rekonstrukcije Mlinske poti. 
(2) Na predviden vodovod se zgradi ustrezno število 
hidrantov za potrebe pokrivanja požarne varnosti. 
 

13. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 

(1) Preko območja OPPN poteka obstoječi kanalizacijski 
vod DN 700, ki odvaja odpadne vode iz Mozirja v smeri 
proti centralni čistilni napravi Mozirje. V južnem delu 
območja poteka tudi obstoječi kanalizacijski vod od 
bližnjega stanovanjskega objekta. 
(2) Obstoječa kanalizacija DN 700 se prestavi in sicer 
tako, da poteka severno in vzhodno od predvidenih 
ureditev in se ob Mlinski poti ponovno naveže na 
obstoječo kanalizacijo. 
Prilagodi se tudi obstoječa priključna kanalizacija 
bližnjega stanovanjskega objekta. 
Za predvideni trgovski objekt se zgradi ločen sistem 
kanalizacije in sicer: 
• Fekalna kanalizacija se zbere v zbirnem fekalnem 

revizijskem jašku na južni strani objekta in se 
priključuje direktno na obstoječ kanalizacijski 
zbiralnik, 

• Strešna meteorna kanalizacija se zbere v zbirnem 
revizijskem jašku na vzhodni strani in se veže na 
nov, oziroma prestavljen zadrževalnik na vzhodni 
strani, 

• Onesnažena meteorna voda s povoznih, 
manipulativnih površin in parkirišč se zbere v 
revizijskem jašku na vzhodni strani in se preko 
lovilca olj vodi v zadrževalnik. Vse vode iz 
zadrževalnika se priključijo na južni obstoječi 
kanalizacijski zbiralnik.  

(3) Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja je potrebno 
upoštevati usmeritve DRSV in sicer: 
• Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih 

voda mora biti usklajena z »Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 98/15 in spremembe), Uredbo o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 
spremembe). 

• Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in 
strešin je potrebno predvideti v skladu s 92. Čl. ZV-
1 in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih 
površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti 
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske  odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, 
travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in 
podobno). Padavinsko odpadno vodo je treba zajeti 
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in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem 
usedalniku in lovilniku olj (SIST EN 858). Da bodo 
padavinske vode lahko odvedene v smeri proti 
usedalniku in lovilniku olj, morajo biti utrjene, 
tlakovane ali z drugim materialom prekrite površine 
vodo neprepustne, zato pa je treba pod povoznim 
materialom predvideti folijo ali kak drug vodo 
neprepustni material. 

(4) Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. 
Dimenzioniranje kanalizacijskih cevi in objektov se izdela 
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
 

14. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 

(1) Preko obravnavanega območja potekajo obstoječi 
NN nadzemni in podzemni vodi, ki jih je potrebno 
prestaviti v skladu s pogoji upravljavca, izdelanimi 
strokovnimi podlagami in pred pričetkom del. 
(2) Predvideni objekt se bo napajal iz predvidene TP 
Mozirje Hriberšek v skladu s pogoji upravljavca in 
izdelanimi strokovnimi podlagami (Elektro Celje d.d., 
številka projekta 133/19-E, marec 2019). Predvideni 
objekt se bo napajal iz predvidene (nadomestne) TP 
Hribešek. Napajanje se izvede z NN kablom, ki se položi 
v obstoječo elektrokanalizacijo do predvidene razdelilne 
omarice na območju urejanja. 
(3) Prestaviti in preurediti je potrebno obstoječe NN 
omrežje, ki napaja objekte v širšem območju. Obstoječe 
omrežje se opusti in nadomesti z izgradnjo novih NN 
priključkov, ki bodo potekali od predvidene razdelilne 
omarice na zahodnem delu območja. Predvideni NN 
priključki se položijo ob rekonstruirano Mlinsko pot v 
skladu z izdelanimi strokovnimi podlagami. 
 

15. člen 
(javna razsvetljava) 

Na celotnem območju OPPN se predvidi omrežje javne 
razsvetljave. Uporabljajo se svetilke skladno z veljavno 
zakonodajo glede svetlobnega onesnaževanja. 
 

16. člen 
(telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV) 
(1) Na širšem območju OPPN se nahaja obstoječe TK in 
KTV omrežje, ki omogoča priključitev. 
(2) Za potrebe navezave se izvede ustrezna kabelska 
kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni jaški, ločeni za 
potrebe TK in KTV omrežja. V kanalizacijo se vstavijo 
ustrezni kablovodi. 
(3) Za priključevanje objekta se izvede ustrezen 
priključek skladno s pogoji posameznega upravljavca.   
 

17. člen 
(ogrevanje in hlajenje) 

Ogrevanje se bo vršilo z ekološko sprejemljivim 
energentom, biomasa – peleti. 
 

18. člen 
(posegi in ureditve izven območja OPPN, ki so 

potrebni za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture) 

(1) Izven ureditvenega območja OPPN je dovoljeno 
izvajanje posegov, ki so v skladu s pogoji nosilcev 
urejanja prostora potrebni za izvedbo priključevanja 
predvidene soseske na GJI. 
(2) Skladno s pogoji je potrebno izvesti priključek na 
rondo oziroma na regionalno cesto RI-225, Mozirje 
Radmirje in rekonstrukcijo obstoječe javne poti Mozirska 
pot – JP 767171. 
 

VI. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje 
kulturne dediščine 

 
19. člen 

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

opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je 
zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije skladno s 
predpisi s področja varstva kulturne dediščine 
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora 
nad posegi; 

• ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč 
splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika 
zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje 
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v 
skladu z določili arheološke stroke. 

 
VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih 

virov in ohranjanja narave 
 

20. člen 
(varstvo pred onesnaženjem zraka) 

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

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

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

se uporabljajo za prevoz. 
 

21. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Območje sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom. 
Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko 
opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri 
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo 
hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno 
zaščito in sanacijo. Protihrupne ukrepe mora zagotoviti 
investitor, upravljavec državne ceste ne zagotavlja 
izvedbo dodatnih protihrupnih ukrepov, ki so posledica 
prometa na državni cesti. 
(2) Pri načrtovanju morebitnih klimatskih naprav, ki 
povzročajo hrup, naj se upoštevajo ukrepi in standardi 
varstva pred hrupom. 
 

22. člen 
(vodni režim in stanje voda) 

(1) Predvidena ureditev se nahaja v območju vodotoka 
2.reda Mozirska struga. V priobalnem zemljišču se 
nahaja obstoječa javna pot - Mlinska pot, JP 767171, ki 
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je od meje vodnega zemljišča vodotoka 2.reda, oddaljena 
manj kot 5,0 m. Pri načrtovanih aktivnostih in posegih v 
prostor po veljavni zakonodaji velja, da na vodnem in 
priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, če 
te ureditve niso odmaknjene minimalno 5,0 m, razen 
kadar gre za gradnjo objektov javne infrastrukture in 
podobno. V predmetnem OPPN  se bo obstoječa javna 
pot prenovila in razširila na območje severno od 
obstoječega zemljišča, zato ne bo novih posegov  na 
priobalno zemljišče. V območju priobalnega zemljišča se 
izvaja rekonstrukcija obstoječe JP 767171 Mlinska pot. 
Vsa dela se izvajajo v skladu s pogoji upravljavca. 
(2) Za področje poplavne nevarnosti so izdelane 
strokovne podlage in karte poplavne nevarnosti (IZVO-R 
d.o.o., št. projekta L74/19, avgust 2019, dopolnitev 
oktober 2019). Iz strokovnih podlag izhaja, da je za varno 
umestitev načrtovanega objekta v prostor potrebno 
upoštevati usmeritve glede minimalne kote pritličja 
objekta, naklonov dovozne poti in parkirišča, nivoja 
robnikov in pločnika, opredeljenih v 7. in 10. členu tega 
odloka. Z upoštevanjem teh ureditev poplavna voda 
odteka mimo načrtovanega objekta, načrtovana gradnja 
pa nima vpliva na vodni režim širšega območja, zato je 
poseg s hidrotehničnega vidika sprejemljiv.  
(3) Predvidene ureditve ne vplivajo na erozijsko 
nevarnost obstoječega stanja, zaradi zelo majhnega 
pretoka poplavne vode, majhnih globin in hitrosti so 
vlečne sile zanemarljivo majhne. 
(4) Pritličje objekta se izvede min. na koti 333,25 m n.m. 
oziroma 10 cm nad vzhodnim robom načrtovanega 
zahodnega parkirišča. Spodnji del sten objekta se naj 
izvede iz AB  oziroma vodo nepropustnih materialov v 
višini 20 cm nad nivojem zunanjih površin. 
(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno 
vplivali na vodni režim ali stanje voda se lahko izvedejo 
samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za 
pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za 
vode. 
 

23. člen 
(ohranjanje narave) 

(1) Ureditveno območje nima posebnega statusa na 
podlagi predpisov s področja ohranjanja narave. Na 
obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih 
območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost 
(Natura 2000, EPO). 
 

24. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Na območju načrtovanega objekta je potrebno 
zagotoviti zadostno število posod za ločeno zbiranje vseh 
vrst odpadkov v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z 
odpadki na območju občine Mozirje. 
 
VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

 
25. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Območje OPPN se nahaja v erozijskem območju – 
opozorilno območje, kjer veljajo običajni zaščitni ukrepi. 
Skladno z opozorilno karto poplav sodi območje v razred 
majhne poplavne nevarnosti. 
(2) Obravnavano območje spada v V. stopnjo potresne 
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,150 g. 
Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem 
območju srednje.  
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi 
evidenco o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na 

gradbišču. Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje 
objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju 
sledečega: 
• nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene 

mehanizacije, 
• nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter 

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

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

ostanki gradbenih in drugih materialov. 
 

26. člen 
(varstvo pred požarom) 

(1) Območje OPPN se nahaja na področju, kjer je 
požarna ogroženost naravnega okolja srednje velika.  
(2) Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako:  
• da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno 

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

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

• da imajo zgradbe ustrezno nosilno konstrukcijo in 
so načrtovane tako, da je onemogočeno širjenje 
požara po stavbah, 

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

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo 
zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec 
vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega 
omrežja z 10 l/sekundo vode za gašenje. 
(4) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh 
prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj 
območja OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka 
morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi 
komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. 
Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi 
dimenzioniranje nosilne konstrukcije. 
 
IX. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi 

pogoji in zahteve za izvajanje podrobnega 
načrta 

 
27. člen 

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

funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih 
rešitev 

 
28. člen 

(skupne določbe glede dopustnih odstopanj) 
(1)  Pri uresničitvi OPPN so dopustna odstopanja od 
funkcionalnih, tehničnih rešitev, določenih s tem 
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju prometnih, energetskih, tehnoloških, 
geoloških, hidroloških, okoljskih, geomehanskih in drugih 
razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z 
oblikovalskega, prometno tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne smejo 
poslabšati prostorske in okoljske razmere. 
(2)  Odstopanja od funkcionalnih, tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
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interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v 
delovno področje katerih spadajo ta odstopanja. 
(3)  V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja se 
vse lokacije objektov in naprav natančno določi. 
Dopustna so odstopanja od podatkov, prikazanih v 
kartografskih prilogah, ki so posledica natančnejše 
stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so 
dopustna skladno z določbami tega odloka. 
 

29. člen 
(odstopanja pri načrtovanju objektov) 

(1) Dopustno odstopanje oziroma preseganje tlorisnih 
gabaritov razvidnih iz kartografskih prilog je za +1,0 m od 
zarisanega tlorisa objekta. Možna je tudi izgradnja 
objekta manjšega tlorisnega gabarita. 
(3)  Preseganje višinskih gabaritov stavb je možno le za 
postavitev strojne opreme (klime, prezračevalni sistemi, 
dimniki, sončni kolektorji, sončne elektrarne, 
fotovoltaika…). Dovoljena je izgradnja stavb nižjih 
višinskih gabaritov.  
 

30. člen 
(odstopanja glede prometne ureditve) 

(1)  Preoblikovanje parkirnih površin je možno skladno s 
potrebami gradnje in ob upoštevanju pogojev iz tega 
odloka. 
(2)  Mikrolokacije dovozov, število parkirnih mest in 
obliko parkiranja se opredeli v projektni dokumentaciji. 
 

31. člen 
(odstopanja glede energetske in komunalne ureditve) 
(1) Dopustna so odstopanja od rešitev opredeljenih v 
predmetnem OPPN (trase posameznih vodov, mesta, 
način priključevanja ipd.). Natančne rešitve se opredelijo 
v projektni dokumentaciji ob upoštevanju usmeritev tega 
OPPN, upoštevanje veljavne zakonodaje, predpisanih 
odmikov med posameznimi kanalnimi vodi. Spremembe 
lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v 
primeru težav pri pridobivanju zemljišč. 
 
XI. Obveznost investitorjev, lastnikov in izvajalcev 
 

32. člen 
(pogoji za vzdrževalna in druga dela) 

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

33. člen 
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije) 

(1) Med pripravo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne 
infrastrukture izven območja OPPN mora investitor 
pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca 
obravnavane infrastrukture.  
 

34. člen 
(obveznost v času gradnje) 

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

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

• zagotoviti stalen nadzor geomehanika pri vseh 
zemeljskih delih (temeljenje objektov, urejanje 
komunalne infrastrukture itd.), 

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

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

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

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

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

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

• v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene 
službe, 

• zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih 
objektov, naprav in območij ter okolico objektov, 

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

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

35. člen 
(vpogled v OPPN) 

(1) OPPN s prilogami se hrani na sedežu Občine 
Mozirje v digitalni in analogni izpisani in izrisani obliki in 
je na vpogled v času uradnih ur občinske uprave.  
(2) V primeru odstopanja med digitalno in analogno 
obliko veljajo podatki iz analogne oblike podrobnega 
načrta. 
 

36. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe za posamezna področja. 
 

37. člen 
(pričetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3500-0006/2018-14 
Datum: 22.10.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 
 

 
1136. Sklep o lokacijski preveritvi za Individualno 

odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
na območju Kulturnega doma Mozirje (del 
območja EUP MO 42) 

 
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 
14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo 
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slovenskih občin št. 58/2018) je Občinski svet Občine 
Mozirje na 6. redni seji dne 22.10.2019 sprejel  
 

SKLEP 
O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA INDIVIDUALNO 
ODSTOPANJE OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH 
POGOJEV NA OBMOČJU KULTURNEGA DOMA 

MOZIRJE (DEL OBMOČJA EUP MO 42) 
 

1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se 
zajema zemljišča oz. dele zemljišč s parcelnimi 
številkami: 358, 361/1, 362/5, 362/7, 361/2, 345/1, vse k. 
o. Mozirje v območju EUP MO 42. 
 

2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se 

dopusti individualno odstopanje od prostorskega 
izvedbenega pogoja, določenega v Odloku o OPN 
Občine Mozirje (Uradni list RS št. 46/15 in 65/18). 

Predlog individualnega odstopanja od prostorskih 
izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o OPN občine 
Mozirje se glasi:  

»Ne glede na določila 128. člena Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Mozirje (Uradni list RS, št. 
46/15 in 65/18), so na zemljiščih s parcelnimi številkami 
358, 361/1, 362/5, 362/7, 361/2, 345/1, vse k. o. Mozirje, 
ki se nahajajo znotraj enote urejanja prostora MO42, 
dopustne tudi dozidave (prizidave), ki presegajo 30 % 
tlorisne površine legalno zgrajene stavbe, če to ni v 
nasprotju z varstvenim režimom na tem območju.«.   
 

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

Uradnem glasilu slovenskih občin. 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne 

vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja 
ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi 
podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja. 

Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem 
sistemu. 
 
Številka : 3500-0004/2019-9 
Datum:  22.10.2019 
 

 Občina Mozirje 
 Ivan Suhoveršnik, župan 

 
 

 
OBČINA PODLEHNIK 

 
1137. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Podlehnik 

 
Na podlagi  15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni 
list RS, št. 96/2009, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
21/2017), je Občinski svet Občine Podlehnik, na svoji 2. 
dopisni seji , dne 28. 10. 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K 

SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

ZA OSKRBO S PITNO VODO V 
OBČINI PODLEHNIK 

 
 

1. člen 
Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Podlehnik številka: 033-
4/2019 z dne 20. 6. 2019 se spremeni tako, da se cena 
opravljenih storitev in cena omrežnine, začne uporabljati 
z dnem 1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 033-4/2019 
Datum: 28. 10. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 mag. Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
1138. Sklep o soglasju k spremembi cene storitve 

obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v  
Občini Podlehnik 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 
76/17) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list 
RS, 96/2009, Uradno glasilo Slovenskih občin  št. 
21/2017), je Občinski svet Občine Podlehnik, na svoji 5. 
redni seji, dne 20. 6. 2019, sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO 
VODO V  OBČINI PODLEHNIK 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Podlehnik sprejme Elaborat o 
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v  občinah 
Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, 
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Mestna 
občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, 
Videm, Zavrč in Žetale, z dne april 2019. 
 

2. člen 
Občinski svet občine Podlehnik daje izvajalcu javne 
službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k 
spremembi cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo  v Občini Podlehnik in sicer: 
• za ceno opravljenih storitev 0,7931 EUR/m3, 
• za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec za faktor 

omrežnine 1: 
 

Vodomer DN Faktor 
Omrežnina na 

vodomer v EUR na 
mesec 

DN ≤ 20 1 5,3808 
20 ˂ DN ˂ 40 3 16,1424 
40 ≤ DN ˂ 50 10 53,8079 
50 ≤DN ˂ 65 15 80,7119 
65 ≤DN ˂ 80 30 161,4238 

80 ≤ DN ˂ 100 50 269,0396 
100 ≤ DN ˂ 150 100 538,0793 
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150 ≤ DN 200 1.076,16 
 
Cene so brez davka na dodano vrednost. 
 

3. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin (UGSO). Cene določene s tem 
sklepom se začnejo uporabljati s 1. 7. 2019 oz. dokler 
vse občine v Spodnjem Podravju na območju katerih je 
upravljavec Komunalno podjetje Ptuj d.d., ne potrdijo 
cene storitve in omrežnine gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo po Elaboratu iz 1. člena tega sklepa. 
 
Številka: 033-4/2019 
Datum: 20. 6. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 mag. Sebastian Toplak, župan 

 
 

OBČINA RADENCI 
 
1139. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 

Občine Radenci za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),  29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. člena Statuta Občine 
Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 
67/15) je Občinski svet Občine Radenci na 9. redni seji, 
dne 25.10.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE 

RADENCI ZA LETO 2019 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Radenci za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/19 in 28/19) se 2. 
člen spremeni tako da se glasi: 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                                                                                                      

 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.879.716 

 
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.161.814 

70 DAVČNI PRIHODKI 3.885.985 
700 Davek na dohodek in dobiček 2.934.220 
703 Davki na premoženje 701.055 
704 Domači davki na blago in storitve 250.710 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.275.829 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 727.069 
711 Takse in pristojbine 3.800 
712 Globe in druge denarne kazni 7.200 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 372.800 
714 Drugi nedavčni prihodki 164.960 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 145.000 
720 Prihodki od prodaje osn.sredstev 0 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 145.000 

73 PREJETE DONACIJE 2.046 
730 Prejete donacije iz domačih virov 2.046 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 570.855 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 216.095 
741 Transferni prihodki iz drž.proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 354.760 

 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 8.116.331 

40 TEKOČI ODHODKI  2.512.955 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 357.869 
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost  50.034 
402 Izdatki za blago in storitve 2.032.812 
403 Plačilo domačih obresti 8.400 
409 Rezerve 63.840 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.237.451 
410 Subvencije 18.000 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.091.535 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 273.213 
413 Drugi tekoči domači transferi 854.703 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.142.082 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.142.082 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 223.843 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 39.900 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 183.943 

 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRORAČUNSKI PRESEŽEK) (I.-II.) -2.236.615 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                                                                       

 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 1.500.000 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.500.000 
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750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 1.500.000 

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

C. RAČUN FINANCIRANJA                                                

 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 585.108 

50 ZADOLŽEVANJE 585.108 
500 Domače zadolževanje 585.108 

 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 180.924 

55 ODPLAČILA  DOLGA 180.924 
550 Odplačila domačega dolga 180.924 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -332.432 

 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 404.184 

 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.236.615 

 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 922.664 

 
2. člen 

(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 4100-0021/2019 
Datum: 28.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1140. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Radenci za programsko 
obdobje 2015-2020 

 
Na podlagi 24. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 – ZdZPVHVVR in 
26/2014), 16. člen Statuta Občine Radenci  (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski 
svet Občine Radenci na 9. redni seji dne, 25.10.2019 
sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA 
OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA 

KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADENCI ZA 
PROGRAMSKO OBDOBJE 2015-2020 

 
1. člen 

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste 
pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine 
Radenci za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja.  
V 1. členu (vsebina pravilnika) se za drugo alinejo doda 
nova tretja alineja, ki glasi: 
» pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z 
dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo 
Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z 
dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
Komisije (EU) št. 1408/2013), ter«. 
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja. 
 

 
 

2. člen 
V 5. členu Pravilnika  o dodeljevanju državnih pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 
v Občini Radenci za programsko obdobje 2015-2020  
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2015) se dodata 
nova ukrepa: 
 

Vrste pomoči Ukrepi: 
Pomoči de 
minimis  na 
podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 
1408/2013 

UKREP 7: Pomoč čebelarstvu 
UKREP  8: Podpora zdravljenju 
čebel 

 
3. člen 

V 20.  členu pravilnika se  besedna zveza »UKREP 7«  
nadomesti z besedno zvezo » UKREP 6«.  
 

 
4. člen 

Za 20. členom se doda novo IV. poglavje z novim 21., 
21.a, 21.b, 21.c in 21.č,  členom, ki se glasijo: 
 
IV. Ukrepi de minimis v skladu z uredbo komisije 

(EU) št. 1408/2013 
 

21. člen 
(splošne določbe o pomoči de minimis v skladu z 

Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013) 
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so 
dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, 
razen za:  

a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali 
količine proizvodov, danih na trg,  

b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer pomoč, 
neposredno povezano z izvoženimi količinami, 
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,  

c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim 
proizvodom pri uporabi daje prednost pred 
uvoženimi.  

(2) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih 
oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se 
navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi 
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen 
način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z navedeno uredbo.  
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(3) Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji 
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in 
akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 
717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z 
dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljevanju: Uredba Komisije 
(EU) št. 717/2014) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v 
zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na 
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da 
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema 
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno 
uredbo.  
(4) Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, 
dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu 
podjetju ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe 
Komisije (EU) št. 1408/2013, in sicer ne glede na to, iz 
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.  
(5) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. 
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je 
pred odbitkom davka ali drugih dajatev. 
 

21. a  člen 
(kumulacija de minimis pomoči po Uredbi Komisije 

(EU) št. 1408/2013) 
(1) Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo za isti ukrep, če bi se s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali 
znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega 
primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu 
Komisije.  
(2) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji 
kmetijskih proizvodov in je poleg tega dejavno v enem ali 
več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na 
področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, 
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju 
kmetijske proizvodnje v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1408/2013, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do 
ustrezne zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) 
št. 1407/2013, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov 
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih 
proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.  
(3) Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji 
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in 
akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za 
dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, lahko kumulira s 
pomočjo de minimis za dejavnosti v sektorju ribištva in 
akvakulture v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
717/2014 do zgornje meje, če je z ločitvijo dejavnosti ali 
stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja 
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, 
dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014. 
 

21. b člen 
 
UKREP 7: POMOČ ČEBELARSTVU 
 
Cilj pomoči je ohranjanje in spodbujanje razvoja 
čebelarstva.  
Predmet podpore je finančna pomoč za:  
a) nakup čebeljih družin,  

b) nakup panjev,  
c) nakup podničnih vložkov 
d) nakup hrane za čebele za zimo 

Upravičenci:  
• do pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena so 

upravičeni čebelarji na območju Občine Radenci, ki 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, v 

register čebelnjakov, v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v register čebelnjakov in izpolnjujejo pogoje, 
kot so opredeljeni v 1. točki prvega odstavka 6. 
člena tega pravilnika.  

Bruto intenzivnost pomoči:  
• za namene iz točke »b«, »c« in »d« drugega 

odstavka tega člena je intenzivnost pomoči  do 100 
% upravičenih stroškov.  

Pomoč za nakup čebeljih družin iz točke a) drugega 
odstavka tega člena znaša  30 EUR na čebeljo družino.  

Skupni znesek pomoči na upravičenca po tem ukrepu 
se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega 
odstavka 21. člena tega pravilnika.  

Pogoji za pridobitev sredstev:  
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno 

predložiti popolno vlogo, z zahtevanimi dokazili o nastalih 
stroških (plačanih računih …), skladno z določbami iz 
javnega razpisa.  

V javnem razpisu se lahko določijo dodatni pogoji, ki pa 
ne smejo biti v nasprotju s tem pravilnikom in drugimi 
predpisi.  
 

21. c  člen 
 
UKREP 8:  PODPORA ZDRAVLJENJU ČEBEL 
 
Cilji pomoči: 

a) Ohranjanje oziroma povečevanje čebeljih družin.  
Razlogi za ukrepanje: 
Podpora je namenjena sofinanciranju zdravljenja čebel 
zaradi ohranjanja/povečevanja čebeljih 
družin, spodbujanja čebelarstva v občini. 
Upravičenci do pomoči: 
• do pomoči iz prejšnjega odstavka tega člena so 

upravičeni čebelarji na območju Občine Radenci, ki 
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, v 
register čebelnjakov, v skladu s pravilnikom, ki ureja 
vpis v register čebelnjakov in izpolnjujejo pogoje, 
kot so opredeljeni v 1. točki prvega odstavka 6. 
člena tega pravilnika.  

Upravičeni stroški: 
Pomoč se dodeli za stroške nakupa zdravil za zdravljenje 
čebel. 
Bruto intenzivnost pomoči: 
• Do 100% upravičenih stroškov. 
Skupni znesek pomoči na upravičenca po tem ukrepu 

se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega 
odstavka 21. člena tega pravilnika.  

Pogoji za pridobitev sredstev:  
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno 

predložiti popolno vlogo, z zahtevanimi dokazili o nastalih 
stroških (plačanih računih …), skladno z določbami iz 
javnega razpisa.  

V javnem razpisu se lahko določijo dodatni pogoji, ki pa 
ne smejo biti v nasprotju s tem pravilnikom in drugimi 
predpisi.  
 

21. č  člen 
(obveznosti prejemnika pomoči in občine) 

(1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.  
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:  
• pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki 

jih je upravičenec, oziroma enotno podjetje prejelo 
na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v 
tekočem proračunskem letu;  

• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste namene, da občina lahko zagotovi, 
da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo 
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presežena zgornja meja de minimis pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;  

• seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, 
tako da se preveri skupen znesek že prejetih de 
minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;  

• izjavo o ločitvi dejavnosti, oziroma stroškov vezano 
na določilo drugega in tretjega odstavka 21. a člena 
tega pravilnika;  

• pisno izjavo, da ni prejemnik sredstev za iste 
upravičene stroške iz nacionalnega Programa 
ukrepov na področju čebelarstva.  

(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:  
• da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v 

skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 s 
sklicem na njeno uradno objavo in o odobrenem 
znesku de minimis pomoči.« 

 
5. člen 

V pravilniku dosedanji 21. člen postane  22.  člen. 
V pravilniku dosedanje poglavje »VI. KONČNE 
DOLOČBE« postane poglavje »VII. KONČNE 
DOLOČBE«. 
 

6  . člen 
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati  
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin.  
 
Številka:330-0003/2019-1 
Datum: 25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1141. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin 
Občinskega Sveta Občine Radenci 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12–ZUJF, 14/15–ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno 
glasilo slov. občin, št. 2/11 in 67/15), je Občinski svet 
Občine Radenci na svoji 9. redni seji dne 25.10.2019 
sprejel  
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA 
O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADENCI 
 

1. člen 
V Pravilniku o sredstvih za delo svetniških skupin 

Občinskega sveta Občine Radenci(Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/19; v nadaljevanju Pravilnik) se 
doda četrti odstavek 6. člena tako, da se glasi: 

»Osnovna sredstva, nabavljena v skladu s pravilnikom 
so last občine in jih posamezne svetniške skupine in 
posamezni člani OS uporabljajo le v času trajanja 
mandata njihovih članov in jih po poteku mandata morajo 
vrniti Občini Radenci.« 
 

2. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Vodja svetniške skupine poda na naslov občine (lahko 

tudi po elektronski pošti) pisni predlog za porabo 
sredstev za namene iz prejšnjega člena tega pravilnika. 
Če je predlog za porabo sredstev skladen z določili tega 
pravilnika, odredbodajalec najkasneje v roku 5 delovnih 

dni po prejemu predloga odobri porabo sredstev z izdajo 
naročilnice ali z izdajo sklepa ali s sklenitvijo pogodbe. 
Predlog za porabo sredstev tekočega proračunskega leta 
mora biti podan najkasneje do 31.12.." 
 

3. člen 
Doda se drugi odstavek 8. člena tako, da se glasi: 
»Svetniške skupine in samostojni svetniki občinskega 

sveta so dolžni najkasneje do 31.1. tekočega leta županu 
predložiti Program dela svetniške skupine za tekoče 
leto." 

 
4. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sredstvih za delo 
svetniških skupin Občinskega sveta Občine Radenci 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 011-0001/2019-9 
Datum: 25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1142. Sklep o sistemizaciji oddelkov  in delovnih 

mest v šolskem letu 2019/2020 v Vrtcu 
Radenci – Radenski mehurčki    

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski 
svet Občine Radenci na svoji 9. redni seji, dne 
25.10.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SISTEMIZACIJI ODDELKOV  IN DELOVNIH MEST V 

ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
V VRTCU RADENCI – RADENSKI MEHURČKI 

 
Občinski svet Občine Radenci sprejme sklep o potrditvi 
predloga Sistemizacije oddelkov in delovnih mest v 
šolskem letu 2019/2020 v Vrtcu Radenci »Radenski 
mehurčki« od 1.11.2019 dalje. 
 
Številka: 602-0007/2019-1 
Datum: 25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1143. Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom  
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - 
odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 
26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - 
odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 
21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO),  63. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 
127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - 
ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 
46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 
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101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - 
ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP) in 
16. člena Statuta Občine Radenci (UGSO št. 2/2011, 
67/2015) je Občinski svet Občine Radenci na 9. redni 
seji, dne 25.10.2019 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
 

1. 
Občinski svet Občine Radenci se je seznanil s polletnim 
poročilom Občine Radenci za obdobje januar – junij 
2019. 
 

2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4106-0001/2019 
Datum: 28.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1144. Sklep o potrditvi mandata nadomestnega 

člana občinskega sveta Občine Radenci 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski 
svet Občine Radenci na 9. redni seji, dne 25.10.2019 
sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O POTRDITVI MANDATA NADOMESTNEGA ČLANA 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADENCI 
 
1. Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o 
potrditvi mandata nadomestnega člana občinskega sveta 
Občine Radenci, g. Mihaela Klobasa, Okoslavci 71, 9244 
Sv. Jurij ob Ščavnici. 
 
2. Sklep začne veljati z dnem sprejetja. 
 
Številka: 9000-0001/2018-15 
Datum: 25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1145. Sklep o potrditvi mandata nadomestne članice 

občinskega sveta Občine Radenci, mag. 
Norme Bale 

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/11 in 67/15) je Občinski 
svet Občine Radenci na 9.redni seji, dne 25.10.2019 
sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O POTRDITVI MANDATA NADOMESTNE ČLANICE 

OBČINSKEGA SVETA OBČINE RADENCI, MAG. 
NORME BALE 

 
1. Občinski svet Občine Radenci sprejme Sklep o 
potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta 
Občine Radenci, mag. Norme Bale, stanujoče 
Radgonska cesta 5, 9252 Radenci. 

2. Sklep začne veljati z dnem sprejetja. 
 
Številka: 9000-0001/2018-16 
Datum: 25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1146. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja 
z odpadki v Občini Radenci. 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), 
ter 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo 
slov. občin št. 02/11) je Občinski svet Občine Radenci na 
9. seji dne 25.10.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI CEN IZVAJANJA OBVEZNIH 

OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI RADENCI. 

 
1. 

Občinski svet se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju 
cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja z odpadki na območju občine 
Radenci za leto 2019 in 2020, št. ELAB-02-RAD/19-20 z 
dne 28.8.2019 (v nadaljevanju: Elaborat), ki ga je izdelal 
izvajalec javne službe v občini Radenci, podjetje 
Saubermacher Slovenija d.o.o. 
 

2. 
Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občini Radenci za leto 2019, kot jih določa 
Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,15314 EUR/kg, 
od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00196 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,15119 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki 
znaša 0,11231 EUR/kg, od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,11231 EUR/kg 

 
3. 

Občinski svet potrjuje predračunske cene izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki v občini Radenci za leto 2020, kot jih določa 
Elaborat iz prve točke tega sklepa, in sicer: 

a. predračunsko ceno Zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov, ki znaša 0,15468 EUR/kg, 
od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00190 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,15278 EUR/kg 

b. predračunsko ceno Zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada, ki 
znaša 0,10932 EUR/kg, od tega: 
i. cena javne infrastrukture: 0,00000 EUR/kg 
ii. cena storitve: 0,10932 EUR/kg 

 
4. 

Predračunske cene iz točke 2 in točke 3 tega sklepa ne 
vsebujejo DDV. 
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5. 
Cene iz točke 2 tega sklepa pričnejo veljati in se 
uporabljati dne 1.11.2019. 
 

6. 
Cene iz točke 3 tega sklepa pričnejo veljati in se 
uporabljati dne 1.1.2020. 
 

7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:: 35402-0002/2019-4 
Datum: 25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
1147. Sklep o postopku ugotavljanja upravičenosti 

do uveljavljanja dodatnih ugodnosti za 
dodatno znižanje plačila vrtca   

 
Na podlagi 31. in 37. člena Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (ZUJPS, Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 
14/13,  99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 75/17, 77/18 in 
47/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS, št. 
97/03,77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in 16. člena Statuta 
Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
2/11 in 67/15) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 
9. redni seji, dne 25.10.2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O POSTOPKU UGOTAVLJANJA UPRAVIČENOSTI DO 

UVELJAVLJANJA DODATNIH UGODNOSTI ZA 
DODATNO ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA 

 
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev (ZUJPS, Ur.l. RS, št. 62/10, 40/11, 14/13,  
99/13, 57/15, 90/15, 88/16, 75/17, 77/18 in 47/19) lahko 
starši oz. skrbniki otrok v vlogo za znižano plačilo vrtca 
vpišejo posebne okoliščine, ki po njegovem mnenju 
vplivajo na določitev višine znižanega plačila vrtca.  

Posebni okoliščini, ki se upoštevata pri dodatnem 
znižanju vrtca sta: 
• družina ima najet kredit za rešitev prvega 

stanovanjskega vprašanja oz. si družina 
stanovanjsko vprašanje rešuje z gradnjo 
stanovanjske hiše. 

Občinski svet Občine Radenci soglaša, da se za 
proučevanje zadev s področja ugotavljanja preverjanja 
dokazil ter ugotavljanja upravičenosti do dodatnih 
ugodnosti pri znižanju plačila vrtca za starše oz. skrbnike 
otrok iz območja Občine Radenci, pooblasti občinsko 
upravo. 

Do dodatnih ugodnosti za dodatno znižanje plačila 
vrtca so upravičeni starši oz. skrbniki otrok, ki obiskujejo 
vrtec v Občini Radenci in imajo v Občini Radenci stalno 
prebivališče. 

Občinska uprava je dolžna na podlagi vloge ugotoviti 
dejansko stanje ter izdati sklep o višini znižanega plačila 
staršev za program vrtca.  

Občinska uprava poda pozitiven oz. negativen sklep k 
upravičenosti do dodatnega znižanja plačila za en ali dva 
plačilna razreda: 
• stanovanjski kredit, z mesečno anuiteto pod 250 

eur,  znižanje plačila vrtca za en plačilni razred, 
• stanovanjski kredit, z mesečno anuiteto nad 250 

eur, znižanje plačila vrtca za dva plačilna razreda.  
Sklep začne veljati od 1. v mesecu, ko je bila popolna 

vloga vložena. 
Starši oz. skrbniki morajo takoj oz. najkasneje v roku 15 

dni od nastale spremembe, obvestiti pristojni občinski 
organ o kakršni koli spremembi, ki bi vplivala na 
upravičenost do dodatnega znižanega plačila vrtca zaradi 
uveljavljanja dodatnih ugodnosti. Tisti, ki spremembe ne 
bodo sporočili in bo pristojni občinski organ ali center za 
socialno delo ugotovil sam, da stranka zahtevanih 
pogojev ne izpolnjuje več, bodo morali na zahtevo občine 
vrniti delež sredstev od dneva, ko je do te spremembe 
prišlo. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin in razveljavlja Sklep  o 
postopku ugotavljanja upravičenosti staršev do 
uveljavljanja dodatnih ugodnosti za dodatno znižanje 
vrtca, št. 602-15/2012, z dne 22.3.2012. 
 
Številka:  602-0001/2019-21 
Datum:  25.10.2019 
 

 Občina Radenci 
 Roman Leljak, župan 

 
 

 
OBČINA ROGAŠOVCI 

 
1148. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Rogašovci za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  in 17. člena 
Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na 
6. seji dne 24. 10. 2019 sprejel     
 

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA 

OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu 
Občine Rogašovci za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 16/2019) tako, da se glasi: 
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupina/podskupina kontov Proračun 
leta 2019 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 3.396.931,81 
      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 2.573.479,06 
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70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      2.207.789,00 
700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.087.316,00 
703   DAVKI NA PREMOŽENJE 60.373,00 
704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 60.100,00 
706   DRUGI DAVKI 0,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 365.690,06 
710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  181.348,00 
711   TAKSE IN PRISTOJBINE 2.250,00 
712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  2.900,00 
713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 8.200,00 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 170.992,06 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 60.844,04 
720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 9.774,00 
721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 51.070,04 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 8.681,00 
730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  8.681,00 
731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    753.927,71 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 536.673,76 
741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

EVROPSKE UNIJE 217.253,95 
78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0,00 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0,00 
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0,00 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 4.350.199,23 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.194.587,85 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 299.368,00 
401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 49.441,00 
402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  794.498,85 
403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 100,00 
409   REZERVE 51.180,00 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 1.319.611,21 
410   SUBVENCIJE 60.000,00 
411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 836.788,67 
412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 116.323,00 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  306.499,54 
414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 1.689.175,17 
420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.689.175,17 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 146.825,00 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 108.946,00 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 37.879,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -953.267,42 
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  0,00 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0,00 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0,00 

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

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 0,00 
C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 143.775,00 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 143.775,00 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 24.428,10 
550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  24.428,10 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) -833.920,52 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 119.346,90 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 953.267,42 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 833.920,52 

 
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 
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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 oglasni deski Občine Rogašovci. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.« 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-12/2019-3 
Datum: 24. 10. 2019 
 

 Občina Rogašovci 
 Edvard Mihalič,  župan 

 
 

 
1149. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini 
Rogašovci    

 
Na podlagi 23., 24. in 28. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 98/13) 
in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/2018) je Občinski svet občine 
Rogašovci na 6. seji dne 24. 10. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 
ROGAŠOVCI 

  
1. 

S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Rogašovci.  
 

2. 
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. 

 Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega 
upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, 
se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem 
glasovanju kandidira, povečajo še za 0,15 EUR na 
posameznega volilnega upravičenca v občini. 
 

3. 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali 
mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za 
dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih 
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, 
razvidnega iz poročila o financiranju volilne kampanje 
objavljenega na portalu AJPES.  
 

4. 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so 

upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma 
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % 
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, 
in sicer 0,25 EUR za vsak dobljeni glas.  

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata 
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve 
stroškov v višini 0,12 EUR za dobljen glas le na podlagi 
dobljenih glasov na ponovnem glasovanju. 

5. 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna 
Občine Rogašovci v roku 30 dni po oddaji in objavi 
finančnega poročila preko portala AJPES.  
 

6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Z uveljavitvijo tega sklepa 
preneha veljati Sklep  o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Rogašovci  (Uradni 
list RS, št. 46/2014). 
 
Številka: 041-2/2019-3 
Rogašovci, 24. 10. 2019 
 

 Občina Rogašovci 
 Edvard Mihalič,  župan 

 
 

 
OBČINA ŠKOFJA LOKA 

 
1150. Odlok o izvajanju obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb »oskrba s pitno 
vodo«, »odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode« in »zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov« v 
Občini Škofja Loka 

 
Na podlagi 21. in 61. Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), 
Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - 
odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 
26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - 
odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 
21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, določb 
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 
- ZUKN, 57/11 - ORZGJS40, 149. člena Zakona o 
varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 - 
Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 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, 60/17 - ZDMHS, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg, 84/18 
- ZIURKOE in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja 
Loka - uradno prečiščeno besedilo - UPB-2, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/16, 35/16 in 26/17, je 
Občinski svet Občine Škofja Loka na 7. redni seji dne 24. 
10. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O IZVAJANJU OBVEZNIH OBČINSKIH 

GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB »OSKRBA S PITNO 
VODO«, »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN 

PADAVINSKE ODPADNE VODE« IN »ZBIRANJE 
DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV« V 

OBČINI ŠKOFJA LOKA 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
(uvodne določbe) 

S tem odlokom Občina Škofja Loka določa obliko in način 
izvajanja naslednjih obveznih občinskih gospodarskih 
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javnih služb varstva okolja na območju Občine Škofja 
Loka: 
• oskrba s pitno vodo; 
• odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 

odpadne vode; 
• zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. 
Občina Škofja Loka zagotavlja izvajanje obveznih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja z vsebino, kot 
jih določa zakon, ki ureja varstvo okolja ali njemu 
soroden predpis. Način izvajanja posamezne 
gospodarske javne službe Občina Škofja Loka se lahko 
določi s posebnim odlokom. 

S tem odlokom se ukinjajo, spremenijo in dopolnijo tudi 
posamezni veljavni odloki, ki urejajo  javne službe iz 
prvega odstavka tega člena v Občini Škofja Loka.  

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot 
jim to določa zakon, ki ureja varstvo okolja in v 
podzakonski predpisi, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 

2. člen 
(javni interes) 

Občina Škofja Loka s tem odlokom sprejema odločitev, 
da obstaja javni interes za zagotavljanje gospodarskih 
javnih služb iz prvega odstavka 1. člena tega odloka (v 
nadaljevanju tudi: javne službe) z vzpostavitvijo 
notranjega koncesijskega razmerja na podlagi sklenitve 
neposredne »in-house« pogodbe (v nadaljevanju: 
notranja koncesijska pogodba). 
 
II. Vsebina in predmet ter območje izvajanja 
 

3. člen 
(predmet notranjega koncesijskega razmerja) 

V okviru storitev javnih služb iz prvega odstavka 1. člena 
tega odloka izvajalec zagotavlja obvezne storitve in 
naloge javnih služb, kakor so opredeljene v vsakokrat 
veljavni področni zakonodaji in notranji koncesijski 
pogodbi. 
 

4. člen 
(območje izvajanja) 

Predmetne javne službe se izvajajo na območju celotne 
Občine Škofja Loka. 

Javna služba občinske gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo se izvaja na območju celotne Občine 
Škofja Loka in se nanaša na celoten javni vodovodni 
sistem, ki je v lasti Občine Škofja Loka, vključno z delom 
javne infrastrukture, ki leži na območju Občine Gorenja 
vas – Poljane, to je za javne vodovodne sisteme, ki so v 
lasti Občine Škofja Loka ali v skupni lasti obeh občin. 
 

5. člen 
(izključna pravica in dolžnost izvajalca) 

Izvajalec bo na podlagi sklenjene notranje koncesijske 
pogodbe za posamezno javno službo pridobil na območju 
izvajanja javne službe iz 4. člena tega odloka: 

izključno pravico opravljati javno službo iz prvega 
odstavka 1. člena tega odloka; 

dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo 
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljati javne službe, v 
skladu s predpisi in v javnem interesu. 
 

6. člen 
(lastninska pravica) 

Osnovna sredstva javne infrastrukture za izvajanje 
predmetnih javnih služb (zemljišča, objekti in naprave) so 
v času trajanja notranjega koncesijskega razmerja last 
Občine Škofja Loka. 

Ob podpisu posamične notranje koncesijske pogodbe 
Občina Škofja Loka preda v najem javno infrastrukturo 
(objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju 

javne službe), ki leži na območju izvajanja, pri čemer se 
pogoji in način izvedbe prevzema opredelijo s sklenitvijo 
notranje koncesijske pogodbe. 

Izvajalcu je skladno z določili notranje koncesijske 
pogodbe omogočeno uporabljati javno infrastrukturo za 
potrebe izvajanja javnih služb. Z notranjo koncesijsko 
pogodbo se podrobneje opredelijo tudi obveznosti 
izvajalca glede vzdrževanja javne infrastrukture.  

Razvoj, posodobitve in razširitve javne infrastrukture so 
naloge Občine Škofja Loka. Izvajalec je dolžan prevzeti 
novozgrajene dele javne infrastrukture in zasebne 
infrastrukture, ki preidejo v last Občine Škofja Loka. 
 
III. Pravice in dolžnosti 
 

7. člen 
(dolžnosti Občine Škofja Loka) 

Dolžnosti Občine Škofja Loka v zvezi z izvajanjem 
javnih služb so opredeljene v vsakokrat veljavnimi 
predpisi. 

Ob tem ima Občina Škofja Loka tudi dolžnost: 
• da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi 

onemogočanja izvajanja storitev javnih služb; 
• da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih 

nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja 
notranjega koncesijskega razmerja izvajali storitve 
javnih služb na območju izvajanja; 

• pisno obveščati izvajalca o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov; 

• da ob izteku notranjega koncesijskega razmerja od 
izvajalca prevzame javno infrastrukturo. 

 
8. člen 

(dolžnosti izvajalca) 
Izvajalec je odgovoren za izvajanje nalog javnih služb. 

Dolžnosti izvajalca v zvezi z izvajanjem javnih služb so 
opredeljene z vsakokrat veljavnimi predpisi. Ob zgoraj 
navedenih dolžnostih ima izvajalec tudi dolžnost: 
• izvajati javne službe s skrbnostjo strokovnjaka, v 

skladu z zakoni, drugimi predpisi in notranjo 
koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom 
enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi 
dobrinami ter kvalitetno opravljanje javnih služb, v 
skladu s predpisi in v javnem interesu; 

• upoštevati tehnične, zdravstvene in druge 
normative in standarde, povezane z izvajanjem 
javnih služb; 

• zagotavljati dežurno službo; 
• kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in 

vzdrževati javno infrastrukturo namenjeno izvajanju 
javnih služb; 

• vzdrževati javno infrastrukturo za izvajanje javnih 
služb tako, da se, ob upoštevanju časovnega 
obdobja trajanja pogodbe, ohranja njihova 
uporabnost in funkcionalnost; 

• po izteku pogodbe Občini Škofja Loka predati javno 
infrastrukturo (objekte, naprave in druga sredstva, 
namenjena izvajanju javnih služb); 

• sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet notranjega 
koncesijskega razmerja ali v povezavi z njim; 

• skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javnih služb; 

• oblikovati predloge cen za storitve javnih služb 
skladno z veljavnimi predpisi; 

• obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so 
le-ti uvedeni s predpisom; 

• vodenja evidenc opravljanja storitev javnih služb; 
• ažurnega in strokovnega vodenja poslovnih knjig; 
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• zagotoviti ločeno vodenje računovodskih izkazov za 
dejavnost javnih služb iz 1.člena in druge 
dejavnosti; 

• priprave programov gospodarskih javnih služb iz 
prvega odstavka 1. člena tega, ustreznih poslovnih 
načrtov, letnih programov in dolgoročnega plana 
izvajanja javne službe, letnega poročila, kakor tudi 
druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti; 

• redno poročati Občini Škofja Loka o izvajanju 
notranjega koncesijskega razmerja; 

• redno plačevati najemnino za predano javno 
infrastrukturo; 

• v prvotno stanje povrniti nepremičnine na katerih so 
se izvajala vzdrževalna in druga dela; 

• omogočati Občini Škofja Loka nemoten nadzor nad 
izvajanjem javnih služb in 

• obveščati druge pristojne organe (prim:. inšpekcije) 
o kršitvah. 

Izvajalec je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem nalog iz tega 
odloka povzročijo pri njem zaposleni ljudje izvajalcu, 
uporabnikom ali tretjim osebam. Izvajalec je dolžan za 
navedeno odgovornost skleniti ustrezno zavarovanje. 
Obseg in vsebina zavarovanja se podrobneje opredelita z 
notranjo koncesijsko pogodbo. 
 

9. člen 
(dolžnosti uporabnikov) 

Uporabniki imajo dolžnosti, kot so opredeljene z 
vsakokrat veljavnimi predpisi. Ob tem navedenih 
dolžnostih imajo uporabniki tudi dolžnost: 
• - upoštevati navodila izvajalca in mu omogočiti 

neovirano opravljanje storitev javnih služb; 
• omogočiti neoviran dostop do vseh prostorov in 

naprav, kjer se opravljajo storitve javnih služb; 
• redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi ceniki 

in občinskimi predpisi; 
• takoj prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje 

javnih služb oziroma sporočiti izvajalcu vsako 
spremembo; 

• nuditi izvajalcu potrebne podatke za vodenje 
obveznih zbirk podatkov oziroma evidenc. 

Če uporabnik storitev izvajalcu, ki ima namen opraviti 
dela v okviru zagotavljanja izvajanja storitev javnih služb, 
ne dovoli ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu 
ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu 
drugače onemogoči izvajanje javnih služb, je izvajalec o 
tem dolžan obvestiti pristojno inšpekcijo ali drug nadzorni 
organ. 

Inšpektor iz prejšnjega odstavka na pobudo izvajalca 
odredi uporabniku dolžnost, da zagotovi vse, kar je 
potrebno za izvedbo storitev javnih služb. 
 

10. člen 
(pravice uporabnikov) 

Pravice uporabnikov so opredeljene z vsakokrat 
veljavnimi predpisi. Ob tem imajo uporabniki možnost 
zahtevati zlasti tudi naslednje pravice: 
• pravico do trajnega, rednega in nemotenega 

zagotavljanja dobrin in storitev javnih služb; 
• pravico do enake obravnave glede kakovosti in 

dostopnosti dobrin in storitev javnih služb; 
• pravico do v notranji koncesijski pogodbi 

zagotovljenih cen storitev javnih služb; 
• uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, 

določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi 
predpisi; 

• zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javnih 
služb pod enakimi pogoji; 

• vpogleda v evidence oziroma v zbirke podatkov, ki 
jih vodi izvajalec in se nanašajo nanje. 

Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z 
izvajanjem javnih služb pritoži izvajalcu ali Občini Škofja 
Loka, če meni, da je bila storitev javnih služb opravljena v 
nasprotju s predpisi ali tem odlokom. 

Uporabniki smejo svoje pravice uveljavljati v obsegu in 
na način opredeljen z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 

11. člen 
(javna pooblastila) 

Občina Škofja Loka v okviru izvajanja posamezne javne 
službe podeljuje izvajalcu naslednja javna pooblastila: 
• za vodenje katastra infrastrukture, potrebne za 

izvajanje javnih služb, 
• za izdajo smernic in mnenj, skladno s predpisi o 

prostorskem načrtovanju, 
• za izdajo projektnih pogojev in mnenj k projektnim 

rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov, 
• za izdajo soglasij k priključitvi na javno 

infrastrukturo, 
• za sklepanje pogodb z uporabniki, v primerih, 

določenih s tem odlokom in predpisi, ki urejajo 
izvajanje javnih služb, 

• za prekinitev ali omejitev dobave vode, 
• za posredovanje informacij osebam, ki za to 

izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu 
izkazanega upravičenega interesa, skladno z 
določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, 

• za vodenje evidenc, potrebnih za izvajanje javnih 
služb. 

 
IV. Izbira izvajalca 
 

12. člen 
(postopek izbire in status izvajalca) 

Izvajalca se izbere z neposredno sklenitvijo notranje 
koncesijske pogodbe. 

Za podpis notranje koncesijske pogodbe je pooblaščen 
župan. 

Izvajalec je lahko le pravna oseba javnega prava, pri 
čemer mora biti za sklenitev neposredne pogodbe 
zagotovljeno izpolnjevanje sledečih pogojev: 
• pogodba določa ali vzpostavlja sodelovanje med 

sodelujočimi osebami javnega prava z namenom 
zagotoviti, da se javne storitve, ki jih morajo opraviti, 
izvajajo ob uresničevanju ciljev, ki so jim skupni, 

• pri tem sodelovanju se upoštevajo le vidiki javnega 
interesa, 

• sodelujoče osebe javnega prava na trgu izvajajo 
manj kot 20 odstotkov dejavnosti, ki jih zajema 
sodelovanje, in 

• vrednost storitev je enaka ali nižja od cene na trgu. 
Izvajalec mora izpolnjevati pogoje za izvajanje 

dejavnosti javnih služb, kakor izhajajo iz vsakokrat 
veljavnih področnih predpisov. 
 
V. Vzpostavitev, trajanje in spremembe notranje 

koncesijske pogodbe 
  

13. člen 
(vzpostavitev) 

Notranja koncesijska pogodba prične veljati z dnem 
podpisa obeh pogodbenih strank. 

Posamezna javna služba se prične izvajati z dnem, ki 
se določi v notranji koncesijski pogodbi. 

Medsebojna razmerja med pogodbenimi strankami se 
podrobneje opredelijo v notranji koncesijski pogodbi. 
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Sklenjena notranja koncesijska pogodba ima naravo 
javnopravne pogodbe, zato lahko Občina Škofja Loka v 
njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi 
se varuje javni interes. 

V primeru neskladja med tem odlokom in notranjo 
koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka. 

 
14. člen 

(trajanje in podaljšanje razmerja) 
Notranja koncesijska pogodba se sklene za obdobje do 

10 let in začne teči z dnem, ki je v pogodbi določen kot 
datum pričetka izvajanja posamezne javne službe. 

Trajanje razmerja se lahko podaljša v skladu z 
vsakokrat veljavnimi predpisi in določbami notranje 
koncesijske pogodbe. 
 

15. člen 
(sprememba notranje koncesijske pogodbe) 

Občina Škofja Loka ali izvajalec lahko zahtevata 
spremembo notranje koncesijske pogodbe v primerih: 
• spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na 

spremembo določb notranje koncesijske pogodbe; 
• v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile 

vključene v prvotno pogodbo; 
• spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno 

predvideti ob podpisu notranje koncesijske 
pogodbe. 

 
Občina Škofja Loka lahko zahteva spremembo notranje 
koncesijske pogodbe v primeru: 
• če je to potrebno, da se zavaruje javni interes. 

 
VI. Financiranje javnih služb 
 

16. člen 
(financiranje) 

Izvajanje storitev javnih služb se financira iz plačil 
uporabnikov za storitve javnih služb, iz proračuna in iz 
drugih virov. 

Občina Škofja Loka in izvajalec se lahko dogovorita za 
subvencioniranje izvajanja javnih služb iz proračuna 
zgolj, če je to dopustno glede na predpise, ki določajo 
način in metodologijo oblikovanja cen storitev javnih 
služb ter predpise, ki urejajo državne pomoči. 

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno z 
vsakokrat veljavnim predpisom, ki določa metodologijo za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. 
 

17. člen 
(izhodiščne cene in njihovo spreminjanje) 

Cene storitev javnih služb se določijo in usklajujejo po 
predpisih, ki urejajo metodologijo za oblikovanje cen 
storitev izvajanja javnih služb in na način kot je 
dogovorjen z notranjo koncesijsko pogodbo. 

Izvajalec mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja 
in izterjave obračunanih storitev.  
 
VII. Nadzor in enostranski ukrepi v javnem 

interesu 
  

18. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 

Občina Škofja Loka ima pravico, ko je to nujno 
potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen 
sklenjene notranje koncesijske pogodbe, da z 
enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno notranje 
koncesijsko razmerje in zavaruje javni interes. 

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko Občina 
Škofja Loka uporabi: 

• uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem notranje 
koncesijske pogodbe; 

• izdajo obveznih navodil izvajalcu; 
• začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v 

upravljanje in oskrbo; 
• izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za 

zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture; 
• odvzem notranje koncesije, v kolikor so razlogi za 

odvzem na strani izvajalca. 
Ukrep Občina Škofja Loka mora biti skladen z načelom 

sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati 
izvajalca. 

Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v 
javnem interesu se podrobneje opredelijo z notranjo 
koncesijsko pogodbo. 
  

19. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodbe) 

Redni nadzor nad izvajanjem notranje koncesijske 
pogodbe izvaja Občina Škofja Loka, ki lahko za 
posamezna strokovna in druga opravila nadzora 
pooblasti občinsko upravo ali zunanjega izvajalca. 

Občina Škofja Loka lahko nad izvajanjem s pogodbo 
dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za 
izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno 
nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se 
napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik izvajalca in 
predsednik nadzorne komisije. 

Izvajalec mora Občini Škofja Loka omogočiti nadzor, 
pregled infrastrukture ter omogočiti vpogled v vso 
dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, 
revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo 
izvajalec označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na 
izvajanje javnih služb, nadalje vpogled v vodene zbirke 
podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila. 

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja 
redne dejavnosti izvajalca in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času izvajalca. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom Občine Škofja Loka. 

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta 
predstavnik izvajalca in Občine Škofja Loka oz. 
pooblaščenec. 
  

20. člen 
(nadzorni ukrepi) 

Če pristojni organ ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje 
pravilno obveznosti iz notranjega koncesijskega 
razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev 
teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz 
vsakokrat veljavnih predpisov, tega odloka ali notranje 
koncesijske pogodbe z namenom, da se zavaruje javni 
interes in doseže namen sklenjene pogodbe. 
 

21. člen 
(prevzem objektov in ukrepi za zavarovanje njene 

vrednosti) 
Občina Škofja Loka ima pravico, ko je to nujno potrebno, 
da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene 
notranje koncesijske pogodbe, da začasno prevzame 
objekte in vzpostavljene ukrepe v upravljanje in oskrbo 
in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za 
zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture. 
 
VIII. Prenehanje razmerja in notranje koncesijske 

pogodbe 
 

22. člen 
(redno prenehanje) 

Vzpostavljeno notranje koncesijsko razmerje redno 
preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena 
pogodba. 
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23. člen 
(predčasno prenehanje) 

Notranje koncesijsko razmerje predčasno preneha na 
načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v Odloku in 
notranji koncesijski pogodbi. 
 

24. člen 
(sporazumna razveza) 

Notranja koncesijska pogodba lahko predčasno preneha 
na podlagi sporazumne razveze pogodbenih strank. 
 

25. člen 
(odvzem) 

Notranja koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema 
notranje koncesije s strani Občine Škofja Loka predčasno 
preneha: 
• če izvajalec ne začne z opravljanjem nalog iz tega 

odloka v za to, z notranjo koncesijsko pogodbo, 
določenem roku; 

• če je v javnem interesu, da se javne službe iz 
prvega odstavka 1. člena tega odloka prenehajo 
izvajati kot gospodarske javne službe; 

• če je v javnem interesu, da se izvajanje javnih služb 
preneha izvajati v obliki notranjega koncesijskega 
razmerja; 

• če je proti izvajalcu uveden stečajni ali likvidacijski 
postopek; 

• če je bila izvajalcu izdana sodna ali upravna 
odločba zaradi kršitve predpisov, notranje 
koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za 
izvajanje notranjega koncesijskega razmerja, na 
podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati 
nadaljnjega pravilnega izvajanja notranje 
koncesijske pogodbe; 

• če obstaja utemeljen dvom, da izvajalec v 
bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti; 

• če je po sklenitvi notranje koncesijske pogodbe 
ugotovljeno, da je izvajalec dal zavajajoče in 
neresnične podatke, ki so vplivali na sklenitev 
notranje koncesijske pogodbe; 

• če izvajalec kadarkoli tekom trajanja razmerja ne 
izpolnjuje več pogojev za sklenitev notranje 
koncesijske pogodbe; 

• če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz notranje 
koncesijske pogodbe. 

Odvzem notranje koncesije ni dopusten v primeru, če je 
do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje 
sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

Podrobneje se pogoji odvzema določijo v notranji 
koncesijski pogodbi.  

Občina Škofja Loka mora izvajalcu o odvzemu notranje 
koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska 
uprava, s katero ugotovi razloge za odvzem notranje 
koncesije. Notranje koncesijsko razmerje preneha z 
dnem dokončnosti odločbe. 

V primeru odvzema notranje koncesije je izvajalec 
dolžan prenesti na Občino Škofja Loka celotno predano 
infrastrukturo. 

Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno 
prenehanje notranje koncesijske pogodbe. 
  

26. člen 
(razdrtje notranje koncesijske pogodbe) 

Notranja koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) 
razdrtjem oziroma odpovedjo Občine Škofja Loka 
preneha: 
• če izvajalec javnih služb ne izvaja redno, strokovno, 

pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju 
nalog javnih služb; 

• zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev 
predpisov ali notranje koncesijske pogodbe s strani 
izvajalca; 

• če izvajalec notranjo koncesijsko pogodbo krši tako, 
da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih 
storitev, Občini Škofja Loka ali tretjim osebam; 

• če izvajalec kljub pismenem opozorilu Občine 
Škofja Loka ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na 
način določen s tem odlokom in notranjo 
koncesijsko pogodbo. 

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz 
prejšnjega odstavka lahko začne Občina Škofja Loka 
postopek za enostransko razdrtje notranje koncesijske 
pogodbe. 

Izvajalec lahko razdre notranjo koncesijsko pogodbo, 
če Občina Škofja Loka ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 
notranje koncesijske pogodbe tako, da to izvajalcu 
onemogoča izvajanje notranje koncesijske pogodbe. 

Enostransko razdrtje notranje koncesijske pogodbe ni 
dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno 
prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih 
nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin. 

Ob razdrtju notranje koncesijske pogodbe je izvajalec 
dolžan prenesti na Občino Škofja Loka predano 
infrastrukturo. 

Izvajalec ni upravičen do nadomestila za predčasno 
prenehanje notranje koncesijske pogodbe. 
 

27. člen 
(prenos razmerja) 

Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja 
Občine Škofja Loka prenesti izvajanje notranje koncesije 
na tretjo osebo. 
 

28. člen 
(višja sila) 

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po 
sklenitvi notranje koncesijske pogodbe in so zunaj volje 
pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). 
Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge 
elementarne nezgode, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri 
katerih izvajanje javnih služb ni možno na celotnem 
območju notranje koncesije ali na njenem delu na način, 
ki ga predpisuje notranja koncesijska pogodba. 

Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti tudi ob 
nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, 
opravljati naloge, ki so predmet pogodbe in tega odloka. 
Izvajalec mora v teh primerih naloge javnih služb 
opravljati skladno z izdelanimi načrti za ukrepanje za 
primer nepredvidljivih okoliščin in višje sile, kjer so ukrepi 
predpisani. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se 
morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in po 
potrebi še dogovoriti način izvajanja nalog v takih 
pogojih. 

V primeru izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka, ima 
izvajalec pravico zahtevati od Občine Škofja Loka 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja nalog v 
nepredvidljivih okoliščinah. 

V primeru višje sile in ob nastopu drugih nepredvidljivih 
okoliščin, lahko župan, poleg izvajalca, aktivira tudi 
Občinski štab civilne zaščite ter enote, službe in druge 
operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v 
občini. V tem primeru nadzor nad izvajanjem ukrepov 
prevzame Občinski štab civilne zaščite. 
 
IX. Spremebe in dopolnitev odlokov 
 
I. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini 

Škofja Loka 
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29. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja 
Loka, Uradni list RS, št. 64/95, 31/19, 68/97, 31/06, se: 
• spremeni besedilo pete alineje, 7. člena, tako, da se 

glasi: 
»- v okviru notranjega koncesijskega razmerja, kadar je 
taka oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinej.« 
 
II. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju 

Občine Škofja Loka 
 

30. člen 
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine 
Škofja Loka, Uradni list Republike Slovenije, št. 104/09, 
6/15, 44/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 50/2017, 
se:  
• spremeni besedilo 21. točke, prvega odstavka 2. 

člena, tako, da se glasi: 
»21. Pogodba o upravljanju in Pogodba o upravljanju in 
najemu, je bodisi posebna pogodba, ki je sklenjena z 
upravljavcem vodovodnega sistema bodisi notranja 
koncesijska pogodba, sklenjena neposredno z 
izvajalcem, na podlagi katere izvajalec javne službe 
oskrbe s pitno vodo za območje občine Škofja Loka 
izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo.« 
• spremeni besedilo drugega odstavka 3. člena, tako, 

da se glasi: 
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe 
»oskrba s pitno vodo« v obliki notranjega koncesijskega 
razmerja. Izvajalec javne službe opravlja javno službo in 
pooblastila na celotnem območju občine Škofja Loka in 
na delu javne infrastrukture, ki leži na območju Občine 
Gorenja vas – Poljane, to je za javne vodovodne sisteme, 
ki so v lasti Občine Škofja Loka ali v skupni lasti obeh 
občin.« 
 
III. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode ter izvajanju 
posebnih storitev 

 
31. člen 

V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev, 
Uradni list Republike Slovenije, št. 13/09, 14/11, 6/15, 
Uradno gasilo slovenskih občin, št. 50/2017, se: 
• spremeni besedilo 6. točke, prvega odstavka, 2. 

člena, tako, da se glasi: 
»6. izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu odloka: 
izvajalec) je pravna oseba javnega prava, ki storitve 
javne službe in posebne storitve izvaja na celotnem 
območju občine v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so 
določene s predpisi in notranjo koncesijsko pogodbo;« 
• spremeni besedilo 26. točke, prvega odstavka, 2. 

člena, tako, da se glasi: 
»26. upravljanje javne kanalizacije so naloge, ki jih 
izvajalec izvaja skladno z veljavnimi predpisi in sklenjeno 
notranjo koncesijsko pogodbo;« 
• spremeni besedilo tretji odstavek 3. člena tako, da 

se glasi: 
»Občina Škofja Loka zagotavlja javno službo na 
celotnem območju Občine Škofja Loka v obliki, kot jo 
določa predpis občine (odlok) o izvajanju gospodarske 
javne službe. 
Izvajanje javne službe se podeli enemu izvajalcu. 
Izvajalec izvaja storitve javne službe in posebne storitve 
skladno z veljavnimi predpisi na celotnem območju 
občine, v obsegu in v okviru pristojnosti, kot so določene 
z ustrezno pogodbo. Izvajalec ima javno kanalizacijo, ki 
je last občine, v najemu.« 
• spremeni besedilo točke k). točke, prvega odstavka, 

31. člena, tako, da se glasi: 
»k) izvajati druge obveznosti iz tega odloka in 
medsebojnih pogodb.« 
 
VI.  Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne 

gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka 

 
32. člen 

V Odloku o načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Škofja Loka, Uradni list Republike 
Slovenije, št. 45/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
50/2017, se: 
• spremeni besedilo 2. člena (javna služba), tako, da 

se glasi: 
»Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe »zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov«, »obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov« in »odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« (v 
nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Škofja 
Loka (v nadaljevanju: občina).« 
• spremeni besedilo 9. člena (oblika opravljanja javne 

službe), tako, da se glasi: 
»(1) Javna služba »zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov« iz drugega člena tega odloka se opravlja z 
neposredno sklenitvijo notranje koncesijske pogodbe na 
celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s tem odlokom.« 
 
X. Prenehanje veljavnosti odlokaov 
 

33. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: 
• Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne 

občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno 
vodo«, Uradni list Republike Slovenije, št. 44/15. 

 
XI. Prehodne in končne določbe 
 

34. člen 
(uporaba določb tega odloka) 

Določbe tega odloka se uporabljajo od njegove 
uveljavitve, razen določbe 32. člena, ki se pričnejo 
uporabljati z dnem 1. 7. 2020. 
 

35. člen 
(izvajanje javnih služb po izteku obstoječih 

koncesijskih pogodb) 
Koncesionar, ki izvaja posamezno obvezno občinsko 
gospodarsko javno službo na podlagi koncesijske 
pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo tega odloka, je 
dolžan zagotavljati redno in nemoteno izvajanje 
dejavnosti po koncesijskem aktu vse do nastanka 
koncesijskega razmerja z izvajalcem, ki bo pričel izvajati 
javno službo na podlagi določb tega odloka ali 
drugačnega začetka izvajanja javne službe, in sicer 
najdalj do 31. 12. 2020. 
 

36. člen 
(kolizija določb) 

V primeru morebitnega neskladja med določbami tega 
odloka in drugih odlokov, ki urejajo izvajanje javnih služb 
iz prvega odstavka 1. člena Odloka, veljajo določbe tega 
odloka. 
 

37. člen 
(objava in uveljavitev) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
prične veljati naslednji dan po objavi. 
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Številka: 354-30/2019 
Datum: 24. 10. 2019    
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja,  župan 

 
 

 
1151. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Škofja Loka 
 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016 - uradno 
prečiščeno besedilo, 35/2016 in 26/2017) je Občinski 
svet Občine Škofja Loka, na svoji 7. redni seji dne 24. 
oktobra 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

ŠKOFJA LOKA 
 

I. 
V občinsko volilno komisijo Občine Škofja Loka se 
imenujejo: 

1. predsednica: Mihaela NOVAK KOLENKO, 
26.8.1963, Puštal 42, Škofja Loka 

2. namestnik predsednice: Aljaž PERME, 12.11.1978, 
Stara Loka 132, Škofja Loka 

3. član: Anton BOGATAJ, 30.5.1941, Partizanska cesta 
42, Škofja Loka 

4. namestnica člana: Petra RAZPET, 7.10.1989, Pod 
Plevno 91, Škofja Loka 

5. članica: Zdenka PODOBNIK, 26.7.1954, Bukovica 7 
A, Selca  

6. namestnik članice: Blaž KARLIN, 5.3.1980, Godešič 
150, Škofja Loka 

7. član: Gorazd JELOVŠEK, 17.12.1956, Podlubnik 20, 
Škofja Loka 

8. namestnik člana: Andrej HOIVIK, 13.1.1993, 
Podlubnik 162, Škofja Loka. 

 
II. 

Mandat Občinske volilne komisije traja štiri leta, pri čemer 
mandat komisiji prične teči dne 11. decembra 2019, ko 
poteče mandat Občinski volilni komisiji Občine Škofja 
Loka, imenovani s Sklepom št. 041-1/2015 z dne 10. 12. 
2015. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 041-0002/2019 
Datum: 24. oktobra 2019 
 

 Občina Škofja Loka 
 Tine Radinja,  župan 

 
 

 
OBČINA ZAVRČ 

 
1152. Sklep o soglasju k spremembi cene storitve 

obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v  
Občini Zavrč 

 

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 
76/17) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 60/2018), je Občinski svet Občine 
Zavrč, na svoji 4. redni seji, dne 10. 6. 2019, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE 
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO 
VODO V  OBČINI ZAVRČ 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Zavrč sprejme Elaborat o 
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v  občinah 
Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, 
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Mestna 
občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, 
Videm, Zavrč in Žetale, z dne april 2019. 
 

2. člen 
Občinski svet občine Zavrč daje izvajalcu javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo soglasje k 
spremembi cene storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo  v Občini Zavrč in sicer: 
• za ceno opravljenih storitev 0,7931 EUR/m3, 
• za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec za faktor 

omrežnine 1: 
 

Vodomer DN Faktor 
Omrežnina na 

vodomer v EUR 
na mesec 

DN ≤ 20 1 5,3808 
20 ˂ DN ˂ 40 3 16,1424 
40 ≤ DN ˂ 50 10 53,8079 
50 ≤DN ˂ 65 15 80,7119 
65 ≤DN ˂ 80 30 161,4238 

80 ≤ DN ˂ 100 50 269,0396 
100 ≤ DN ˂ 150 100 538,0793 

150 ≤ DN 200 1.076,16 
 
Cene so brez davka na dodano vrednost. 
 

3. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin (UGSO). Cene določene s tem 
sklepom se začnejo uporabljati s 1. 7. 2019 oz. dokler 
vse občine v Spodnjem Podravju na območju katerih je 
upravljavec Komunalno podjetje Ptuj d.d., ne potrdijo 
cene storitve in omrežnine gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo po Elaboratu iz 1. člena tega sklepa. 
 
Številka: 900-4/2018-008(007) 
Datum: 10. 6. 2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 

 
 

 
1153. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v  Občini Zavrč 
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Na podlagi  14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 60/2018), je Občinski svet 
Občine Zavrč, na svoji tretji dopisni seji, dne 30.10. 2019, 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K 

SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA 

ZA OSKRBO S PITNO VODO V 
OBČINI ZAVRČ 

 
1. člen 

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja za 
oskrbo s pitno vodo v Občini Zavrč številka: 900-4/2018-
008(007) z dne 10. 6. 2019 se spremeni tako, da se cena 
opravljenih storitev in cena omrežnine, začne uporabljati 
z dnem 1. 11. 2019. 
 

2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 900-4/2018-008(008) 
Datum: 30.10. 2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 

 
 

 
OBČINA ŽETALE 

 
1154. Sklep o sprejemu Elaborata za oblikovanje cen 

storitev občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja  oskrbe s pitno vodo v Občini 
Žetale 

 
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 
76/17) in 15. člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 54/2017), je Občinski svet Občine  
Žetale, na svoji 4. izredni seji, dne 25. 10. 2019, sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O SPREJEMU ELABORATA ZA OBLIKOVANJE CEN 

STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH 
SLUŽB VARSTVA OKOLJA  OSKRBE S PITNO VODO 

V OBČINI ŽETALE 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Žetale sprejme Elaborat o 
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v  občinah 
Cirkulane, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Gorišnica, 
Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Mestna 
občina Ptuj, Podlehnik, Starše, Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Trnovska vas, 
Videm, Zavrč in Žetale, z dne april 2019. 
 

2. člen 
Občinski svet občine Žetale potrdi izhodiščno ceno 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo in sicer  
• vodarina (cena izvajanja storitve) za ceno 

opravljenih storitev 0,7931 EUR/m3 brez DDV. 
 
 

3. člen 
Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja 
javna služba oskrba s pitno vodo, glede na zmogljivost 
priključkov, določeno s premerom  vodomera, v skladu s 
spodnjo preglednico. Cena omrežnine (brez DDV) je: 
 

Vodomer DN Faktor 
Omrežnina na 

vodomer v EUR 
na mesec 

DN ≤ 20 1 5,3808 
20 ˂ DN ˂ 40 3 16,1424 
40 ≤ DN ˂ 50 10 53,8079 
50 ≤DN ˂ 65 15 80,7119 
65 ≤DN ˂ 80 30 161,424 

80 ≤ DN ˂ 100 50 269,04 
100 ≤ DN ˂ 150 100 538,079 

150 ≤ DN 200 1.076,16 
 

4. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
sprejemu elaborata za oblikovanje cen storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno 
vodo, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 14 z dne 28. 3. 2014. 
 

5. člen 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin (UGSO). Cene določene s tem 
sklepom se začnejo uporabljati s 1. 11. 2019. 
 
Številka: 032-004/2018-I 
Datum: 25. 10. 2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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 OBČINA CIRKULANE Stran 
1123. Sklep o določitvi uradnih oseb, 

pristojnih za posredovanje informacij 
javnega značaja: 

1774 

   
 OBČINA DESTRNIK Stran 
1124. Odlok o spremembi Odloka o 

organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Destrnik 

1774 

1125. Sklep o spremembi Sklepa o sprejemu 
Elaborata za oblikovanje cen storitev  
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja oskrbe s pitno vodo 

1775 

1126. Sklep o lokacijski preveritvi za 
določanje obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi na delu EUP 
ZN1 za zemljiški parc. št. 12/2 in 12/3, 
obe k.o. Ločki Vrh 

1775 

   
 OBČINA GORNJI GRAD Stran 
1127. Sklep o doličitvi cen najemnin na 

območju Občine Gornji Grad 
1775 

1128. Sklep 1776 
1129. Sklep 1776 
1130. Sklep o ukinitvi javnega dobra 1776 
1131. Sklep o oddaji poslovnih prostorov 1777 
   
 OBČINA MAJŠPERK Stran 
1132. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v 
Občini Majšperk 

1777 

   
 OBČINA MOZIRJE Stran 
1133. Odlok o spremembah Odloka o 

proračunu Občine Mozirje za leto 2019 
1777 

1134. Odlok o določitvi občinske takse za 
obravnavo zasebnih pobud za 
spremembo namenske rabe prostora v 
Odloku o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Mozirje 

1779 

1135. Odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za trgovski center 
»Jager Mozirje« - DEL (EUP) MO 51, 
13 (Območje Lave) 

1780 

1136. Sklep o lokacijski preveritvi za 
Individualno odstopanje od prostorskih 
izvedbenih pogojev na območju 
Kulturnega doma Mozirje (del območja 
EUP MO 42) 

1785 

   
 OBČINA PODLEHNIK Stran 
1137. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 

spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v 
Občini Podlehnik 

1786 

1138. Sklep o soglasju k spremembi cene 
storitve obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo v  Občini Podlehnik 

1786 

   
 OBČINA RADENCI Stran 
1139. Odlok o spremembi Odloka o 

proračunu Občine Radenci za leto 2019 
1787 

1140. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju državnih 
pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Radenci za programsko obdobje 2015-

1788 

2020 
1141. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o 

sredstvih za delo svetniških skupin 
Občinskega Sveta Občine Radenci 

1790 

1142. Sklep o sistemizaciji oddelkov  in 
delovnih mest v šolskem letu 
2019/2020 v Vrtcu Radenci – Radenski 
mehurčki 

1790 

1143. Sklep o seznanitvi s polletnim 
poročilom 

1790 

1144. Sklep o potrditvi mandata 
nadomestnega člana občinskega sveta 
Občine Radenci 

1791 

1145. Sklep o potrditvi mandata nadomestne 
članice občinskega sveta Občine 
Radenci, mag. Norme Bale 

1791 

1146. Sklep o potrditvi cen izvajanja obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja z odpadki v Občini Radenci. 

1791 

1147. Sklep o postopku ugotavljanja 
upravičenosti do uveljavljanja dodatnih 
ugodnosti za dodatno znižanje plačila 
vrtca 

1792 

   
 OBČINA ROGAŠOVCI Stran 
1148. Odlok o rebalansu proračuna Občine 

Rogašovci za leto 2019 
1792 

1149. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini 
Rogašovci 

1794 

   
 OBČINA ŠKOFJA LOKA Stran 
1150. Odlok o izvajanju obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb »oskrba s 
pitno vodo«, »odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne 
vode« in »zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov« v Občini Škofja 
Loka 

1794 

1151. Sklep o imenovanju Občinske volilne 
komisije Škofja Loka 

1800 

   
 OBČINA ZAVRČ Stran 
1152. Sklep o soglasju k spremembi cene 

storitve obvezne občinske gospodarske 
javne službe varstva okolja za oskrbo s 
pitno vodo v  Občini Zavrč 

1800 

1153. Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k 
spremembi cene storitve obvezne 
občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v  
Občini Zavrč 

1800 

   
 OBČINA ŽETALE Stran 
1154. Sklep o sprejemu Elaborata za 

oblikovanje cen storitev občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja  oskrbe s pitno vodo v Občini 
Žetale 

1801 
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