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OBČINA BELTINCI  

 
484. Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za 

leto 2021 

 
Na podlagi 96. in 98. 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, 13/18 in 195/20 – odl. US) in na podlagi 83. 
člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 47/19), je Občinski svet Občine Beltinci na svoji 
26. redni seji dne 12. maja 2021 sprejel 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA 

OBČINE BELTINCI ZA LETO 2021 

 
1. člen 

Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za 
leto 2021, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja  
Občine Beltinci. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Beltinci za leto 2021 je 
realiziran v naslednjih zneskih: 
 

 

KONTO 
  

OPIS 
Realizacija: 2021 

v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 7.786.466,14 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 6.626.120,55 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      5.591.199,43 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.103.376,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 459.823,05 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 28.000,38 

706   DRUGI DAVKI 0,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.034.921,12 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  746.158,08 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 9.103,20 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  5.113,51 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 3.511,86 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 271.034,47 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 114.008,67 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 114.008,67 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0,00 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0,00 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.046.336,92 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 609.529,45 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

436.807,47 



Št. 23/20.5.2022 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 926 

 

 

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) 8.136.214,32 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 1.969.613,79 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 445.692,73 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 72.847,45 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.432.892,76 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 18.180,85 

409   REZERVE 0,00 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 3.479.442,11 

410   SUBVENCIJE 487.895,71 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2.071.064,65 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 220.879,98 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  699.601,77 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 2.529.012,75 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.529.012,75 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 158.145,67 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 115.228,45 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 42.917,22 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -349.748,18 

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) 1.000.000,00  

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.000.000,00  

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 315.985,26  

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  315.985,26  

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

334.266,56  

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 684.014,74  

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 349.748,18  

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 236.088,19  

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU TEKOČEGA LETA 570.354,75  

 
3. člen 

Zaključni račun Občine Beltinci sestavljajo splošni del, 
posebni del, realizacija načrta razvojnih programov in 
obrazložitve. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz 
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, 
računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, 
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov, odhodkov in drugih izdatkov proračuna po 
proračunskih uporabnikih, programski klasifikaciji in 
proračunskih postavkah.  
 

4. člen 

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2021 se objavi v 
uradnem glasilu občine, celotno gradivo pa na spletni 
strani Občine Beltinci (www.beltinci.si). 
 
Številka: 032-3/2022-26- 287/VII 
Datum: 12.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 

485. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje 
Občine Beltinci 

 
Na podlagi 240. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17) in 19. člena Statuta občine Beltinci 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19) je Občinski 
svet Občine Beltinci na svoji 26. seji dne  12.05.2022 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA 
O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
ZA OBMOČJE OBČINE BELTINCI 

 
1. člen 

(sprememba in dopolnitev) 

V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje Občine 
Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 65/2020) se 
spremeni 12. člen tako, da glasi; 
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» 12. člen 
(oprostitve plačila komunalnega prispevka) 

1) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo gospodarske javne 
infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje 
komunalne opreme oziroma, ki nima samostojnih 
priključkov na komunalno opremo. 
2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov. 
3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno 
opremo se ne plača za gradnjo nezahtevnih objektov, ki 
nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in 
se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo 
funkcijo osnovnega objekta. 
4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 
se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi 
naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri 
čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v 
primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem 
zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na 
drugi, nadomestni lokaciji.« 
 

2. člen 
(objava in začetek veljavnosti spremembe in 

dopolnitve) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-3/2022-26 - 286/VII 
Datum: 12.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 
 
486. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih 

ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci 

 
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/19) ter 76. in 88. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 47/19), je Občinski svet 
Občine Beltinci na 26. redni seji dne 12. 5. 2022 sprejel 
 

OBVEZNO RAZLAGO 

 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje 
Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 40/01, 41/03, 47/05, 78/05, 
102/09, 43/11, 75/11, 37/13, 11/15, 47/17, Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 41/2021 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 4/2022 - v nadaljevanju: odlok PUP). 
 

1. člen 

V odloku PUP se v poglavju III. FUNKCIJA OBMOČJA, A) 
točke Poselitvena območja, v šesti alineji, drugega 
odstavka 11. člena besedilo odloka: 
»– mirna obrt s pripadajočimi  in pomožnimi objekti in 
napravami; industrijske in  skladiščne stavbe (razen 
tovarn) - do 500 m2 -  ki ne smejo preseči te površine ne 
glede na število širitev, stavbe za promet in stavbe za  
izvajanje komunikacij, stavbe za trgovske in storitvene 
dejavnosti, poslovne in upravne stavbe, druge 

nestanovanjske stavbe ter druge obstoječe delavnice ali 
obrti iz skupine industrijskih stavb s pripadajočimi in 
pomožnimi objekti in napravami, razen tistih, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja 
vrste posegov v okolje ter tistih, ki bistveno generirajo 
promet, hrup, imisije, negativno vplivajo na okolje - (Mo),« 
razlaga na naslednji način:   

Na območju mirne obrti (Mo) je k objektom obstoječih 
delavnic ali obrti iz skupine industrijskih stavb, zgrajenih 
do sprejetja Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine 
Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 41/2021), 
dopustno zgraditi nove objekte iz skupine industrijskih in 
skladiščnih stavb (razen tovarn) do skupne površine 500 
m2. 
 

2. člen 

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Občino Beltinci (Ur. l. RS, št. 40/01, 
41/03, 47/05, 78/05, 102/09, 43/11, 75/11, 37/13, 11/15, 
47/17, Uradno glasilo slovenskih občin št. 41/2021 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2022 ). 
 

3. člen 

Obvezna razlaga se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 032-3/2022-26 -285/VII 
Datum: 12.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 
 
487. Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč 

družini na domu in določitvi subvencioniranja 
cene te storitve v letu 2022 v Občini Beltinci 

 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu 
((Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17-DZ, 
29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20 
ZFRO in 196/21-ZDOsk), 38. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. list RS, št. 87/06,127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 
6/12) ter 22. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo 
slovenskih občin 47/2019), je Občinski svet Občine 
Beltinci na 26. seji, dne  12.05.2022  sprejel  
 

SOGLASJE 
K DOLOČITVI NOVE CENE STORITVE POMOČ 

DRUŽINI NA DOMU IN 
DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE TE 
STORITVE V LETU 2022 V OBČINI BELTINCI 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska 
cena  socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, 
ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom 
starejših Rakičan od 01.04.2022  naprej znašala: 
 

 

 Cena                      01.04.2022 
EUR/efekt. uro 
(od ponedeljka do sobote) 

Cena                01.04.2022 
EUR/efekt. uro 
(nedelja, praznik) 

1. Ekonomska cena PND 27,08 31,78 

2. Subvencija občine (strokovna 
priprava v zvezi s sklenitvijo 

4,63 4,63 
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dogovora) 100% 

3. cena neposredne socialne 
oskrbe (1-2) 

22,45 27,14 

4. subvencija iz proračuna 
države (javna dela) 

0,00 0,00 

5. Subvencija občine za 
neposredno socialno oskrbo 
(60%) 

13,47 16,29 

6. Prispevek uporabnika za 
neposredno oskrbo  

8,98 10,86 

 
V ekonomsko ceno socialne storitve Pomoč družini na 

domu so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu 
do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne 
oskrbe) v višini 22,45 EUR/ efektivno uro od ponedeljka do 
sobote oz. 27,14  EUR/ efektivno uro ob nedeljah in 
praznikih (dela prostih dnevih)  ter stroški strokovnega 
vodenja v višini 4,63 EUR/ efektivno uro- v obeh terminih. 
 

2. člen 

Kot osnova za plačilo cene storitve Pomoč družini na 
domu do uporabnikov storitve se določi cena v višini 13,47 
EUR/ efektivno uro-od ponedeljka do sobote oz. 16,29 
EUR/efektivno uro-ob nedeljah in praznikih (60% cene 
storitve neposredne oskrbe). 

Razliko do polne cene storitve Pomoč družini na domu  
27,08 EUR/efektivno uro-od ponedeljka do sobote oz. 
31,78 EUR/efektivno uro–ob nedeljah in praznikih, 
priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 13,47 
EUR/efektivno uro-od ponedeljka do sobote oz. v višini 
16,29  EUR/efektivno uro–ob nedeljah in praznikih in sicer 
za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 60 % 
subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 
4,36 EUR/efektivno uro, kar je100% subvencija za stroške 
vodenja. Subvenciji se bosta  pokrivali iz sredstev 
občinskega proračuna na področju socialnega varstva.  

Z ozirom na to, ker v danem  primeru za leto 2020 ni 
predvideno-zajeto tudi subvencioniranje neposredne 
socialne oskrbe s strani Republike Slovenije  znaša cena 
storitve te neposredne oskrbe za uporabnika 8,98 
EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oz. 10,86 
EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih. 
 

3. člen 

Izvajalcu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za 
izvajanje storitve Pomoč družini na domu  nakazovala 
mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe oz. 
aneksa in izdanih računov. 
 

4. člen 

Z dnem uveljavitve tega novega soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve Pomoč družini na domu, se preneha 
uporabljati Soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci št. 
032-03/2021-19-209/VII z dne 05.05.2021 k ceni 
omenjene storitve. 
 
Številka: 032-03/2022-26-288/VII 
Datum: 12.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 
 
488. Sklep o spremembi višine enkratne denarne 

pomoči za novorojence v Občini Beltinci 

 
Na podlagi določil 5. člena Pravilnika o enkratni denarni 
pomoči za novorojence v Občini Beltinci (Ur. list RS št. 
16/2005 in 57/2011) in 19. člena Statuta Občine Beltinci 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19), je Občinski 
svet Občine Beltinci na svoj 26. redni seji dne 12.05.2022 
sprejel naslednji 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI VIŠINE ENKRATNE DENARNE 

POMOČI ZA NOVOROJENCE V OBČINI BELTINCI 

 
1. Višina enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka z 
območja Občine Beltinci od 01.01.2022 naprej znaša 
500,00 EUR. 
 
2. Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljati Sklep št. 
032-01/2019-5-41/VII z dne 25.04.2019 (Ur. l. RS, št. 
28/2019). 
 
3. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2022. 
 
Številka: 032-3/2022-26-289/VII  
Datum: 12.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 
 
489. Sklep o začetku priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za ureditev 
rekreacijskega območja Otok ljubezni pri 
Ižakovcih 

 
Na podlagi 119. člena, v povezavi s 110. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – 
ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine 
Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19) je 
župan Občine Beltinci sprejel 
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA UREDITEV 
REKREACIJSKEGA OBMOČJA OTOK LJUBEZNI PRI 

IŽAKOVCIH 

 
1. člen 

(splošno) 

(1) S tem sklepom župan Občine Beltinci, potrjuje 
Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za ureditev rekreacijskega območja 
Otok ljubezni pri Ižakovcih (v nadaljevanju izhodišča).  
(2) S tem sklepom župan Občine Beltinci, na podlagi 
izhodišč, določa začetek in način priprave Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditev 
rekreacijskega območja Otok ljubezni pri Ižakovcih (v 
nadaljevanju OPPN). 
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – 
ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) (v nadaljevanju ZUreP-2) in 
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podzakonski predpisi, ki so uveljavljeni z določili tega 
zakona. 
 

2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 

(1) Območje OPPN se nahaja na naravnem otoku ob 
levem bregu reke Mure in predstavlja priljubljeno izletniško 
točko, ki se poleg pestre narave ponaša tudi z raznoliko 
kulturno dediščino. Občina si na območju želi razširiti 
turistično, rekreacijsko in prostočasno ponudbo ter 
oblikovno in komunalno sanirati obstoječe objekte in 
ureditve, na način, da bodo čim manj posegali v varovana 
območja narave ter vplivali na vodni režim. 
(2) Namen priprave OPPN je obravnava obstoječih 
prostorskih ureditev na rekreacijskem območju in določitev 
podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za njihovo 
sanacijo in nadaljnjo rabo z namenom čim manjšega 
poseganja v območja varstva narave in vodnega režima. 
 

3. člen 
(območje OPPN) 

(1) Območje OPPN zajema parcele: 2070, 2075/1, 
2075/2, 2075/3, 2079, 2080, 2084, 2085, 2088, 2089, 
2093, 2094, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2104, 2107, 
2108, 2134/1, 2134/2, 2136, 2137/1, 2138, 2140/1, 2142, 
2143, 2144/1, 2144/2, 2145/1, 2145/2, 2145/3, 2145/4, 
2146, 3270 vse k.o. Ižakovci.  
(2) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave 
spremeni, če so za to utemeljeni razlogi. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

(1) Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili 
ZUreP-2, na podlagi analize prostora, ocene potreb ter ob 
upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora. 
(2) Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno 
upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in 
druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva 
okolja in ohranjanja narave.  
(3) Kot obvezna strokovna podlaga za pripravo OPPN se 
izdela elaborat ekonomike. 
(4) V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno 
izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno med 
pripravo osnutka OPPN zagotoviti okoljsko poročilo. 
(5) Za strokovno rešitev prostorske ureditve se izdelajo 
tudi morebitne druge strokovne podlage iz smernic 
nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za 
katere bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so 
potrebne. 
 

5. člen 
(postopek in roki za pripravo OPPN) 

(1) Postopek priprave in sprejetja OPPN se izvede po 
rednem postopku, na podlagi 119. člena ZUreP-2 se 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejema OPN. 
(2) Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejema 
OPPN: 
 

 

 faza rok 

1. Sklep o pripravi OPPN in izhodišča  Maj 2022 

1.1. Pridobivanje mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov 
OPPN na okolje (lahko tudi pridobivanje konkretnih 
smernic) 

30 dni 

1.2. Pridobivanje odločba CPVO 21 dni 

2. Osnutek OPPN 1 mesec po pridobitvi odločbe CPVO 

2.1. Pridobivanje mnenje na osnutek in mnenja o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje ali mnenja 
o ustreznosti okoljskega poročila 

30 dni (+30 dni na zahtevo) 

2.2. Pridobivanje odločbe o ustreznosti okoljskega poročila 30 dni 

3. Dopolnjen osnutek 30 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj in odločbe o 
ustreznosti okoljskega poročila 

3.1. Javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni 

4. Predlog OPPN 30 dni po sprejemu stališč do pripomb in predlogov 
javnosti z javne razgrnitve 

4.1. Pridobivanje mnenje na predlog in mnenja o 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje  

30 dni (+30 dni na zahtevo) 

 Pridobivanje odločbe o sprejemljivosti izvedbe plana na 
okolje 

30 dni (rok ni predpisan) 

5. Sprejem OPPN z odlokom Po pridobitvi pozitivnih mnenj in odločbe o 
sprejemljivosti izvedbe plana na okolje 

 
(3) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter 
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12 in 57/12) in Zakona o prostorskem načrtovanju, 
posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema 
OPPN. 
 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 

(1) Nosilci urejanja prostora: 
 Državni nosilci urejanja prostora: 

 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana, 

 Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 

 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 2000 
Maribor, 

 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana, 

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

 Zavod RS za varstvo narave, Območna enota 
Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor, 

 Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo 
(področje energetike), Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana, 

Lokalni nosilci urejanja prostora: 
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 Elektro Maribor, Podjetje za distribucijo električne 
energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, 

 Občina Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci 
(upravljavec cestnega omrežja), 

 KOMUNA javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o., 
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci (upravljavec 
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja), 

 Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje 
omrežja, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota, 

 Telemach d.o.o.. 
(2) Drugi udeleženci: 

 Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 
Ljubljana, 

 Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za okoljske 
presoje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana 

(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave 
OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno 
področje. 
 

7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 

(1) Javnost je bila seznanjena z osnutkom izhodišč v 
času javne objave le teh. V času trajanja javne objave je 
imela zainteresirana javnost možnost dajanja pripomb in 
pobud na načrtovano. Na podlagi pripomb so bila 
oblikovana končna izhodišča za pripravo OPPN. 
(2) V postopku priprave OPPN se javnost z načrtovanimi 
rešitvami seznani še v fazi dopolnjenega osnutka, ko se, 
skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna 
razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki 
traja najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in 
predloge na načrtovano rešitev. 
 

8. člen 
(obveznosti s financiranjem OPPN) 

Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag 
zagotovi občina Beltinci iz svojih proračunskih sredstev. 
 

9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin ter 
začne veljati z dnem objave. 
 
Številka: 350-7/2021-4 
Datum: 18.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 
 
490. Javni razpis za sofinanciranje letnega program 

športa Občine Beltinci za leto 2022 

 
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 
21/18), Resolucije o nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, 
št. 26/2014) in Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Beltinci 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/21) Občina Beltinci 
objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAM ŠPORTA 

OBČINE BELTINCI ZA LETO 2022 

 
I. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

 

Naročnik javnega razpisa: Občina Beltinci, Mladinska 2, 
9231 Beltinci. 
 
II. PREDMET RAZPISA  

 
Zbiranje prijav za sofinanciranje letnega programa športa 
Občine Beltinci za leto 2022 po naslednjih vsebinskih 
sklopih: 
 

1. Športni programi 

 1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
prostočasna športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami, obštudijska športna dejavnost 

 1.2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport, 

 1.3 Kakovostni šport, 

 1.6 Športna rekreacija 
2. Razvojne dejavnosti v športu 

 2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu 

3. Organiziranost v športu 

 3.1 Delovanje športnih organizacij 
4. Športne prireditve in promocija športa 

 4.2 Druge športne prireditve 
 
III. VREDNOST RAZPISA PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH 

 
Skupna vrednost razpisanih sredstev v skladu s sprejetim 
Letnim programom športa Občine Beltinci za leto 2022 
znašajo 85.000,00 EUR. Sredstva se razdelijo po 
naslednjih sklopih: 
 

 1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
prostočasna športna vzgoja otrok s posebnimi 
potrebami, obštudijska športna dejavnost 1.000,00 
eur 

 1.2 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 
kakovostni in vrhunski šport 33.000,00 EUR 

 1.3 Kakovostni šport 25.000,00 EUR 

 1.6 Športna rekreacija 5.000,00 EUR 

 2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov v športu 500,00 EUR 

 3.1 Delovanje športnih organizacij 9.000,00 EUR 

 4.2 Športne prireditve 11.500,00 EUR 
 
Skupna višina sredstev občinskega proračuna za leto 
2020 (proračunska postavka: 9044120202/OU – 
ŠPORTNA DRUŠTVA), namenjena za programe športa 
(brez investicij) znaša 85.000,00 EUR. 
 
IV. UPRAVIČENCI  

 
Na javni razpis se lahko prijavijo: 

 športna društva in športna zveza, ki so registrirani v 
RS, 

 zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter športa, 
ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, 

 pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu v RS, 

 samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani 
za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

 ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove in 

 zasebni športni delavci. 
 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri sofinanciranju športnih programov. 
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V. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI  
UPRAVIČENCI 

 
Upravičenci za sofinanciranje morajo izpolnjevati še 
naslednje pogoje: 
 

 imajo sedež v občini in so njihovi programi 
namenjeni občanom Občine Beltinci, oz. da imajo v 
Občini Beltinci ustanovljeno (oblikovano) sekcijo oz. 
pododbor, ki v programe športa vključuje večje 
število občanov občine, 

 so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje 
letnega programa športa (v nadaljevanju: JR) 
najmanj 1 leto registrirani v skladu z veljavnimi 
predpisi, njihova (pretežna) dejavnost pa je izvajanje 
športnih programov; izvajalci, ki prenesejo sedež 
dejavnosti iz druge občine v Občino Beltinci, 
pridobijo pravico do sofinanciranja po preteku dveh 
let od dneva registracije spremembe sedeža. 

 izvajajo športna področja/programe skladno z 
odlokom in LPŠ,  

 da od vseh udeležencev programov športa 
vključujejo najmanj 50 % udeležencev, ki so občani 
Občine Beltinci 

 se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo 
vse razpisne pogoje, 

 imajo za prijavljena področja/programe športa:   

 zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražen ali usposobljen   kader za 
opravljanje strokovnega dela v športu, 

 izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov  izvedbe programov, 

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

 urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih   programov. 

 
VI. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV   

 
Sredstva se razdelijo na podlagi izvedenega javnega 
razpisa in na podlagi Meril, pogojev in kriterijev za 
vrednotenje program športa v Občini Beltinci, ki so 
sestavni del Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Beltinci (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/21) 
 
VII. ROK ZA PORABO SREDSTEV 

 
Sredstva, dodeljena po tem razpisu, morajo biti porabljena 
do 31.12.2022. 
 
VII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNE 

INFORMACIJE 

 
Razpisna dokumentacija bo v času razpisa na voljo v 
sprejemni pisarni Občine Beltinci, Mladinska 2, 9231 
Beltinci in na spletni strani  Občine Beltinci 
(www.beltinci.si). 
Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne 
osebe prijavitelja in ožigosani. K posameznim programom 
oziroma projektom morajo prijavitelji priložiti tudi ustrezne 
druge priloge, če je tako zahtevano v razpisni 
dokumentaciji. 
 
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 
dokumentacije, bodo s sklepom zavržene. 

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu se 
dobijo na sedežu občinske uprave Občine Beltinci, 
Mladinska 2, 9231 Belinci, in sicer vsak dan od 8.00 do 
11.00 ure. Kontaktna oseba: Jožef Pivar, tel.: 02/541-35-
51. 
 
VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

 
Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Beltinci, 
Mladinska 2, 9231 Beltinci v zaprtih kuvertah in ustrezno 
označene. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano: 
»NE ODPIRAJ – JR ŠPORT 2022«. Popolni naslov 
prijavitelja mora biti napisan na hrbtni strani kuverte.  
 
Rok za oddajo vlog: 15.6.2022.  
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje do 
15.6.2022 do 15.00 ure prispela (oddana osebno ali po 
pošti ) v sprejemno pisarno Občine Beltinci, Mladinska 2, 
9231 Beltinci. 
Vloga, ki bo prispela po roku, se ne odpira in se 
zapečatena vrne vlagatelju.  
 
IX. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENA PRIJAV  

 
Odpiranje prejetih vlog, pregled, ocenitev in pripravo 
predloga izbora programov izvede s strani župana 
imenovana tričlanska komisija v roku 10 dni od roka za 
oddajo vlog. 
Odpiranje vlog ne bo javno. 
 
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, 
bodo v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pozvani k 
dopolnitvi. Rok za dopolnitev je osem (8) dni od prejema 
poziva. 
Vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene bodo s sklepom 
zavržene oz. ne bodo upoštevane v delu, za katerega 
manjka dokazilo. 
 
X. IZID RAZPISA 

 
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v pisni obliki v 
roku 60 dni od roka za oddajo vlog. 
 
Prejemnikom sredstev bodo posredovane odločbe o 
izboru in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se 
posamezni prejemnik v roku petnajst (15) dni od prejema 
poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, 
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 
 
Številka: 671-1/2022-6 
Datum: 12.05.2022 
 

 Občina Beltinci 
 Marko Virag, župan 

 

 
 

OBČINA BRDA 

 
491. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 

 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018 ) in 245. člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je 
Občinski svet Občine Brda na 27. redni seji dne 17. 5. 
2022 sprejel 
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SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA LOKALNEGA POMENA 

 
1. 

S tem sklepom pridobi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena nepremičnina z ID znakom:  

 parcela 2285 2566 katastrska občina 2285 BILJANA 
parcela 2566 (ID 4622262). 

 
2. 

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa pridobi status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine 
Brda z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa 
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po 
pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega 
dobra v zemljiški knjigi. 
 

3. 

Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 4781-11/2022-02 
Datum: 17. 5. 2022  
 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 

 
 

OBČINA DESTRNIK 

 
492. Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za 

leto 2021 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB, 14/13, 101/13, 

55/15 -ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena 
Statuta Občine Destrnik (Uradnem glasilu slovenskih 
občin, št. 65/20) je Občinski svet na 20. redni seji, dne 12. 
05. 2022 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2021 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Destrnik za 
leto 2021. 
 

2. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2021 
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in 
naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz 
predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Destrnik za leto 2021. Sestavni del 
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v 
katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu. 
 

3. člen 

Zaključni račun proračuna Občine Destrnik za leto 2021 se 
objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-5/2022-20R-15/16  
Datum: 12. 05. 2022    
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
 

Konto Naziv Znesek v 
EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.710.957 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.327.187 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.111.816 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.882,813 

703 Davki na premoženje 181.981 

704 Domači davki na blago in storitve 47.022 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 215.372 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 30.069 

711 Takse in pristojbine 4.246 

712 Globe in druge denarne kazni 24.915 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

714 Drugi nedavčni prihodki 156.142 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.300 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7.300 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 376.470 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 319.712 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 56.758 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 2.426.748 

40 TEKOČI ODHODKI 901.758 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 263.506 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 44.359 



Št. 23/20.5.2022 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 933 

 

 

402 Izdatki za blago in storitve 578.274 

403 Plačila domačih obresti 12.716 

409 Rezerve 2.903 

41 TEKOČI TRANSFERI 840.830 

410 Subvencije 2.774 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 433.628 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.029 

413 Drugi tekoči domači transferi 354.399 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 673.222 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 673.222 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 10.939 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 5.889 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 5.050 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 284.209 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

0 

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

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 140.445 

55 ODPLAČILA DOLGA 140.445 

550 Odplačila domačega dolga 140.445 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 143.765 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -140.445 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -
284.209 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 398.943 

 

 
493. Odlok o spremembi Odloka o štipendiranju 

dijakov in študentov Občine Destrnik  

 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Destrnik  (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 65/2020) je Občinski svet 
Občine Destrnik na 20. redni seji, dne 12. 5. 2022, sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O ŠTIPENDIRANJU DIJAKOV 

IN ŠTUDENTOV OBČINE DESTRNIK 

 
1. člen 

V Odloku o štipendiranju dijakov in študentov (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/21; v nadaljevanju odlok) 
se besedilo 4. člena spremeni tako, da glasi: 
»Štipendija se lahko podeli:  

 dijakom drugega in višjih letnikov za šolanje na 
srednjih šolah (srednje poklicne šole, srednje 
strokovne in tehniške šole, gimnazije),  

 študentom, vključenim v javno veljavni dodiplomski in 
podiplomski izobraževalni program (na 1. in 2. 
stopnji),  

 študentom za študij v tujini, ki dosegajo ocene 
primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki 

Sloveniji ter študentom, ki so vključeni v študijsko 
izmenjavo in del študija opravijo v tujini. 

Pravico do štipendije lahko uveljavijo kandidati, ki 
izpolnjujejo spodaj navedene pogoje:  

 imajo status dijaka ali študenta,  

 so državljani Republike Slovenije,  

 imajo stalno prebivališče v Občini Destrnik najmanj 
eno leto pred oddajo vloge,  

 dijaki, ki ob vpisu v 2. letnik niso starejši od 18 let,  

 študenti dodiplomskih študijskih programov, ki ob 
vpisu v prvi letnik niso starejši od 26 let,  

 niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila 
za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nimajo 
statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika,  

 ne prejemajo druge štipendije (izjema so subvencije 
za študijsko izmenjavo).« 

 
2. člen 

V prvem stavku 5. člena odloka se beseda »redni« črta. 
 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
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Številka: 900-5/2022-20R-9/11 
Datum: 12. 5. 2022  
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 

 
 
494. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Destrnik 
za volilno leto 2022 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZpolS-D, 
11/11 , 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18  - Odl. US) in 
16. člena Statuta Občina Destrnik (Uradni vestnik Občine 
Destrnik, št. 65/2020 ) je Občinski svet Občine Destrnik na 
20. redni seji dne 12. 05. 2022 sprejel 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI 
DESTRNIK ZA VOLILNO LETO 2022 

 
1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 
povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Destrnik za volilno leto 2022. 
 

2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in 
volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 
zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo. 
 

3. člen 

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 
za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 eurov za dobljeni 
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročilo občinskemu svetu in računskemu sodišču. 
 

4. člen 

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so dosegli najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do 
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 eura za 
vsak dobljeni glas. Če pride na volitvah za župana do 
drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v 
drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 
0,12 eura le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska 
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču. 
 

5. člen 

Organizator volilne kampanje za volitve v občinski svet in 
za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Destrnik 30. 
dan po predložitvi poročila občinskega sveta in 
računskega sodišča. 
 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-5/2022-20R-14/15 
Datum: 12. 05. 2022 
 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 

 
 

OBČINA HOČE-SLIVNICA 

 
495. Sklep o začetku priprave Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del 
območja EUP SL 16 v k.o. Čreta 

 
Na podlagi 110. v povezavi s 119. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – 
ZureP-3 in 20/22 – odl. US) in podlagi 25. člen Statuta 
Občine Hoče-Slivnica (UGSO, št. 61/18, 67/20) je župan 
Občine Hoče - Slivnica dne 10. 5. 2022 sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
ZA DEL OBMOČJA EUP SL 16 V K.O. ČRETA 

 
1. člen 

(splošno) 

(1) S tem sklepom se začne priprava Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP SL 
16 v k.o. Čreta (v nadaljevanju OPPN). 
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZureP-3 in 
20/22 – odl. US; v nadaljevanju: ZUreP-2) in ostali 
relevantni predpisi. 
(3) Pobudnik in investitor je lastnik zemljišča. Pripravljavec 
je Občina Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 
Izdelovalec OPPN je podjetje STUDIO URBIS d.o.o., 
Mariborska cesta 10, 2327 Rače. 
 

2. člen 
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN) 

(1) Pobudnik, investitor in lastnik zemljišč načrtuje celovito 
ureditev in vzpostavitev pogojev za gradnjo na delu 
območja EUP SL 16 v k.o. Čreta.  
(2) V skladu z določili Občinskega prostorskega načrta 
Občine Hoče - Slivnica (v nadaljevanju: OPN Hoče - 
Slivnica; Medobčinski uradni vestnik, št. 28/14, 4/15 – teh. 
popr., 10/15 – obvezna razlaga, 24/15 – obvezna razlaga, 
1/16 – teh. popr., 9/16, 10/16 -teh. popr., 4/17 – teh. popr., 
6/17, 9/17 – teh. popr., 23/17, 24/17, 3/18 – obvezna 
razlaga, 18/19, 37/19, 46/19 – teh. popr., 20/20 – teh. 
popr., 41/20, 29/21, 8/22 – teh. popr., 11/22 – teh. popr.) 
leži območje na stavbnih zemljiščih, z oznako EUP SL 16 
in s podrobnejšo namensko rabo SKd – območja 
podeželskih nsekij (kmetije in enodružinska stanovanjska 
gradnja z dopolnilnimi dejavnostmi). Predvideni poseg in 
načrtovane ureditve so skladne z namensko rabo, ki je 
predvidena na območju predmetnih zemljišč. Za 
uresničitev predvidenega posega je v skladu z OPN Hoče 
- Slivnica potrebno izdelati OPPN. 
(3) Z OPPN se podrobneje določi arhitekturne, krajinske in 
oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacija 
zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta 
potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih 
virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 
z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro. 
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3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 

(1) Območje OPPN za del EUP SL 16 se nahaja v RPE 
naselju Čreta, približno 200 m severozahodno od proge za 
motokros v Radizelu. Dostop do območja je po lokalni 
cesti - javni poti z oznako JP-880573. Območje zajema 
parcele št. 239/1, 239/2, 239/3 in 240, vse k.o. Čreta. 
Velikost območja je približno 2.200 m2.  
(2) Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za gradnjo stanovanjskega objekta, 
zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, 
komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN 
se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami 
urejanja prostora. 
(3) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in 
ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev 
pristojnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) 
v postopku priprave OPPN tudi spremeni - smiselno razširi 
ali zoži z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, 
funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega 
območja. 
 

4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 

(1) Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev 
obravnavanega območja se izdelajo v sklopu izdelave 
OPPN. V sklopu izdelave, se po potrebi oz. na podlagi 

usmeritev pristojnih nosilcev urejanja prostora (NUP) 
zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oz. rešitve 
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 
ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro ter morebitne potrebne uskladitve teh rešitev 
v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi 
zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora. 
 

5. člen 
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN) 

(1) Pri pripravi OPPN se upošteva postopek, ki je 
predpisan v ZUreP-2. V primeru postopka celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega področja 
ustrezno vključijo v faze izdelave OPPN in izvajajo 
skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni 
list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 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, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2). Za izvedbo 
posameznih aktivnosti so predvideni naslednji roki oz. 
trajanje: 
 

 
 

Faza  Nosilec Rok 

izdelava izhodišč načrtovalec že izvedeno 

sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN občina  

pridobitev konkretnih smernic in odločbe o izdelavi 
CPVO 

občina ali 
načrtovalec po 
pooblastilu 

pridobivanje konkretnih smernic NUP in mnenj 
NUP o  verjetnosti vplivov OPPN na okolje – 30 
dni 
pridobivanje odločbe o CPVO – 21 dni po 
pridobitvi mnenj 

izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN načrtovalec 21 dni  

pridobitev prvih mnenj NUP k osnutku OPPN občina ali 
načrtovalec po 
pooblastilu 

30 dni 

izdelava dopolnjenega osnutka OPPN načrtovalec 15 dni 

objava javnega naznanila, javna razgrnitev in 
javna obravnava 

občina, 
načrtovalec 

objava javnega naznanila – 7 dni 
javna razgrnitev – najmanj 30 dni 

priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti občina, 
načrtovalec 

7 dni 

potrditev in objava stališč do pripomb in predlogov 
javnosti 

občina  

izdelava predloga OPPN načrtovalec 15 dni po objavi stališč 

pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora 
k predlogu OPPN 

občina ali 
načrtovalec po 
pooblastilu 

30 dni 

izdelava usklajenega predloga OPPN načrtovalec 15 dni 

sprejem OPPN na seji občinskega sveta občinski svet  

objava odloka v uradnem glasilu občina  

 
(2) Okvirni predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih 
zahtev in pogojev udeležencev v postopku priprave 
prostorskega akta tudi spremenijo in ustrezno prilagodijo. 
(3) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega 
področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, 
posledično pa se prilagodijo tudi roki izdelave in sprejema 
OPPN. 
 

6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 

(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo in se usklajujejo 
v postopku priprave OPPN glede načrtovanih prostorskih 
ureditev iz njihove pristojnosti, so: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Drave, Krekova 17, 2000 Maribor 

2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

3. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 
Območna enota Maribor, Pobreška 20, 2000 Maribor 

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana  

5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor 

6. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor 

7. Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 
Hoče  



Št. 23/20.5.2022 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 936 

 

 

8. Elektro Maribor d. d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 
9. Telekom Slovenije d. d., PE Maribor, Titova cesta 38, 

2000 Maribor 
10. Nigrad d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor 
11. Mariborski vodovod d. o. o., Jadranska cesta 24, 

2000 Maribor 
(2) Pristojni državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku CPVO, podajo mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 
Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje. 
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je 
potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se 
jih vključi v postopek. 
 

7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 

(1) Glede na velikost območja in opredeljeno podrobnejšo 
namensko rabo prostora je v postopku predvideno samo z 
zakonom predpisano sodelovanje javnosti z javno 
razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka 
OPPN in okoljskega poročila, če bo le-to izdelano, ter 
obveščanje o postopku priprave OPPN na spletnih straneh 
občine. 
 

8. člen 
(obveznosti investitorja in izdelovalca OPPN ter 

drugih udeležencev) 

(1) Vse obveznosti financiranja v zvezi z izdelavo OPPN in 
izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno z 
morebiti potrebnim okoljskim poročilom in dodatno 
potrebnimi strokovnimi rešitvami, če se zanje izkaže 
potreba v postopku izdelave OPPN, nosi investitor. 
(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim 
izdelovalcem OPPN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v 
skladu z veljavno zakonodajo.  
(3) Izdelovalec OPPN zagotovi ustrezna gradiva oz. obliko 
gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema OPPN in 
objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni 
analogni in digitalni obliki. Za obravnavi na občinskem 
svetu ter za javno razgrnitev in javno obravnavo je 
potrebno oddati gradivo v eni analogni in enem digitalnem 
izvodu ter pet izvodov povzetka gradiva. Končni elaborat 
mora biti oddan v dveh izvodih v analogni obliki ter v dveh 
izvodih v digitalni obliki, ki je predpisana za objavo v 
prostorsko informacijskem sistemu. Digitalna in analogna 
oblika morata biti skladni, kar izdelovalec potrdi z izjavo. 
(4) Naročnik zagotovi udeležbo izdelovalca na javni 
obravnavi, sejah komisije za okolje in prostor ter na sejah 
Občinskega sveta – kot poročevalca. 
 

9. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 

(1) Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
(2) Občina sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPPN 
javno objavi na spletnih straneh občine Hoče - Slivnica. 
 
Številka: 35000-0022/2022-3 
Datum: 10. 5. 2022 
 

 Občina Hoče-Slivnica 
 dr. Marko Soršak, župan 

 

 
 
 
 

OBČINA KIDRIČEVO 

 
496. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra 

 
Na podlagi 245. člena v povezavi z 247. členom Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – 
ZUreP-3 in 20/22-odl. US) in 15. člena Statuta Občine 
Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 
16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 25. 
redni seji, dne 12.5.2022, na predlog župana sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Nepremičnini parc. št. 984/4, k.o. (394) Gerečja vas, 
zemljišče v izmeri 3820 m², se odvzame status javnega 
dobra. 
 

II. 

Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnini iz I. točke preneha 
status grajenega javnega dobra in postane polna last 
Občine Kidričevo. 
 

III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 371-8/2018 
Datum: 17.5.2022 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 

 
 
497. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Kidričevo 

 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20-odl US) 
in 15. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 62/16 in 16/28) je občinski svet 
Občine Kidričevo na svoji 25. redni seji, dne 12.5.2022 
sprejel 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE KIDRIČEVO 

 
1. 

V občinsko volilno komisijo se imenujejo: 
 
1. Mihael Kocbek,                    ,                     , predsednik 
     Urška Glažar Novak,                    ,                    ,  
namestnica predsednika 
 
2. Mirko Fruk,                    ,  član 
    Anita Lampič,                    ,                    ,  namestnica 
člana 
 
3. Blaž Peršuh,                    ,  član 
    Martin Turk,                    ,  namestnik člana 
 
4. Danica Dolenc,                    ,  članica 
     Marjana Babšek,                    ,  namestnica članice. 
 

2. 
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Sedež Občinske volilne komisije je na naslovu: Kidričevo, 
Kopališka ul. 14, Kidričevo. 
 

3. 

Mandat članom občinske volilne komisije prične teči s 
9.6.2022 in traja štiri (4) leta.  
 

4. 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 041-2/2022-11 
Datum: 17.5.2022 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 

 

OBČINA KRIŽEVCI 

 
498. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 

Križevci za leto 2021 

 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01, 110/02 in 30/02) ter Statuta 
Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 
10/2018) je občinski svet občine Križevci na  
22. redni seji dne  12.05.2022  sprejel  
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE 

KRIŽEVCI ZA LETO 2021 

 
1. člen 

S tem odlokom se sprejme  zaključni račun proračuna 
občine Križevci za leto 2021. 
 

2. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
Občine Križevci po zaključnem računu za leto 2021 
znašajo: 
 

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.144.742 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.911.018 

70 DAVČNI PRIHODKI 2.481.134 

700 Davki na dohodek in dobiček 2.249.164 

703 Davki na premoženje 192.474 

704 Domači davki na blago in storitve 39.496 

706 Drugi davki in prispevki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 429.885 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 356.814 

711 Takse in pristojbine 4.004 

712 Globe in druge denarne kazni 5.274 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 9.374 

714 Drugi nedavčni prihodki 54.419 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.090 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 2.090 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 231.633 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 211.941 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 19.692 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.198.217 

40 TEKOČI ODHODKI 674.247 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 165.825 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.476 

402 Izdatki za blago in storitve 442.006 

403 Plačila domačih obresti 665 

409 Rezerve 39.275 

41 TEKOČI TRANSFERI 1.181.109 

410 Subvencije 141.285 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 748.607 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 129.884 

413 Drugi tekoči domači transferi 161.333 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.232.734 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.232.734 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 110.127 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 54.943 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 55.184 
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) -53.475 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije  

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

0 

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

0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 150.000 

50 ZADOLŽEVANJE 150.000 

500 Domače zadolževanje 150.000 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 60.381 

55 ODPLAČILA DOLGA 60.381 

550 Odplačila domačega dolga 60.381 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 36.143 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 89.619 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 53.475 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 317.062 

 
3. člen 

Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega 
računa , pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi 
zaključnega računa državnega in občinskega proračuna 
ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, 12/01, 10/06, 8/07 in 102/2010). 
 

4. člen 

Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:4100-0002/2020-96 
Datum: 13.05.2022 
 

 Občina Križevci 
 mag. Branko Belec, župan 

 

 
 

OBČINA OPLOTNICA 

 
499. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 

koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču za 
območje Občine Oplotnica 

 
Na podlagi 21. in 61. člena Zakon 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, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 32. in 33. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/11-
ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list 
RS, št.  38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 
Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali 
(Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in 16. člena Statuta 
občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 35/12 – in naslednji, 
je občinski svet občine Oplotnica na svoji 15. redni seji 
dne 16. 5. 2022 sprejel 

 
ODLOK 

O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV 
KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE OBVEZNE OBČINSKE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POMOČI, OSKRBE 
IN NAMESTITVE ZAPUŠČENIH ŽIVALI V ZAVETIŠČU 

ZA OBMOČJE OBČINE OPLOTNICA 

 
1. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo 
predmet in pogoji opravljanja obvezne občinske 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču (v nadaljevanju: javna 
služba) na območju občine Oplotnica (v nadaljevanju: 
občina).  
(2) S tem odlokom se določijo: 

 dejavnosti, ki so predmet javne službe; 

 območje izvajanja javne službe, uporabnike ter 
razmerja do uporabnikov; 

 pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 

 javna pooblastila koncesionarju; 

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

 vrsta in obseg monopola ali način njegovega 
preprečevanja; 

 začetek in čas trajanja koncesije; 

 viri financiranja javne službe; 

 način plačila koncesionarja; 

 nadzor nad izvajanjem javne službe; 

 prenehanje koncesijskega razmerja; 

 organ, ki opravi izbor koncesionarja; 

 organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe 
in 

 druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje 
javne službe. 
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2. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je 
določeno v zakonu, ki ureja področje varstva živali in v 
podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 

3. člen 
(uporaba predpisov) 

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, 
se uporabljajo določila zakonov in podzakonskih prepisov, 
ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega člena tega 
odloka. 
 
2. Predmet javne službe 

 
4. člen 

(storitve, ki so predmet javne službe) 

S storitvami javne službe se zagotavlja pomoč, oskrba in 
namestitev zapuščenih živali v zavetišču. Javna služba 
obsega: 

 sprejem prijav o zapuščenih in izgubljenih živalih; 

 zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči 
zapuščenim živalim; 

 zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe 
zapuščenih živali v zavetišču; 

 skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo 
ali oddajo živali novim skrbnikom; 

 zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih 
živali v skladu s predpisi; 

 vodenje evidenc; 

 druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi 
predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe iz prvega 
člena tega odloka. 

 
3. Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter 

razmerja do uporabnikov 

 
5. člen 

(območje izvajanja javne službe) 

Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost 
izvaja na celotnem območju občine Oplotnica. 
 

6. člen 
(uporabniki ter razmerja do uporabnikov) 

(1) Uporabnice in uporabniki (v nadaljnjem besedilu: 
uporabnik) imajo na območju občine, pravico do uporabe 
storitev javne službe na pregleden in nepristranski način, 
pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja področje 
varstva živali in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 
(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v 
primerih določenih z zakonom ali na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 
 
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar 

 
7. člen 

(pogoji) 

(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
koncesionirane gospodarske javne službe.  
(2) Koncesionar mora zagotoviti zavetišče za živali, ki je 
registrirano za opravljanje dejavnosti zavetišča in mora 
imeti vsaj: 

 prostor za sprejem strank in vodenje evidenc; 

 prostor za opravljanje veterinarskih storitev; 

 sanitarne prostore za osebje; 

 prostor za pripravo in skladiščenje hrane; 

 prostor za shranjevanje opreme za čiščenje in 
razkuževanje prostorov in opreme; 

 prostor za kopanje in čiščenje živali; 

 izolatorij za pse; 

 izolatorij za mačke; 

 bivalne prostore za pse; 

 bivalne prostore za mačke; 

 bivalne prostore (kletke, bokse oziroma ustrezne 
posode) za druge hišne živali; 

 prostor za bolne in poškodovane živali; 

 prostor s hladilnico za poginule in usmrčene živali 
(hladilna skrinja); 

 prostor za izpust psov. 
(3) Koncesionar mora imeti ustrezno vozilo oziroma vozila 
za prevoz živali.  
(4) Koncesionar mora imeti organizirano stalno 24-urno 
pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih 
primerih. 
(5) Koncesionar mora zagotoviti zadostno število 
oskrbnikov, ki so usposobljeni za delo z živalmi ter vodjo 
zavetišča, ki ima vsaj srednjo izobrazbo veterinarske 
smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom 
pridobljene izkušnje z živalmi. 
(6) Zavetišče mora imeti koncesijo za izvajanje storitev 
zdravstvenega varstva živali v zavetišču ali sklenjeno 
pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za 
izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču. 
(7) Koncesionar mora izpolnjevati druge pogoje določene 
z zakonom, ki ureja področje varstva živali in s 
podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi. 
 
5. Splošni pogoji za izvajanje javne službe 

 
8. člen 

(splošni pogoji za izvajanje javne službe) 

Izvajalec javne službe mora zagotoviti zavetišče za živali v 
skladu z določili zakona in podzakonskih predpisov, ki 
urejajo področje varstva živali. 
 
6. Obseg monopola 

 
9. člen 

(obseg monopola) 

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. 
člena tega odloka na celotnem območju občine se podeli 
enemu koncesionarju. 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za 
izvajanje dejavnosti javne službe na celotnem območju 
občine. 
 
7. Začetek in čas trajanja koncesije 

 
10. člen 

(začetek koncesije) 

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske 
pogodbe. 
 

11. člen 
(čas trajanja koncesije) 

Koncesija se podeli za obdobje osmih (8) let. 
 
8. Viri financiranja javne službe 

 
12. člen 

(viri financiranja javne službe) 

Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne 
službe: 

 iz proračuna občine; 

 izplačil uporabnikov storitev javne službe; 

 iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom 
občine. 
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9. Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne 
službe 

 
13. člen 
(nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja pristojna 
služba občinske uprave občine.  
(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje 
pristojni organ občinske uprave občine.  
 
10. Prenehanje koncesijskega razmerja 

 
14. člen 

(prenehanje koncesijskega razmerja) 

Koncesijsko razmerje preneha: 

 s prenehanjem koncesijske pogodbe; 

 z odkupom koncesije; 

 z odvzemom koncesije; 

 s prevzemom javne službe v režijo; 

 v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 
 

15. člen 
(prenehanje koncesijske pogodbe) 

(1) Koncesijska pogodba preneha: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjen; 

 z odpovedjo; 

 z razdrtjem. 
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter 
druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi 
oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi. 
 

16. člen 
(odkup koncesije) 

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

17. člen 
(odvzem koncesije) 

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

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

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

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

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

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

 če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha 
obstajati. 

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

18. člen 
(prevzem javne službe v režijo) 

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

 
19. člen 

(javni razpis) 

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega 
razpisa. 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu slovenskih 
občin  in na uradni spletni strani občine v katalogu 
informacij javnega značaja. 
 

20. člen 
(oblika in postopek javnega razpisa) 

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega 
akta, v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en 
ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene 
pogoje. 
(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi. 
 

21. člen 
(vsebina javnega razpisa) 

(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi 
zakona, ki ureja področje o javno-zasebnem partnerstvu. 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka 
tega člena vsebovati tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar in so določeni v 7. členu tega odloka. 
 

22. člen 
(postopek izbire koncesionarja) 

(1) Za izbiro koncesionarja se uporabi odprti postopek v 
skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno 
partnerstvo, ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja 
javno naročanje in zakona, ki ureja gospodarske javne 
službe. 
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila 
upoštevajo predvsem naslednja merila: 

 ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali 
– največ 80 točk; 

 predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih 
živali – največ 10 točk; 

 dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer dokaže strokovno 
organizacijsko in finančno usposobljenost in druge 
ugodnosti, ki jih nudi kot prijavitelj – največ 10 točk. 

Skupno število vseh točk je 100 točk. 
(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje 
župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik in dva člana. Vsi člani strokovne komisije 
morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, da 
omogočajo strokovno presojo vlog.  
(3) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem 
z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb. 
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, 
katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj 
prijave v določenem roku dopolnijo. 
 
12. Organ, ki opravi izbor koncesionarja 

 
23. člen 

(organ, ki opravi izbor koncesionarja) 

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno 
odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz 
drugega odstavka 22. člena tega odloka. 
(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki 
so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke. 
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13. Organ pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe 

 
24. člen 

(organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji) 

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

izvajanje javne službe 
 
14.1 Prenos koncesije 

 
25. člen 

(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na 
drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta. 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje 
javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki 
ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi 
razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, drugače pa 
samo s soglasjem koncesionarja. 
 
14.2 Višja sila 

 
26. člen 

(dolžnosti in pravice koncesionarja) 

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

zaposlenih 

 
27. člen 

(odgovornost za škodo) 

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

 
28. člen 

(začasen prevzem) 

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

koncesionarja 

 
29. člen 

(vrsta odgovornosti) 

Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju 
koncesionirane javne službe povzroči koncesionar 
uporabnikom ali drugim osebam. 
 
14.6 Zavarovanje odgovornosti za škodo 

 
 
 
 

30. člen 
(zavarovanje) 

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

 
31. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti(15) dan po objavi. 
 
Številka: 27.15/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
500. Odlok o podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za 
območje Občine Oplotnica 

 
Na podlagi 226. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-
3) (Uradni list RS, št. 199/21), Uredbe o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – 
ZUreP-3 v nadaljnjem besedilu: Uredba), 1. in 4. člena 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 
vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, 
št. 66/18 in 199/21 – ZUreP-3) ter Statuta Občine 
Oplotnica (UGSO, št. 49/2015) je Občinski svet Občine 
Oplotnica, na svoji 15. redni seji, dne 16. 5. 2022, sprejel 
 

ODLOK 
O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA 

PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
ZA OBMOČJE OBČINE OPLOTNICA 

 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 

S tem Odlokom o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje 
občine Oplotnica (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se 
sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za celotno območje občine 
Oplotnica. 
 

2. člen 

Izrazi, uporabljeni v tem Odloku, pomenijo enako kot v 
predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
ter odmero in izračun komunalnega prispevka. 
 

3. člen 

(1) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo: 

 stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere 
in  
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 merila za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo. 

(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem 
Odlokom so: 

 razmerje med deležem gradbene parcele stavbe 
(DpO) in deležem površine objekta (DtO), 

 faktor namembnosti objekta (Fn), 

 računski faktor površine (Fp) in 

 prispevna stopnja zavezanca (psz).  
(3) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila 
komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.   
 
II. Obstoječa komunalna oprema 

 
4. člen 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Oplotnica se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo: 

 cestno omrežje, 

 vodovodno omrežje in 

 javne površine 
 

III. Podlage in merila za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo 

 
5. člen 

Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po 
posamezni vrsti obstoječe komunalne opreme, povzeti iz 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 
vrstami komunalne opreme, znašajo: 
 

Vrsta 
komunalne 

opreme 

Oskrbno 
območje 

Cpo  
[EUR/m2] 

Cto  
[EUR/m2] 

Cestno 
omrežje 

OSO_C 17,50 48,00 

Vodovodno 
omrežje 

OSO_V 6,50 17,00 

Javne 
površine 

OSO_JP 0,70 2,00 

 
6. člen 

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in 
deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na obravnavanem območju opremljanja je Dpo : Dto = 0,6 : 
0,4.  
 

7. člen 

(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste 
objektov, kot se razvrščajo v skladu  z državnim  
predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI 
glede na namen uporabe objektov, znaša: 
 

 

Klas. št. Vrsta objekta 
Faktor namembnosti  

objekta (Fn) 

1110 Enostanovanjske stavbe 0,8 

1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0 

1122 Tri in večstanovanjske stavb 1,1 

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 0,7 

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 1,2 

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1,2 

1220 Poslovne in upravne stavbe 1,2 

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,2 

1241 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane 
stavbe 

1,3 

1242 Garažne stavbe 1,3 

1251 Industrijske stavbe 0,8 

1252 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe 0,8 

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,7 

1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 0,7 

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 0,7 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 0,7 

1265 Stavbe za šport 0,7 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7 

1272 Obredne stavbe 0,7 

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 0,7 

2411 Športna igrišča 0,7 

2412 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,7 

2420 Drugi gradbeni inženirski objekti 0,5 

3 Drugi gradbeni posegi  0,7 

 
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na 
skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne 
klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti.  
(3) V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti 
na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti 
objekta za stavbe po tem odloku 1., za gradbeno 
inženirske objekte in za druge gradbene posege pa 0,5. 
 

8. člen 

Računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb, kot se 

razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst 
objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša 
2,5.  
 

9. člen 

Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež 
stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki 
se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega 
prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za 
posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na 
območju cele občine in znaša: 
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Vrsta komunalne opreme Oskrbno območje 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) 

[%] 

Cestno omrežje OSO_C 25 

Vodovodno omrežje OSO_V 25 

Javne površine OSO_JP 25 

 
IV. Izračun in odmera komunalnega prispevka 

 
10. člen 

Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in 
postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo določa Uredba.  
 

11. člen 

Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem 
znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen 
če ni med Občino in zavezancem sklenjena pogodba o 
medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V 
tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na 
odločbi. 
 

12. člen 

(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in 
izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za 
nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, 
ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere 
komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, 
na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen. 
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega 
odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna 
razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in 
komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je 
razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V 
primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne 
obračuna in ne vrača. 
 
V. Oprostitve komunalnega prispevka 

 
13. člen 

(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo 
opremo se v celoti oprosti v naslednjih primerih:  

 če se objekt nadomešča zaradi naravne ali druge 
nesreče, se v obsegu nadomeščenega objekta ne 
plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo, in sicer ne glede na to, ali se objekt zgradi 
na isti ali drugi lokaciji. 

 komunalni prispevek za novo in obstoječo 
komunalno opremo se ne plača za objekte, investitor 
katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, 
ustanoviteljica katere je občina. 

 če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka 
investitor le za del objekta, se oprostitev plačila 
komunalnega prispevka za novo in obstoječo 
komunalno opremo upošteva le za ta del objekta. 

 komunalni prispevek za novo in obstoječo 
komunalno opremo se ne plača za gradnjo 
enostavnih objektov. 

 
VI. Pretekla vlaganja 

 
14. člen 

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za 
plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla 
vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj 
zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe 
komunalne opreme bodisi v obliki finančnih ali drugih 
sredstev. Pretekla vlaganja se revalorizirajo po 

metodologiji Statističnega urada RS. 
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v 
primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega 
odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti 
vsa zahtevana dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj 
zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti 
podatke o odstranjenem objektu. 
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega 
odstavka odloči pristojni občinski organ.  

 
VI. Prehodne in končne določbe 

  
15. člen 

(1) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred 
uveljavitvijo tega Odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki 
so veljali pred njegovo uveljavitvijo. 
 

16. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine 
Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/2017, 
50/2017). 
 

17. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti (15.) dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 26.15/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
501. Pravilniko plačah in plačilih občinskih 

funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov 
Občine Oplotnica 

 
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju /ZSPJS/ (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 
107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 
94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – 
ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – 
ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – 
ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 
82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – 
ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) ter 16. člena Statuta 
Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
49/2015) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni 
seji dne 16. maja 2022 sprejel 
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PRAVILNIK 
O PLAČAH IN PLAČILIH OBČINSKIH 

FUNKCIONARJEV IN NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH 
TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH 

OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH 
STROŠKOV 

OBČINE OPLOTNICA 

 
1.  Splošne določbe  

 
1. člen 

(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom so določene višine in načini določanja 
plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in 
drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne 
določajo drugače in pripadajo funkcionarkam oz. 
funkcionarjem (v nadaljnjem besedilu: funkcionar), 
zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, članom 
svetov ter članom drugih občinskih organov Občine 
Oplotnica, ki jih imenujeta občinski svet ali župan. 
 

2. člen 
(občinski funkcionarji) 

(1) Občinski funkcionarji so: 

 županja oz. župan (v nadaljnjem besedilu: župan), 

 podžupanja oz. podžupan (v nadaljnjem besedilu: 
podžupan), 

 članice oz. člani občinskega sveta (v nadaljnjem 
besedilu: član občinskega sveta). 

(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno. 
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 
poklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, 
da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti 
občinski svet. 
 

3. člen 
(pravice občinskih funkcionarjev) 

(1) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski 
funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo 
poklicno, in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo 
opravljajo nepoklicno. 
(2) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani 
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora 
pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za 
opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega 
pravilnika. 
(3) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih 
organih pravico do enkratnega nadomestila. 
(4) Članom svetov pripadajo sejnine za njihovo delo na 
sejah sveta.  
(5) Višine zneskov določenih plačil za opravljene funkcije, 
nagrade, sejnine in drugi prejemki so v tem pravilniku 
določeni v odstotku osnovne plače župana, ki bi jo prejel, 
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka 
na delovno dobo.  
 
2.  Plača oziroma plačilo župana in podžupana  

 
4. člen 

(plača župana) 

(1) Skladno z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem 
sektorju je za opravljanje funkcije župana Občine 
Oplotnica, ki sodi v VI. skupino občin po številu 
prebivalcev, določen 49. plačni razred. Županu za 
poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno 
dobo. 
(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo 
dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za 
delovno dobo. 

5. člen 
(plača podžupana) 

(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja 
poklicno, se oblikuje v skladu z zakonom, ki ureja sistem 
plač v javnem sektorju, in se po številu prebivalcev lokalne 
skupnosti lahko uvrsti od 34. do 41. plačnega razreda. 
Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada 
dodatek za delovno dobo. 
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki 
bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka 
za delovno dobo. 
(3) Višino plačila podžupana znotraj določenega razpona 
določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih 
pooblastil. 
 

6. člen 
(plačilo za udeležbo na sejah) 

Plača ali plačilo za opravljene funkcije župana in 
podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje 
na vseh sejah občinskega sveta in na sejah drugih 
delovnih teles. 
 

7. člen 
(plača podžupanu v primeru predčasnega prenehanja 

funkcije župana) 

Podžupanu, ki bi bil v skladu s sklepom občinskega sveta 
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja 
funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača 
župana, ki bi jo dobil poklicni župan, pod pogojem, da bo 
tudi podžupan opravljal funkcijo župana poklicno. Če bo 
funkcijo župana opravljal nepoklicno, mu pripada plača v 
višini 50 % plače poklicnega župana. 
 
3.  Višina sejnine za člane občinskega sveta  

 
8. člen 

(sejnine občinskega sveta) 

(1) Sejnine se določijo v določenem odstotku osnovne 
plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal 
poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in 
sicer za: 

 opravljanje funkcije člana občinskega sveta 
(udeležba na redni seji) - 3,60 %, 

 opravljanje funkcije člana občinskega sveta 
(udeležba na izredni ali dopisni seji) – 2,08 %, 

 za vodenje seje občinskega sveta – 1,39 %. 
(2) Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek 
sejnine za vsako sejo občinskega sveta. 
(3) V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so 
člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni 
seji upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobili za 
udeležbo na eni seji. 
(4) V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za 
več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot 
eno uro zaradi lastnih potreb, mu pripada le polovični 
znesek, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi 
na sejo ali predčasno zapusti sejo zaradi občinskih 
obveznosti, mu pripada celotni znesek plačila. 
(5) Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o 
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi 
občinska uprava. 
 
4.  Višina sejnine za člane delovnih teles  

 
9. člen 

(sejnine delovnih teles) 

(1) Članom vseh delovnih teles, ki jih ustanovi občinski 
svet ali župan, pripada sejnina v določenem odstotku 
osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo 
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opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo,  za 
vsako udeležbo na seji delovnega telesa, in znaša 1,39 %. 
(2) Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih 
vodi, pripada sejnina v določenem odstotku  osnovne 
plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal 
poklicno, brez dodatka za delovno dobo,  za vsako 
udeležbo na seji delovnega telesa, in znaša 2,08 %. 
 
5.  Višina sejnine za člane nadzornega odbora  

 
10. člen 

(sejnine nadzornega odbora) 

(1) Članom nadzornega odbora pripada sejnina v 
določenem odstotku osnovne plače župana, ki bi jo prejel, 
če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno 
dobo, za vsako udeležbo na seji, in znaša 1,85 %. 
 (2) Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih 
vodi, pripada sejnina v določenem odstotku osnovne plače 
župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, 
brez dodatka za delovno dobo, in znaša 3,69 %. 
(3) Poleg tega so člani nadzornega odbora za izvedbo 
posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega 
poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu 
nadzornega odbora, upravičeni do plačila, določenega v 
odstotku  osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi 
funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za 
delovno dobo ter glede na zahtevnost posameznega 
nadzora, in sicer za: 

 zelo zahteven nadzor (ZZN) od 10 do 15 ur dela – 
1,85 %, 

 zahteven nadzor (ZN) od 5 do 10 ur dela – 1,39 % 
ter 

 manj zahteven nadzor (MZN) od 3 do 5 ur dela – 
0,93 %. 

Določila tretjega odstavka tega člena se izplačujejo tudi 
nad višino 7,5 % županove plače.  
(4) Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora 
občinski upravi predloži poročilo o opravljenem nadzoru. K 
poročilu priloži sklep o razdelitvi področij za posamezni 
nadzor ter izdelano končno poročilo. 
(5) Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana 
nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se 
obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela 
nadzornega odbora, se izplača sejnina v določenem 
odstotku osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi 
funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za 
delovno dobo, in znaša 3,60 %. 
 
6.  Višina sejnine za člane svetov ter članov drugih 

organov 

 
11. člen 

(sejnine svetov ter članov drugih organov) 

(1) Predsednikom svetov ter drugih organov, ki niso člani 
občinskega sveta (občinski štab civilne zaščite, svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugi organi, ki 
jih s sklepom imenuje občinski svet ali župan) pripada 
sejnina v določenem odstotku osnovne plače župana, ki bi 
jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za 
delovno dobo, za vsako udeležbo na seji delovnega 
telesa, in znaša 2,08 %. 
(2) Članom svetov ter drugih organov, ki niso člani 
občinskega sveta, (občinski štab civilne zaščite, svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu in drugi organi, ki 
jih s sklepom imenuje občinski svet ali župan), se lahko za 
udeležbo na seji izplača sejnina v določenem odstotku 
osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo 
opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo, za 
vsako udeležbo na seji delovnega telesa, in znaša 1,39 %. 
 

7.  Višina plačila za opravljanje nalog volilnih 
organov  

 
12. člen 

(plačila za opravljanje nalog volilnih organov) 

(1) Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih 
organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in 
predčasne volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne 
volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do 
enkratnega nadomestila v skladu z zakonom. 
(2) Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi 
namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan 
glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo 
za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do 
nadomestila v skladu z zakonom. 
 
8.  Povračila stroškov, nadomestil in drugi 

prejemki  

 
13. člen 

(povračila, nadomestila in drugi prejemki) 

(1) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega 
sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov 
Občine Oplotnica imajo pravico do povračila stroškov 
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju 
funkcije ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v 
skladu s predpisi, ki urejajo povračilo potnih stroškov za 
zaposlene v občinski upravi. Če je določena uporaba 
lastnega avtomobila, se izplača kilometrina v višini, kot je 
določena za občasno uporabo avtomobila za zaposlene v 
občinski upravi.  
(2) Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega 
sveta, člani nadzornega odbora ter člani drugih organov 
Občine Oplotnica imajo pravico do dnevnice za službeno 
potovanje in pravico do povračila stroškov prenočevanja, 
ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se 
povrnejo na podlagi predloženega računa. Za izplačilo 
dnevnic in ostalih stroškov, ki so nastali v zvezi s 
službenim potovanjem, se uporabljajo predpisi, ki veljajo 
za zaposlene v občinski upravi. 
 

14. člen 
(uporaba določil pravilnika) 

(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane 
komisij in odborov občinskega sveta, se smiselno 
uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno 
zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih 
ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan. 
(2) Plačila po tem pravilniku ne pripadajo zaposlenim v 
občinski upravi.  
 
9.  Uveljavljanje pravic in način izplačevanja  

 
15. člen 

(sredstva) 

Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad, ki 
jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz 
sredstev proračuna. 
 

16. člen 
(izplačila) 

Plače, sejnine, nagrade se mesečno izplačujejo za pretekli 
mesec, praviloma 20. dne v tekočem mesecu. 
 

17. člen 
(evidence) 

Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin, 
nagrad članov občinskega sveta, delovnih teles, članov 
svetov, članov nadzornega odbora in volilnih organov 
vodijo delavci občinske uprave, ki so zadolženi s strani 
župana, da so prisotni na seji in da pišejo zapisnik. 
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18. člen 
(službena potovanja) 

(1) Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji 
imeti nalog za službeno potovanje. 
(2) Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev 
izda župan. Za službeno potovanje župana nalog izda 
direktor občinske uprave. 
 
10.  Prehodna in končna določba 

 
19. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini 
Oplotnica, (Uradni list RS, št. 54/2008).  
 

20. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in se uporablja od prvega dne v 
naslednjem mesecu.   
 
Številka: 15.9.1/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
502. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US in 
Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 49/15), je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. 
redni seji dne 16. 5. 2022 sprejel 
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
nepremičnini: 

 parc. št. 3011/2 k.o. Oplotnica 
ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: 
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, 
matična številka:1357506000, do celote ( do 1/1).  
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 15.11.2/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
503. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US in 
Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 49/15), je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. 
redni seji dne 16. 5. 2022 sprejel 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na 
nepremičnini: 

 parc. št. 3025/3 k.o. Oplotnica 
ter pri njej vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: 
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, 
matična številka:1357506000, do celote ( do 1/1).  

 
2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 15.11.1/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
504. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 

obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi 

 
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 
61/17) in 16. člena Statuta občine Oplotnica (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 49/2015) je Občinski svet 
občine Oplotnica na svoji 15. redni seji dne, 16. 5.  2022 
sprejel  
 

SKLEP 
O LOKACIJSKI PREVERITVI 

ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
PRI POSAMIČNI POSELITVI 

 
1. člen 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z 
identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki 
prostorskih aktov ID: 2733 in se nanaša na zemljišče, ki 
obsega območje parc. št. 2588/1-del, parc. št. 2587/3-del, 
parc. št. 2592/3-del in parc. št. 2592/2-del, vse k.o. 763 - 
Oplotnica in se po določilih Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Oplotnica (Uradni list RS, št. 26/15; v 
nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v delu enote urejanja 
prostora oznake »LAG1« z namensko rabo delno območje 
kmetijskih zemljišč (drugo kmetijsko zemljišče – K2) in 
delno območje stavbnih zemljišč (površina razpršene 
poselitve - A).  
 

2. člen 

(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako 
kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev 
obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, ki ga 
je izdelalo podjetje IBIS d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 
Slovenska Bistrica, št. naloge 22/2020-ELP (datum april 
2021, dopolnitev julij 2021). 
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z 
lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske 
preveritve, ki je priloga sklepa. 
 

3. člen 

(1) Na zemljišču iz prvega in drugega člena tega sklepa se 
v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) 
omogoči preoblikovanje in razširitev obstoječega 
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stavbnega zemljišča razpršene poselitve A na območju 
parc. št. 2588/1-del, parc. št. 2587/3-del, parc. št. 2592/3-
del in parc. št. 2592/2-del, vse k.o. 763 - Oplotnica. 
Prilagojena in natančno določena oblika in velikost 
območja stavbnega zemljišča je grafično prikazana v 
Prilogi sklepa. 
(2) Gradnja stanovanjske hiše na stavbnem zemljišču, ki s 
tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po 
določilih OPN, ki se nanašajo na območja avtohtone 
gradnje v odprtem prostoru. 
 

4. člen 

(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se 
sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu in evidentira v 
prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen. 
(2) Občina Oplotnica podatke o lokacijski preveritvi 
posreduje Upravni enoti Slovenska Bistrica in Ministrstvu 
za okolje in prostor. 
(3) Občina Oplotnica vnese podatek o spremenjeni obliki 
in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih 
zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN 
pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe 
prostora. 
(4) V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 
Občina Oplotnica vodi evidenco lokacijskih preveritev. 
 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 15.8.1/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 
505. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Oplotnica 

 
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 
68/17 in 93/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine 
Oplotnica (UGSO, št. 49/15) je Občinski svet  Občine 
Oplotnica na svoji 15. redni seji dne, 16. 5. 2022 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

OBČINE OPLOTNICA 

 
1. člen 

Imenuje se občinska volilna komisija Občine Oplotnica v 
sestavi: 
 

1. PREDSEDNIK LIDIJA 
STEBERNAK 

                  , 
________________
____ 

2. NAMESTNIK 
PREDSEDNIKA 

TANJA 
BERGLEZ 

                  , 
________________
____ 

3. ČLAN BOJANA 
VUČINA 

                  , 
________________
____ 

4. NAMESTNIK  
ČLANA 

BERNARDA 
VOLČIČ 
ŠERBETAR 

                  , 
________________
____ 

5. ČLAN VLADIMIR 
DELEVIĆ 

                  , 
________________

____ 

6. NAMESTNIK 
ČLANA 

NATAŠA 
ČREŠNAR 

                  , 
________________
____ 

7. ČLAN ANTONIJA 
MATEVŽIČ 

                  , 
________________
____ 

8. NAMESTNIK 
ČLANA 

FILIP PLAJH 
LESKOVAR 

                  , 
________________
____ 

 
2. člen 

Mandat Občinske volilne komisije Občine Oplotnica traja 
štiri leta. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 15.5.1/2022 
Datum: 16. 5. 2022 
 

 Občina Oplotnica 
 Matjaž Orter, župan 

 

 
 

OBČINA PESNICA 

 
506. Odlok o priznanjih Občine Pesnica 

 
Na podlagi 6. in 18. člena Statuta Občine Pesnica (Uradno 
glasilo slovenskih občin, 26/19 in 28/19) ter 14. člena 
Odloka o grbu, zastavi in občinskem prazniku (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 15/22) je Občinski svet Občine 
Pesnica na 5. dopisni seji dne 20. 05. 2022 sprejel 
 

ODLOK 
O PRIZNANJIH OBČINE PESNICA 

 
I. Splošne določbe  

 
1. člen 

Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Pesnica, pogoje, 
postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja 
evidence.  
 

2. člen 

Občina Pesnica podeljuje priznanja zaslužnim občanom, 
drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
skupinam, združenjem in drugim organizacijam za 
dosežke, ki imajo velik pomen za razvoj in ugled občine na 
gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-
izobraževalnem, športnem in drugih področjih, za izjemna 
požrtvovalna in humana dejanja ali za splošno koristno 
delovanje v Občini Pesnica in izven nje.  

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.  
 

3. člen 

Najvišje priznanje Občine Pesnica je:  

 naziv »ČASTNI OBČAN OBČINE PESNICA«. 
 
Visoka priznanja Občine Pesnica so: 

 zlati grb Občine Pesnica, 

 priznanje Občine Pesnica. 
 

4. člen 

Župan lahko po lastni presoji podeljuje priznanja Župana 
Občine Pesnica. 
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5. člen 

O podelitvi priznanj Občine Pesnica iz 3. člena tega 
odloka odloča Občinski svet Občine Pesnica na podlagi 
javnega razpisa in na predlog Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: 
Komisija). 

Ostala priznanja lahko brez javnega razpisa podeljuje 
župan.  
 

6. člen 

Priznanja Občine Pesnica in priznanja župana se 
praviloma podeljujejo ob občinskem prazniku. Na 
slavnostni način jih podeljuje župan ali od njega 
pooblaščena oseba. 

V koledarskem letu se lahko podeli največ en naziv 
častnega občana, največ dva zlata grba in največ štiri 
priznanja Občine Pesnica.  
 
II. Določbe o posameznih priznanjih  

 
a) Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE PESNICA 

 
7. člen 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE PESNICA je najvišje 
priznanje Občine Pesnica in se lahko podeli občanom 
Občine Pesnica in drugim državljanom Republike 
Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, katerih delo 
in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem 
koli področju človekove ustvarjalnosti oziroma osebam, ki 
so posebno zaslužne za razvoj in ugled Občine Pesnica.  
 

8. člen 

Naziv ČASTNI OBČAN OBČINE PESNICA se podeli s 
posebno listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi.  
 
b) Zlati grb Občine Pesnica 

 
9. člen 

Zlati grb Občine Pesnica se podeljuje:  
1. posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe 

ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v 
občini, s katerimi povečujejo ugled občine na 
gospodarskem, družbenem in vseh drugih področjih 
življenja in dela v občini; 

2. skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim 
pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s 
katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, 
družbenem in vseh drugih področjih življenja in dela 
v občini.  

 
10. člen 

Zlati grb Občine Pesnica se podeli skupaj s posebno 
listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi.  
 
c) Priznanje Občine Pesnica 

 
11. člen 

Priznanje Občine Pesnica se podeljuje za pomembne 
dosežke, s katerimi se povečuje ugled in razvoj občine. 
Priznanje Občine Pesnica predstavlja posebna listina, ki 
vsebuje podatke o podelitvi.  
 

12. člen 

Priznanje župana Občine Pesnica se podeljuje za 
pomembne dosežke v zadnjem obdobju in posebne 
priložnosti.  

Priznanje župana Občine Pesnica predstavlja posebna 
listina, ki vsebuje podatke o podelitvi.  

Župan podeljuje priznanja učencem osnovnih šol v 
Občini Pesnica, ki so vseh devet razredov osnovne šole 

končali z odličnim uspehom. Priznanja podeljuje župan ob 
zaključku osnovno-šolskega izobraževanja.  
 
III. Postopek za podeljevanje priznanj  

 
13. člen 

Razpis za podelitev priznanj objavi Komisija enkrat letno 
na spletni strani občine in/ali v drugih javnih občilih 
najkasneje 30 dni pred občinskim praznikom. Razpisni rok 
ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.  

Z razpisom se objavijo:  

 organ, ki podeljuje priznanja;  

 kriteriji za podelitev priznanj; 

 podatki, ki jih mora vsebovati predlog; 

 kdo je lahko predlagatelj; 

 število priznanj, ki se podeljujejo; 

 rok, do katerega morajo biti podani predlogi.  
 

14. člen 

Predlog za podelitev priznanj Občine Pesnica lahko dajo 
občani, občinski svet, krajevne skupnosti, podjetja, 
društva, zavodi, politične stranke ter druge organizacije in 
skupnosti, ki imajo sedež v Občini Pesnica. 

Predlagatelji sami sebe ne morejo predlagati za 
priznanje.  
 

15. člen 

Predlog za občinsko priznanje mora vsebovati:  

 podatke o predlagatelju,  

 vrsto predlaganega priznanja, 

 podatke o predlaganem prejemniku priznanja, 

 obrazložitev k predlogu.  
 

16. člen 

Preden Komisija nadaljuje postopek za podelitev 
občinskega priznanja, seznani predlaganega posameznika 
o predlogu, opozori na uporabo njegovih osebnih 
podatkov in pridobi njegov pristanek za nadaljevanje 
postopka.  
 

17. člen 

Komisija predloge obravnava in oblikuje predlog za 
odločanje in ga posreduje občinskemu svetu.  

Komisija lahko v postopku od predlagatelja zahteva, da v 
petih dneh dopolni predlog, če je predlog nepopoln 
oziroma zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije. 
 

18. člen 

Priznanja se po tem odloku med seboj ne izključujejo pri 
čemer: 

 sta naziv Častni občan ter Grb Občine Pesnica 
enkratni priznanji, 

 se lahko Priznanje Občine Pesnica prejemniku 
priznanja podeli večkrat, vendar ne prej kot po 
preteku 5 let od podelitve zadnjega priznanja. 

 
19. člen 

Sklep občinskega sveta o podelitvi priznanj Občine 
Pesnica se objavi v javnem glasilu.  
 
IV. Evidenca o podeljenih priznanjih  

 
20. člen 

O vseh dobitnikih in podeljenih priznanjih se vodi 
evidenca. 
Evidenca, ki jo vodi občinska uprava, vsebuje:  

 zaporedno številko, 

 vrsto podeljenega priznanja, 

 predlagatelja priznanja, 
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 ime in priimek oziroma osnovne podatke o dobitniku 
priznanja, 

 naziv organa, ki je sprejel sklep o podelitvi priznanja, 

 izrek oziroma razlog za podelitev priznanja, 

 datum sprejema sklepa o podelitvi priznanja, 

 področje, na katerega se priznanje nanaša.  
Evidenca se ustrezno arhivira in se hrani trajno. 
 
V. Prehodne in končne določbe 

 
21. člen 

Občinski svet z vsakoletnim proračunom zagotovi 
potrebna finančna sredstva za izvajanje tega odloka. 
 

22. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 900-0025/2022 
Datum: 20. 05. 2022 
 

 Občina Pesnica 
 mag. Gregor Žmak, župan 

 

 
 

OBČINA PREVALJE 

 
507. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje PR19 SSE 

 
Na podlagi 110. člena, v povezavi s 119. členom  Zakona 
o urejanju prostora Ur. list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3, 
v nadaljevanju: ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je 
župan Občine Prevalje  dr. Matija TASIČ sprejel 
 

SKLEP 
O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE PR19 SSE 

 
1. Predmet sklepa 

 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje PR19 SSe (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN) na podlagi pobude lastnika 
nepremičnin na območju OPPN (v nadaljnjem besedilu: 
investitor). 
 
2. Potrditev izhodišč za pripravo OPPN 

 
Občina Prevalje je v letu 2015 sprejela Odlok o 

prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 36/2015, 71/2015, 4/2021).  

V skladu  s navedenim prostorskim aktom  je za enoto 
urejanja prostora PR19 SSe predvidena izdelava 
občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Usmeritve za izdelavo OPPN so določene v 130. členu 
OPN Občine Prevalje. Območje PR19 SSe je namenjeno 
za  individualno stanovanjsko pozidavo manjšega merila. 

Pobuda investitorja se šteje za izhodišča priprave 
OPPN. 
 
3. Območje OPPN in predmet načrtovanja 

 
Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 452, 453, 

454/1, 454/2, 454/3, 454/4, 454/5, 455/2, 455/4, 455/5, 
457/1, 465, 573/1, 686/3, 686/4, vse k.o. 884 Farna vas, v 
skupni izmeri cca 1,57 ha. 

Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi s 
priključevanjem območja na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro. 

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko 
spremeni. 

Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za  individualno stanovanjsko 
zazidavo prostostoječih  hiš  z največ dvema 
stanovanjskimi enotami,  vključno s priključevanjem 
območja na prometno, komunalno, energetsko in ostalo 
infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave 
s sosednjimi  enotami urejanja prostora. 
 
4. Način pridobitve strokovnih rešitev: 

 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev se 

izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave, se po 
potrebi  oz. na podlagi usmeritev nosilcev urejanja 
prostora zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage 
oz. rešitve za načrtovano prostorsko ureditev.  

Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor 
posega v prostor v sodelovanju s pripravljavcem. 
 
5. Vrsta postopka: 

 
OPPN se skladno  s 119. členom ZUreP-2 pripravi in 
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta. V 
primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega 
področja ustrezno vključijo v faze izdelave OPPN in 
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja. 
 
6. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih 

faz: 

 
Postopek priprave, obravnave in sprejema  OPPN bo 
potekal po naslednjem okvirnem  terminskem planu: 
 

 

Aktivnost  Nosilec Rok oz. trajanje 
aktivnosti 

Sprejem sklepa o pripravi OPPN in objava v 
uradnem glasilu 

Občinska uprava, župan maj 2022 

Objava sklepa in pobude za pripravo OPPN  v PIS 
oz. na spletnih straneh občine in poziv pristojnim 
NUP za konkretne smernice in za mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje   

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za 
smernice in mnenja  je 
30 dni po objavi gradiv 

Izdaja odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO  MOP Zakonski rok je 21 dni od 
prejema mnenj NUP 

Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila – 
OP (če je potrebno)  

Izdelovalec OPPN 30 dni od prejema 
smernic 

Objava osnutka OPPN  in OP v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o ustreznosti OP (če je 

Občinska uprava, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za izdajo 
mnenj  je 30 dni po 
objavi gradiv 
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potrebno)   

Izdaja odločbe o ustreznosti OP (če je potrebno)  MOP Zakonski rok  je 30 dni 
od prejema mnenj 
državnih NUP 

Dopolnitev osnutka OPPN in OP (če je potrebno)  Izdelovalec OPPN in OP 15 dni po prejemu  in 
analizi mnenj 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN in OP (če je potrebno)  

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN  

Javna razgrnitev traja 30 
dni, v tem času se izvede  
javna obravnava  

Opredelitev občine do pripomb javnosti in objava 
stališč do le teh  

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN  

15 dni po predaji zbranih 
pripomb v času javne 
razgrnitve 

Izdelava predloga OPPN  Izdelovalec OPPN 15 dni po sprejemu 
stališč do pripomb 

Objava predloga OPPN  v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o ustreznosti OP (če je 
potrebno)   

Občinska uprava, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za izdajo 
mnenj  je 30 dni po 
prejemu poziva 

Priprava usklajenega predloga OPPN  Izdelovalec OPPN  10 dni po pridobitvi 
mnenj  

Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu  Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, 
občinski svet 

Redna seja  

Objava OPPN v uradnem glasilu  Občinska uprava Naslednja številka 
uradnega glasila  

Izdelava končnih elaboratov  Izdelovalec OPPN  10 dni po objavi v 
uradnem glasilu  

 
7. Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za 

podajo mnenj  in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi OPPN: 

 
Državni nosilci urejanja prostora: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
Ljubljana, 

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Ljubljana, 

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Ljubljana, 

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo, Ljubljana,  

5. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, 
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Drave, Maribor, 
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Ljubljana. 
Lokalni nosilci urejanja prostora: 

1. Občina Prevalje, Prevalje, 
2. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na 

Koroškem, 
3. Elektro Celje, d.d., Celje, 
4. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, 
5. Petrtol d.d., Ljubljana. 
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje 

o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, 
Ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za varstva okolja, 
bo na podlagi 110. člena ZUreP-2 odločilo, ali je za 
izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje. 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so 
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve. 
 
8. Načrt vključevanja javnosti 

 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. 
členom ZUreP-2 in sicer s postopkom javne razgrnitve in 

javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in 
okoljskega poročila, če bo to izdelano ter obveščanja o 
postopku priprave OPPN na spletnih straneh Občine 
Prevalje. 
 
9. Seznam podatkov in strokovnih podlag ter 

obveznosti udeležencev pri urejanju prostora 
glede njihovega zagotavljanja: 

 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene 

pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za 
dejavnost prostorskega načrtovanja. Obveznosti 
investitorja se določijo v dogovoru s pripravljavcem. 

Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev 
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom 
zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic 
in mnenj prevzame investitor prostorskega posega. 
 
10. Objava in začetek veljavnosti sklepa 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Prevalje  ter začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 3502-0002/2022 
Datum: 19.05.2022 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
508. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje PR4 SP 

 
Na podlagi 110. člena, v povezavi s 119. členom  Zakona 
o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3, 
v nadaljevanju: ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je 
župan Občine Prevalje  dr. Matija TASIČ sprejel 
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SKLEP 
O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE PR4 SP 

 
1. Predmet sklepa: 

 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje PR4 SP (v 
nadaljnjem besedilu: OPPN) na podlagi pobude lastnikov 
nepremičnin na območju OPPN (v nadaljnjem besedilu: 
investitorji). 
 
2. Potrditev izhodišč za pripravo OPPN: 

 
Občina Prevalje je v letu 2015 sprejela Odlok o 

prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 36/2015, 71/2015, 4/2021).  

V skladu  s navedenim prostorskim aktom  je za enoto 
urejanja prostora PR4 SP predvidena izdelava občinskega 
podrobnega prostorskega načrta. 

Usmeritve za izdelavo OPPN so določene v 130. členu 
OPN Občine Prevalje. Na območju PR4 SP je predvidena  
sanacije obstoječe razpršene gradnje. 

Pobuda investitorjev se šteje za izhodišča priprave 
OPPN. 
 
3. Območje OPPN in predmet načrtovanja: 

 
Območje OPPN obsega zemljišča parc. št. 510, 516/4, 

516/6, 516/9,  516/10, 516/11, 516/12, 516/14, 516/15, 
516/16, 516/17, 516/23, 516/24, vse k.o. 884 Farna vas, v 
skupni izmeri cca 0,9 ha. 

Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi s 
priključevanjem območja na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro. 
 

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko 
spremeni. 

Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za  sanacijo obstoječe razpršene 
gradnje  počitniških hiš,  vključno s priključevanjem 
območja na prometno, komunalno, energetsko in ostalo 
infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave 
s sosednjimi  enotami urejanja prostora. 
 
4. Način pridobitve strokovnih rešitev: 

 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev se 

izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave, se po 
potrebi  oz. na podlagi usmeritev nosilcev urejanja 
prostora zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage 
oz. rešitve za načrtovano prostorsko ureditev.  

Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobijo 
investitorji posega v prostor v sodelovanju s 
pripravljavcem. 
 
5. Vrsta postopka: 

 
OPPN se skladno  s 119. členom ZUreP-2 pripravi in 
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta. V 
primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega 
področja ustrezno vključijo v faze izdelave OPPN in 
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja. 
 
6. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih 

faz: 

 
Postopek priprave, obravnave in sprejema  OPPN bo 
potekal po naslednjem okvirnem  terminskem planu: 
 

 

Aktivnost  Nosilec Rok oz. trajanje 
aktivnosti 

Sprejem sklepa o pripravi OPPN in objava v 
uradnem glasilu 

Občinska uprava, župan maj 2022 

Objava sklepa in pobude za pripravo OPPN  v PIS 
oz. na spletnih straneh občine in poziv pristojnim 
NUP za konkretne smernice in za mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje   

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za 
smernice in mnenja  je 
30 dni po objavi gradiv 

Izdaja odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO  MOP Zakonski rok je 21 dni od 
prejema mnenj NUP 

Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila – 
OP (če je potrebno)  

Izdelovalec OPPN 30 dni od prejema 
smernic 

Objava osnutka OPPN  in OP v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o ustreznosti OP (če je 
potrebno)   

Občinska uprava, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za izdajo 
mnenj  je 30 dni po 
objavi gradiv 

Izdaja odločbe o ustreznosti OP (če je potrebno)  MOP Zakonski rok  je 30 dni 
od prejema mnenj 
državnih NUP 

Dopolnitev osnutka OPPN in OP (če je potrebno)  Izdelovalec OPPN in OP 15 dni po prejemu  in 
analizi mnenj 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN in OP (če je potrebno)  

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN  

Javna razgrnitev traja 30 
dni, v tem času se izvede  
javna obravnava  

Opredelitev občine do pripomb javnosti in objava 
stališč do le teh  

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN  

15 dni po predaji zbranih 
pripomb v času javne 
razgrnitve 

Izdelava predloga OPPN  Izdelovalec OPPN 15 dni po sprejemu 
stališč do pripomb 

Objava predloga OPPN  v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o ustreznosti OP (če je 
potrebno)   

Občinska uprava, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za izdajo 
mnenj  je 30 dni po 
prejemu poziva 
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Priprava usklajenega predloga OPPN  Izdelovalec OPPN  10 dni po pridobitvi 
mnenj  

Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu  Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, 
občinski svet 

Redna seja  

Objava OPPN v uradnem glasilu  Občinska uprava Naslednja številka 
uradnega glasila  

Izdelava končnih elaboratov  Izdelovalec OPPN  10 dni po objavi v 
uradnem glasilu  

 
7. Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za 

podajo mnenj  in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi OPPN: 

 
Državni nosilci urejanja prostora: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
Ljubljana, 

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Ljubljana, 

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Ljubljana,  

4. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za 
infrastrukturo, Ljubljana, 

5. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, 
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,  
Sektor območja Drave, Maribor, 
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Ljubljana. 
Lokalni nosilci urejanja prostora: 

1. Občina Prevalje, Prevalje, 
2. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na 

Koroškem, 
3. Elektro Celje, d.d., Celje, 
4. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor. 
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje 

o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, 
Ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za varstva okolja, 
bo na podlagi 110. člena ZUreP-2 odločilo, ali je za 
izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje. 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so 
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve. 
 
8. Načrt vključevanja javnosti 

 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. 
členom ZUreP-2 in sicer s postopkom javne razgrnitve in 
javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in 
okoljskega poročila, če bo to izdelano ter obveščanja o 
postopku priprave OPPN na spletnih straneh Občine 
Prevalje. 
 
9. Seznam podatkov in strokovnih podlag ter 

obveznosti udeležencev pri urejanju prostora 
glede njihovega zagotavljanja: 

 
Pripravo OPPN financirajo investitorji, ki v ta namen 
sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite 
pogoje za dejavnost prostorskega načrtovanja. Obveznosti 
investitorjev se določijo v dogovoru s pripravljavcem. 
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev 
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom 
zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic 
in mnenj prevzamejo investitorji prostorskega posega. 
 
10. Objava in začetek veljavnosti sklepa 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Prevalje  ter začne veljati 
naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 3502-0001/2022 
Datum: 19.05.2022 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 
509. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območji PR39 ZP IN 
PR99 CU – Park jezero Prevalje 

 
Na podlagi 110. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o 
urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17, 199/21-ZUreP-3; v 
nadaljevanju: ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine 
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015) je 
župan Občine Prevalje dr. Matija TASIČ sprejel 
 

SKLEP 
O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJI PR39 ZP IN 
PR99 CU – PARK JEZERO PREVALJE 

 
1. Predmet sklepa: 

 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območji PR39 ZP in 
PR99 CU – Park jezero Prevalje (v nadaljnjem besedilu: 
OPPN). 
 
2. Potrditev izhodišč za pripravo OPPN: 

 
Občina Prevalje je v letu 2015 sprejela Odlok o 

prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 36/2015, 71/2015, 4/2021).  

V skladu z navedenim prostorskim aktom je za navedeni 
enoti urejanja prostora PR39 ZP in PR99 CU predvidena 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Usmeritve za izdelavo OPPN so določene v 130. členu 
OPN Občine Prevalje. Na območju PR 39 ZP je 
načrtovana kompleksna in celovita ureditev novega centra 
mesta (nov genius loci mesta). Območje je sestavljeno iz 
različnih namenskih rab, ki se med seboj dopolnjujejo – 
območje centralnih dejavnosti. Na območju PR99 CU je 
predvidena gradnja večnamenskega objekta za centralne 
dejavnosti. 
 
3. Območje OPPN in predmet načrtovanja: 

 
Območje OPPN se nahaja na centralnem delu naselja 

Prevalje. 
Obravnavano območje obsega zemljišča parc. št. 132/4, 

132/5, 133/2, 133/7, 133/8, 134/1, 134/5, 134/16, 134/24, 
136/54 (del), 136/55 (del), 136/57 (del), 137/23, 137/41, 
138/5 (del), 139/1, vse k.o. 884 Farna vas, v skupni izmeri 
cca 3,6 ha. 
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Izven območja urejanja so predvideni posegi v zvezi s 
priključevanjem območja na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro. 

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko 
spremeni. 

Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših 
izvedbenih pogojev za ureditev javnih zelenih parkovnih 
površin s spremljajočimi objekti in gradnjo 
večnamenskega objekta za centralne dejavnosti, zunanjo 
ureditev ter priključevanje na prometno in komunalno, 
energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN se prikažejo 
tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
prostora. 
 
4. Način pridobitve strokovnih rešitev: 

 
Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev se 

izdelajo v sklopu izdelave OPPN. V sklopu izdelave, se po 
potrebi oz. na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora 
zagotovijo tudi vse potrebne strokovne podlage oz. rešitve 
za načrtovano prostorsko ureditev.  

Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi Občina 
Prevalje v sodelovanju s pripravljavcem. 
 
5. Vrsta postopka: 

 
OPPN se skladno s 119. členom ZUreP-2 pripravi in 
sprejme ob smiselni uporabi določb, ki veljajo za postopek 
priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta. V 
primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega 
področja ustrezno vključijo v faze izdelave OPPN in 
izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja. 
 
6. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih 

faz: 

 
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo 
potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu: 
 

 

Aktivnost  Nosilec Rok oz. trajanje 
aktivnosti 
 

Sprejem sklepa o pripravi OPPN in objava v 
uradnem glasilu 
 

Občinska uprava, župan maj 2022 

Objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS 
oz. na spletnih straneh občine in poziv pristojnim 
NUP za konkretne smernice in za mnenje o 
verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje 
 

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za smernice 
in mnenja je 30 dni po 
objavi gradiv 

Izdaja odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO  MOP Zakonski rok je 21 dni od 
prejema mnenj NUP 

Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila – OP 
(če je potrebno)  
 

Izdelovalec OPPN 30 dni od prejema 
smernic 

Objava osnutka OPPN in OP v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o ustreznosti OP (če je potrebno) 
 

Občinska uprava, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za izdajo 
mnenj je 30 dni po objavi 
gradiv 

Izdaja odločbe o ustreznosti OP (če je potrebno)  MOP Zakonski rok je 30 dni od 
prejema mnenj državnih 
NUP 

Dopolnitev osnutka OPPN in OP (če je potrebno)  
 

Izdelovalec OPPN in OP 15 dni po prejemu in 
analizi mnenj 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN in OP (če je potrebno)  

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN  

Javna razgrnitev traja 30 
dni, v tem času se izvede 
javna obravnava  

Opredelitev občine do pripomb javnosti in objava 
stališč do le teh  

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN  

15 dni po predaji zbranih 
pripomb v času javne 
razgrnitve 

Izdelava predloga OPPN  Izdelovalec OPPN 15 dni po sprejemu 
stališč do pripomb 

Objava predloga OPPN v PIS oz. na spletnih 
straneh občine in poziv pristojnim NUP za izdajo 
mnenja in mnenja o ustreznosti OP (če je potrebno) 
 

Občinska uprava, MOP, 
NUP  

Zakonski rok za izdajo 
mnenj je 30 dni po 
prejemu poziva 

Priprava usklajenega predloga OPPN  
 
 

Izdelovalec OPPN  10 dni po pridobitvi mnenj  

Obravnava in sprejem OPPN na občinskem svetu  
 
 

Občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, 
občinski svet 

Redna seja  

Objava OPPN v uradnem glasilu  
 
 

Občinska uprava Naslednja številka 
uradnega glasila  

Izdelava končnih elaboratov  
 

Izdelovalec OPPN  10 dni po objavi v 
uradnem glasilu  
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7. Nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za 

podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo 
pri pripravi OPPN: 

 
Državni nosilci urejanja prostora: 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, 
Ljubljana, 

2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja, Ljubljana, 

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno 
dediščino, Ljubljana, 

4. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, 
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Drave, Maribor, 
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, 
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Ljubljana. 
Lokalni nosilci urejanja prostora: 

1. Občina Prevalje, Prevalje, 
2. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Ravne na 

Koroškem, 
3. Elektro Celje, d.d., Celje, 
4. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, 
5. Petrol, d.d., Ljubljana. 
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje 

o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, 
Ministrstvo za okolje in prostor, pristojno za varstva okolja, 
bo na podlagi 110. člena ZUreP-2 odločilo, ali je za 
izdelavo OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje. 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so 
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve. 
 
8. Načrt vključevanja javnosti: 

 
Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. 
členom ZUreP-2, in sicer s postopkom javne razgrnitve in 
javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN in 
okoljskega poročila, če bo to izdelano ter obveščanja o 
postopku priprave OPPN na spletnih straneh Občine 
Prevalje. 
 
9. Seznam podatkov in strokovnih podlag ter 

obveznosti udeležencev pri urejanju prostora 
glede njihovega zagotavljanja: 

 
Pripravo OPPN financira Občina Prevalje, ki v ta namen 

sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje 
za dejavnost prostorskega načrtovanja.  

Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev 
OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom 

zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic 
in mnenj prevzame Občina Prevalje. 
 
10. Objava in začetek veljavnosti sklepa: 

 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
na spletni strani Občine Prevalje ter začne veljati naslednji 
dan po objavi. 
 
Številka: 3503-0002/2022 
Datum: 18.05.2022 
 

 Občina Prevalje 
 dr. Matija Tasič, župan 

 

 
 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 
510. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Slovenska Bistrica za leto 2022 

 
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, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 
- ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - 
ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 
71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - 
ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - 
ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 
187/21 - ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE) in 102. člena 
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 
79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na  2. 
izredni seji dne, 17. 5. 2022 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA 

O PRORAČUNU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA 
LETO 2022 

 
1. člen 

V odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 
2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/22),  se 
spremeni 2. člen tako, da spremenjen glasi: 

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.« 

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

 
Sekcija/Podsekcija/K2/K3 Rebalans 2022 

v € 
   

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
   
I. S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78) 33.531.324 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 23.898.559 
70 DAVČNI PRIHODKI 20.606.852 
700 Davki na dohodek in dobiček 17.515.352 
703 Davki na premoženje 2.576.500 
704 Domači davki na blago in storitve 515.000 

   
71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.291.707 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 2.134.518 
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Sekcija/Podsekcija/K2/K3 Rebalans 2022 
v € 

711 Takse in pristojbine 33.000 
712 Globe in druge denarne kazni 56.300 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 176.940 
714 Drugi nedavčni prihodki 890.949 

   
72 KAPITALSKI PRIHODKI  323.540 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.000 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih  sredstev 135.000 

   
73 PREJETE DONACIJE 1.500 
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.500 

   
74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.307.725 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij 6.793.783 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 121.942 

   
   
II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 44.165.739 

   
40 TEKOČI ODHODKI  6.547.806 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.495.580 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 269.030 
402 Izdatki za blago in storitve 3.925.466 
403 Plačila domačih obresti 170.000 
409 Rezerve 687.730 

   
41 TEKOČI TRANSFERI  11.926.965 
410 Subvencije 257.500 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.760.540 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 836.345 
413 Drugi tekoči domači transferi 4.019.280 

   
42 INVESTICIJSKI ODHODKI  24.820.816 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 22.303.576 

   
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  870.152 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 525.300 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 344.852 

   
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) -10.634.415 

   
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 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.) 0 

   
C. RAČUN FINANCIRANJA    
   
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.400.000 
50 ZADOLŽEVANJE 2.400.000 
500 Domače zadolževanje 2.400.000 

   
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 2.101.902 
55 ODPLAČILA DOLGA 2.101.902 
550 Odplačila domačega dolga 2.101.902 

   
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -10.336.317 

   
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 298.098 

   
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 10.634.415 

   
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 10.336.317 

 
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov 

neposrednih proračunskih uporabnikov (Občinski svet, 
Župan, Nadzorni odbor, Občinska uprava, Skupni organ 
OU, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter krajevne 
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skupnosti), ki so razdeljeni po področjih proračunske 
porabe, glavnih programih in podprogramih, predpisanimi 
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogrami so razdeljeni po proračunskih postavkah, te 
pa po kontih in podkontih, določenimi s predpisanim 
kontnim načrtom.  

Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni 
del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, 
načrt razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo 
obrazložitve splošnega dela proračuna, posebnega dela 
proračuna ter obrazložitve načrta razvojnih programov s 
prilogami, letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem, letni načrt pridobivanja nepremičnin in 
premičnin ter kadrovski načrt.  

Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, 
odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih 
izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta 
(od 2022 do 2025).  

Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin na 
nivoju podskupin kontov, priloge k odloku pa so objavljene 
na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica. 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 9000-15/2022-0203-3 
Datum: 17. 5. 2022 
 
 

 Občina Slovenska Bistrica 
 dr. Ivan Žagar, župan 

 

 
 

OBČINA ŠENČUR 

 
511. Zaključni račun proračuna Občine Šenčur za 

leto 2021 

 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (ZJF, 
Uradni list RS št. 11/11-UPB, 14/13-popr., 101/13,) in 16. 
in 72. člena statuta občine Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 9/18), je občinski svet občine Šenčur 
na 28. redni seji, dne 18.5.2022  sprejel  
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
 PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2021 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šenčur za 
leto 2021, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter 
odhodke in druge izdatke proračuna. 
 

2. člen 

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki 
proračuna Občine Šenčur so bili v letu 2021 realizirani v 
naslednjih zneskih: 
 

 

KONTO 

  

OPIS 

Realizacija: 2021 
[1] 

 
v EUR 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 11.216.559,16 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 7.612.378,13 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      6.396.048,65 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 5.293.352,00 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 1.028.617,12 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 74.079,53 

706   DRUGI DAVKI 0,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.216.329,48 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  598.889,17 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 13.687,07 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  89.090,24 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 28.070,85 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 486.592,15 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 2.767.368,16 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0,00 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0,00 

722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 2.767.368,16 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 0,00 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  0,00 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    836.812,87 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 768.534,82 

741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

68.278,05 

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) 8.773.872,80 

40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.172.971,16 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 360.526,84 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 56.547,07 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  1.746.064,46 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.832,79 
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409   REZERVE 5.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.252.154,61 

410   SUBVENCIJE 41.751,37 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.564.644,11 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 288.606,57 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  357.152,56 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0,00 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 4.081.789,44 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 4.081.789,44 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 266.957,59 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM 215.551,82 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 51.405,77 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 2.442.686,36 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

2.630,51 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  2.630,51 

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.) 

2.630,51 

C.   RAČUN  FINANCIRANJA   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0,00 

500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0,00 

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 200.000,04 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  200.000,04 

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

2.245.317,00 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -200.000,04 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) -2.442.686,53 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.449.883,15 

 
3. člen 

Stanje sredstev obvezne proračunske rezerve je 
127.569,26 EUR in se prenese za isti namen v 
proračunsko leto 2022. 
 

4. člen 

Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa 
proračuna občine Šenčur za leto 2021 je priloga 
zaključnega računa. Priloga so tudi račun financiranja in 
račun finančnih terjatev in naložb občine Šenčur ter 
posebni del in načrt razvojnih programov.  
 

5. člen 

Odlok o zaključnem računu začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem Glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 410-0001/2022-2 
Datum: 18. 5. 2022 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
512. Odlok o spremembi Odloka o območjih naselij 

ter imenih naselij in ulic v Občini Šenčur 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni 
list RS, št. 25/08) in 17. člena Statuta Občine Šenčur 
(UGSO, št. 9/18, 50/21) je občinski svet Občine Šenčur, 
na 28. seji, dne 18. 5. 2022 sprejel 
 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI 

ODLOKA O OBMOČJIH NASELIJ TER IMENIH 
NASELIJ IN ULIC V OBČINI ŠENČUR 

 
1. člen 

Spremeni se druga tabela 2. člena Odloka o območjih 
naselij ter imenih naselij in ulic v Občini Šenčur (UVG, št. 
2/96, 4/07 in UGSO, št. 26/11) tako, da se v tabeli pri 
naselju Šenčur dodajo ulice z oznako: 
 
Šifra ulice__________________Ime ulice___________ 
 
0026 Ulica Antona Umnika 
0027 Severna ulica 
0028 Mala ulica 
0029 Sončna ulica  
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 371-0101/2021-14 
Datum: 18. 5. 2022 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 
513. Sklep o izvzemu iz javnega dobra 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
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79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 9/18 in 50/21) je Občinski svet 
Občine Šenčur na 28. seji, dne 18.05.2022 sprejel 
naslednji 
 

SKLEP 
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Šenčur je odločil, da se zemljišče 
parc. št. 1188/1, ID nepremičnine 4172652, k.o. 2107 – 
Luže  izvzame iz javnega dobra. 
 

2. člen 

Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status 
javnega dobra. Na parc. št. 1188/1, ID nepremičnine 
4172652, k.o. 2107 – Luže se vknjiži lastninska pravica na 
ime: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, 
matična številka 5874696000. 
 

3. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati petnajsti dan po objavi. 
 
Številka: 478-30/2022-1 
Datum: 18. 5. 2022 
 

 Občina Šenčur 
 Ciril Kozjek, župan 

 

 
 

OBČINA VERŽEJ 

 
514. Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za 

leto 2021 

 
Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Ur. 
list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popravek, 101/13, 55/15-
ZFisO, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US), 29. 
člena zakona o lokalni samoupravi ( Ur. list RS, št. 94/07,  
76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-
ZSPDSLS-1, 30/18 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) 
in 24. ter 67.člena statuta Občine Veržej ( Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 61/2016, 27/2017 in 62/2021 ) je 
Občinski svet občine Veržej na seji dne 17.5.2022   sprejel  
 

ODLOK 
O ZAKLJUČNEM RAČUNU 

OBČINE VERŽEJ ZA LETO 2021 

 
1. člen 

S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Veržej 
za leto 2021. 
 

2. člen 

Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih: 
 

 

Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.378.683 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.272.134 

70 DAVČNI PRIHODKI 1.009.169 

700 Davki na dohodek in dobiček 811.482 

703 Davki na premoženje 98.476 

704 Domači davki na blago in storitve 99.211 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 262.965 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 185.227 

711 Takse in pristojbine 1.392 

712 Globe in druge denarne kazni 21.475 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0 

714 Drugi nedavčni prihodki 54.871 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 106.549 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 106.549 

741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 0 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 1.221.437 

40 TEKOČI ODHODKI 431.186 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 175.962 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.881 

402 Izdatki za blago in storitve 220.498 

403 Plačila domačih obresti 758 

409 Rezerve 7.087 

41 TEKOČI TRANSFERI 607.510 

410 Subvencije 40.886 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 271.923 

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 47.791 

413 Drugi tekoči domači transferi 246.910 



Št. 23/20.5.2022 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 959 

 

 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 61.234 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 61.234 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 121.507 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 33.262 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 88.245 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.) 157.246 

 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

0 

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

0 

 C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 57.199 

55 ODPLAČILA DOLGA 57.199 

550 Odplačila domačega dolga 57.199 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 100.047 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -57.199 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -157.246 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 465.046 

 
3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 450-3/2022-10 
Datum: 17.5.2022  
 

 Občina Veržej 
 Slavko Petovar, župan 

 

 
 

OBČINA VOJNIK 

 
515. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v družbeni 

lastnini 

 
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
- ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine 
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016) je 
Občinski svet Občine Vojnik na 20. redni seji, dne 
18.11.2021, sprejel  
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA ZEMLJIŠČA V DRUŽBENI 

LASTNINI 

 
1. člen 

S tem sklepom se ukine status zemljišča »družbena 
lastnina v splošni rabi« na naslednjih nepremičninah:  

 parc. št. 1140/5, k. o. 1053 Loka 

 parc. št. 701/24, k. o. 1049 Lipa 

 parc. št. 701/27, k. o. 1049 Lipa 

 parc. št. 701/26 , k. o. 1049 Lipa 

 parc. št. 701/19, k. o. 1049 Lipa 
 

2. člen 

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti 
status zemljišča »družbena lastnina v splošni rabi« in 
postanejo last Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik, matična 
številka 5880386. 
 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 032-0014/2021-3 
Datum: 18.11.2021 
 

 Občina Vojnik 
 Branko Petre, župan 

 

 
 

OBČINA ZREČE 

 
516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Zreče za leto 2022 

 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – 
ZDIU12, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS 
1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),  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, 76/16 – odl. US, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 84. člena Poslovnika 
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Občinskega sveta Občine Zreče (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 37/12 in 28/18) in 19. člena Statuta 
Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 
26/18), je Občinski svet Občine Zreče na 15. redni seji 
dne, 11.5.2022 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

PRORAČUNU OBČINE ZREČE ZA LETO 2022 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Zreče za leto 2022 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 63/21) se drugi odstavek 3. 
člena odloka spremeni tako, da se glasi: 
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih: 
 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Podkonto                                             Proračun leta 2022                                                                                 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.067.422,61 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.698.532,14 

 70 DAVČNI PRIHODK 5.722.262,00 

  700 Davki na dohodek in dobiček 4.402.932,00 

  703 Davki na premoženje 697.000,00 

  704 Domači davki na blago in storitve 602.330,00 

  706 Drugi davki 20.000,00 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.976.270,14 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 281.224,43 

  711 Takse in pristojbine 5.000,00 

  712 Denarne kazni 10.100,00 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.167.710,30 

  714 Drugi nedavčni prihodki 512.235,41 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 209.500,00 

  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 

  721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 209.500,00 

 73 PREJETE DONACIJE 650,00 

  730 Prejete donacije iz domačih virov 650,00 

  731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.158.740,47 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.362.235,25 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 796.505,22 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.474.485,42 

 40 TEKOČI ODHODKI 3.016.578,56 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 585.475,00 

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 96.075,00 

  402 Izdatki za blago in storitve 2.186.060,06 

  403 Plačila domačih obresti 36.968,50 

  409 Rezerve 112.000,00 

 41 TEKOČI TRANSFERI 2.916.204,00 

  410 Subvencije  163.000,00 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.924.600,00 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 324.585,00 

  413 Drugi tekoči domači transferi 504.019,00 

  414 Tekoči transferi v tujino 0,00 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.491.702,86 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.491.702,86 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.000,00 

  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski porabniki 0,00 

  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 50.000,00 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -2.407.062,81 

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

B .RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                                        Proračun leta 2022 

IV. PREJETA VRAČILA 

DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0,00 

  750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 

  751 Prodaja kapitalskih deležev  0,00 

  752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

V.  DANA POSOJILA  

IN POVEČANJE KAPITALSKIH  DELEŽEV (440+441+442+443)  

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 

  440 Dana posojila 0,00 

  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0,00 
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  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 

  
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV.-V.) 0,00 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto                                                        Proračun leta 2022 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 

 50 ZADOLŽEVANJE 1.200.000,00 

  500 Domače zadolževanje 1.200.000,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 

 55 ODPLAČILA DOLGA 270.892,64 

  550 Odplačila domačega dolga 270.892,64 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -1.477.955,45 

X. NETO ZADOLŽEVANJE 

(VII.-VIII.) 929.107,36 

XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.-VIII.-IX.) 2.407.062,81 

  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   

  9009 Splošni sklad za drugo 1.477.955,45 

 
2. člen 

Spremeni se drugi odstavek 10. člena tako, da se glasi: 
»Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
100.000,00 EUR.« 
 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-0012/2021-7 
Datum: 11. 5. 2022 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 
PRILOGA:  

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 
 

 
 
517. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini 

Zreče 

 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE), 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 
32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – 
ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) in 19. člena Statuta Občine 
Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) 
je Občinski svet Občine Zreče na 15. redni seji dne 11. 5. 
2022 sprejel  
 

ODLOK 
O OGLAŠEVANJU IN PLAKATIRANJU V OBČINI 

ZREČE 

 
I. Splošne določbe 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 

(1) Ta odlok določa pogoje ter način oglaševanja in 

plakatiranja na območju občine Zreče. 
(2) Splošni pogoji umeščanja objektov za oglaševanje v 
prostor ter druga vprašanja, vezana na prostorsko ureditev 
in umeščenost objektov za oglaševanje, se urejajo z 
občinskim prostorskim načrtom ter drugimi prostorsko 
izvedbenimi akti.  
 

2. člen 
(pomen izrazov) 

(1) Pomen izrazov, ki se v tem odloku uporabljajo: 

 oglaševanje je celota opravil v zvezi z upravljanjem z 
objekti za oglaševanje, ki vključuje tudi njihovo 
postavitev in vzdrževanje; 

 plakatiranje je namestitev in odstranitev 
oglaševalskega predmeta na oziroma z objekta za 
oglaševanje; 

 objekti za oglaševanje so objekti, na katerih je 
možno oglaševati; delijo se na stalne in začasne 
objekte za oglaševanje; 

 oglasno mesto je prostor na objektu za oglaševanje 
in obveščanje, kjer se namesti oglas; 

 oglaševalski predmeti so plakati in drugi predmeti z 
značajem reklame, obvestila ali informacije, ki se 
nameščajo na objekte za oglaševanje; 

 oglaševalec je fizična ali pravna oseba, ki naroča 
storitve oglaševanja in plakatiranja. 

(2) Javna mesta so za potrebe izvajanja tega odloka 
definirana kot: 

 javne površine, katerih raba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, 
tržnica, igrišče, parkirišče, park, zelenica, 
rekreacijska površina in podobna površina oziroma 
površine, ki so opredeljene z zakonodajo, ki ureja 
področje graditve objektov in prostorskega urejanja; 

 objekti v javni rabi s pripadajočimi zemljišči, v skladu 
z zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov in 
prostorskega urejanja; 

 javne površine v varovalnem pasu linijskih objektov, 
ki jih ureja zakonodaja s področja cest in železnic. 

 
3. člen 

(uporaba odloka) 

(1) Določbe tega odloka se ne nanašajo na uradne napise 
in označbe poslovnih prostorov ustanov in podjetij, ki so 
nameščene na zgradbah ali njihovem pripadajočem 
zemljišču.  
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(2) Predmet tega odloka tudi niso usmerjevalne table in 
označbe ulic, ki spadajo pod usmerjevalni in obvestilni 
sistem. 
(3) Oglaševalski predmeti prav tako niso označbe gradbišč 
in informacijske table o projektih, sofinanciranih iz 
evropskih in drugih strukturnih skladov. 
 
II. Oglaševanje 

 
4. člen 

(upravljavec) 

(1) Z objekti za oglaševanje in plakatiranje, ki se nahajajo 
na javnih mestih, na katerih ima Občina Zreče lastninsko, 
stvarno ali drugo pravico, upravlja Režijski obrat Občine 
Zreče.  
(2) Upravljavec objektov za oglaševanje iz prejšnjega 
odstavka: 

 opravlja dejavnost oglaševanja,  

 redno vzdržuje in obnavlja objekte za oglaševanje,  

 skrbi, da so oglasna sredstva na oglasnem objektu 
primerno razvrščena,  

 poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem 
možnem času, najkasneje pa v roku pet delovnih dni, 

 vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov 
za oglaševanje,  

 neoddano oglasno površino na oglasnem objektu 
prelepi z enobarvnim papirjem, 

 za oglaševanje na objektih izda odločbo o obveznosti 
plačila in odmeri občinske takse, skladno z 
določbami predpisa, ki ureja občinske takse, 

 vodi kataster stalnih objektov za oglaševanje, 

 redno vodi evidence o zasedenih oziroma 
razpoložljivih kapacitetah na objektih za oglaševanje 
ter evidenco o zaračunanih in plačanih taksnih 
obveznostih ter storitvah oglaševanja in plakatiranja, 

 rešuje reklamacije naročnikov oglaševanja v skladu s 
poslovno doktrino, 

 po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev, le-
ta odstrani, najkasneje pa v roku pet delovnih dni, 

 v petih delovnih dneh po prejemu pisnega opozorila 
pristojnega občinskega inšpekcijskega organa 
odstrani vsa oglasna sredstva, ki niso nameščena v 
skladu s tem odlokom in pravilnikom iz 5. člena tega 
odloka,  

 izvaja nadzor nad stanjem objektov za oglaševanje 
in o kršitvah obvešča pristojni občinski inšpekcijski 
organ.  

(3) Za oglaševanje na objektih iz drugega in tretjega 
odstavka 6. člena tega odloka oglaševalec odda vlogo 
Občini Zreče. Pristojni organ Občine Zreče oglaševalcu 
izda odločbo o obveznosti plačila in odmeri občinske 
takse, skladno z določbami predpisa, ki ureja občinske 
takse. 
(4) Občina lahko na stalnih objektih zahteva brezplačno 
objavo sporočil, ki so pomembna za širšo javnost. 
 

5. člen 
(pravilnik) 

Izvajanje tega odloka se podrobneje uredi s pravilnikom, ki 
ga sprejme župan v roku šest mesecev po uveljavitvi tega 
odloka, upoštevajoč določbe prostorskih aktov Občine 
Zreče. S pravilnikom se uredijo predvsem: 

 vrste, velikosti in oblike objektov za oglaševanje; 

 splošna merila za postavitev objektov za lastne 
potrebe; 

 lokacije objektov za oglaševanje na javnih mestih, 

 pogoji, pod katerimi morajo biti postavljeni objekti za 
oglaševanje in 

 drugi splošni pogoji za oglaševanje in plakatiranje, v 
kolikor to predvideva ta odlok. 

III. Objekti za oglaševanje in obveščanje 

 
6. člen 

(objekti za oglaševanje) 

(1) Na javnih mestih, na katerih ima Občina Zreče 
lastninsko, stvarno ali drugo pravico, se lahko postavijo 
stalni ali začasni objekti za oglaševanje. 
(2) Stalni objekti za oglaševanje so: 

 plakatni stebri, 

 plakatni panoji, 

 obešanke na drogovih javne razsvetljave, 

 samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table, 

 slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne 
infrastrukture, 

 samostoječe table za oglaševanje, 

 svetlobne table in vitrine, 

 obvestilni in usmerjevalni znaki, 

 svetlobni napisi, 

 slikovno ali znakovno obdelane stene in strehe 
zgradb, 

 drogovi za čezcestne transparente, 

 krajevni objekti za oglaševanje, 

 zastave (le za oglaševanje za lastne potrebe); 

 drugi podobni stalni objekti. 
(3) Začasni objekti za oglaševanje so: 

 prenosljivi panoji, 

 panoji, ki jih prenašajo ljudje, 

 panoji in naprave za oglaševanje na vozilih, 

 površine gradbenih odrov oz. gradbiščnih ograj, 
svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne 
površine, 

 obvestilni ali usmerjevalni znaki, 

 samostoječi prapori in zastave, 

 drugi podobni premični objekti in naprave. 
 

7. člen 
(postavitev objekta za oglaševanje) 

(1) Objekt za oglaševanje na javnih mestih, na katerih ima 
Občina Zreče lastninsko, stvarno ali drugo pravico, se 
lahko postavi na predlog Občine Zreče, krajevne skupnosti 
ali oglaševalca.  
(2) Za postavitev objekta za oglaševanje na javnem mestu 
je potrebno Občini Zreče oddati vlogo za izdajo dovoljenja 
s podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje določb tega odloka 
ter sprejetih pravnih aktov na področju prostorskega 
urejanja.  
 

8. člen 
(uporaba predpisov) 

(1) Za postavitev objektov za oglaševanje je potrebno 
pridobiti dovoljenja in soglasja, predpisana z veljavno 
prostorsko in prometno zakonodajo ter zakonodajo s 
področja graditve objektov. 
(2) V primeru, da se zemljišče, na katerem naj bi bil 
postavljen objekt za oglaševanje, nahaja v območju, ki je s 
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta 
gospodarske javne infrastrukture, ali v območju, ki je s 
posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, 
mora investitor pred pričetkom gradnje takšnega objekta 
pridobiti mnenja oz. soglasja pristojnih organov. 
 
IV. Oglaševanje za lastne potrebe 

 
9. člen 

(oglaševanje za lastne potrebe) 

(1) Objekti za oglaševanje, stalni in začasni, služijo za 
oglaševanje proizvodov in storitev samostojnih podjetnikov 
in pravnih oseb za lastne potrebe na svojih poslovnih 
stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer 
opravljajo svojo dejavnost. 
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(2) Oglaševanje za lastne potrebe pomeni oglaševanje 
izdelkov in storitev iz svoje registrirane dejavnosti. 
(3) Z objekti za oglaševanje za lastne potrebe gospodarijo 
lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci. 
 
V. Oglaševanje in plakatiranje za potrebe volilne in 

referendumske kampanje 

 
10. člen 

(nameščanje plakatov v času volilne in referendumske 
kampanje) 

(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi 
vsebinami za volilno kampanjo je dovoljeno na plakatnih 
mestih, ki jih določi Občina Zreče. Občina Zreče 
brezplačno, tudi brez plačila občinske takse, zagotovi 
vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri 
lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, 
katerih število in skupna površina morata posameznemu 
organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno 
informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov 
ali kandidatu oz. o referendumskem vprašanju. 
(2) Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem poglavju, 
vključno s sankcioniranjem kršitev oglaševanja in 
plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje, se 
neposredno uporabljajo določbe zakona, ki ureja volilno in 
referendumsko kampanjo. 
 
VI. Takse 

 
11. člen 
(takse) 

(1) Višina ter način plačevanja takse za oglaševanje se 
ureja skladno s predpisom, ki ureja občinske takse. 
(2) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve 
taksnega predmeta oziroma začetka uporabe, in se 
plačuje za vsako vrsto oglasnega objekta v celoti vnaprej, 
preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec 
Občino Zreče obvestil o odstranitvi taksnega predmeta 
oziroma o prenehanju njegove uporabe. 
(3) Okoliščina, da izvajalec ni uporabljal oglasnega 
objekta, ki je predmet takse, ne vpliva na taksno 
obveznost. 
(4) Takse ne plačujejo samostojni podjetniki in pravne 
osebe za oglaševanje za lastne potrebe na svojih 
poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, 
kjer oglašujejo svojo registrirano dejavnost. 
(5) Na objektih za oglaševanje so za oglaševanje iz lastne 
dejavnosti na podlagi pisne vloge in sklepa občinske 
uprave občinske takse oproščeni: 

 organizatorji humanitarnih prireditev, prireditev 
socialnega ter vzgojnega značaja, javnega, 
družbenega ter občinskega pomena, organizatorji 
športnih prireditev, 

 humanitarne, vzgojne in verske organizacije ter 
društva, ki organizirajo neprofitne prireditve z 
namenom zbiranja prostovoljnih prispevkov ali 
podpore zbiranja prostovoljnih prispevkov ter 
humanitarnih ali vzgojnih programov oziroma akcij. 

(6) Na objektih za oglaševanje ne plačujejo občinske takse 
Občina Zreče, krajevne skupnosti in društva za objavljanje 
sporočil v svojem imenu in za svoj račun. 
(7) Če oglaševalec vlaga svoja sredstva v infrastrukturo 
občine in investicija ne obremenjuje proračunskih 
sredstev, se oglaševanje na tako postavljenem 
infrastrukturnem objektu uredi s pogodbo. 
 
VII. Prepovedi 

 
12. člen 

(prepovedi) 

(1) Objektov za oglaševanje in oglaševalskih predmetov, 

ki bi bili s svojo vsebino in sporočilom v očitnem nasprotju 
z interesi javnega reda in miru, ni dovoljeno nameščati. 
(2) Objektov za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:  

 če je predlagana postavitev v nasprotju s sprejetimi 
prostorskimi akti;  

 na pokopališčih;  

 na drevesih;  

 na smetnjakih;  

 na drugih mestih, kjer bi postavitev ovirala osnovno 
namembnost območja;  

 na mestih, kjer bi postavitev zakrivala ostale objekte 
za oglaševanje, oglaševalske predmete, 
usmerjevalne table, označbe ulic ter prometno 
signalizacijo;  

 na lokacije, kjer bi postavitev ovirala vedutne 
poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne 
mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente 
naravne in kulturne dediščine;  

 na površinah in objektih, kjer bi se zmanjšala 
prometna varnost zaradi zmanjšane pozornosti 
voznika ali zmanjšanja zaznavanja prometnih oznak;  

 na površinah, ki služijo kot interventne poti;  

 na površinah, objektih in območjih, kjer prepoved 
oglaševanja oziroma postavljanja oglaševalskih 
predmetov določa veljavna zakonodaja.  

(3) S pravilnikom iz 5. člena tega odloka se lahko 
podrobneje določijo lokacije, kjer je dovoljeno postavljati 
objekte za oglaševanje.  
(4) Skladno z določbami tega odloka ni dovoljeno:  

 brez dovoljenja Občine Zreče postaviti objekta za 
oglaševanje, 

 poškodovati objekte za oglaševanje, 

 trositi reklamni material,  

 lepiti male ali velike plakate na zunanje površine 
izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, elektro in 
telefonskih omaric, avtobusnih postajališč (razen za 
to namenjeno mesto) in podobno,  

 nenamensko uporabljati in poškodovati objekte ali 
naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati 
vsebine oglaševanja.  

(5) Znotraj območij kulturne dediščine ni dovoljeno 
nameščati svetlobnih napisov.  
 
VIII. Nadzor 

 
13. člen 

(nadzor nad izvrševanje določb odloka) 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo Skupne občinske uprave, katere 
ustanoviteljica je tudi Občina Zreče. Medobčinska 
inšpekcija in redarstvo je tudi prekrškovni organ Občine 
Zreče. 
 

14. člen 
(ukrepi občinske inšpekcije) 

(1) Občinski inšpektor z odločbo odredi takojšno 
odstranitev objekta za oglaševanje in obveščanje, če 
ugotovi, da je le-ta postavljen v nasprotju s tem odlokom in 
pravilnikom iz 5. člena tega odloka. 
(2) Občinski inšpektor z odločbo odredi takojšnjo 
odstranitev oglasa, če ugotovi, da je ta nameščen v 
nasprotju s tem odlokom in pravilnikom iz 5. člena tega 
odloka. 
(3) Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ne zadrži njene izvršitve.  
 
IX. Globe 
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15. člen 
(globe) 

(1) Z globo se za prekršek kaznuje posameznik, 
samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba, 
odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, če ravna v 
nasprotju z 12. členom tega odloka. 
(2) Za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena se 
kaznuje:  

 posameznik v višini 150 eurov;  

 pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik v 
višini 1.000 eurov;  

 odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika v višini 150 
eurov.  

 
X. Prehodne in končne določbe 

 
16. člen 

(pridobitev dovoljenj) 

Pravne in fizične osebe, ki že imajo nameščene objekte za 
oglaševanje, pa zanje nimajo dovoljenja, morajo v roku 
treh let po uveljavitvi pravilnika iz 5. člena tega odloka 
urediti oglaševanje skladno s tem odlokom in pravilnikom 
iz 5. člena tega odloka, sicer pristojni občinski inšpekcijski 
organ odredi odstranitev objekta za oglaševanje v skladu z 
veljavno zakonodajo.  
 

17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o 
oglaševanju v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 76/06) ter 
Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih 
objektov v lasti Občine Zreče v najem (Uradni list RS, št. 
83/06). 
 

18. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0001/2022-3 
Datum: 13. 5. 2022 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Zreče 

 
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – 
ZPrCP-F) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski svet 
Občine Zreče na 15. redni seji dne 11.5.2022 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

KATEGORIZACIJI OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI 
ZREČE 

 
1. člen 

V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Zreče (Uradni list RS, št. 55/09) se 4. člen spremeni tako, 
da se glasi: 

»4. člen 

Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v 
občini in naselji v sosednjih občinah so: 
 

 

Zap
. št. 

Cesta Odsek 
Začetek 
odseka 

Potek 
Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
v sosednji občini 

[m] 

1. 383020 383021 C R2 430 
Sl. Konjice - 
Dobrava - Zreče 

C R3 701 1.834 V 1.354 Sl. Konjice 

2. 383030 383031 C R3 700 
Sl. Konjice - 
Gabrovlje - Zreče 

C 485060 1.417 V 2.581 Sl. Konjice 

3. 383040 383041 C R2 430 
Sl. Konjice - 
Strganjšek - Gračič 

C 485060 2.108 V 2.596 Sl. Konjice 

4. 440250 440251 C R3 700 
Oplotnica - Božje - 
Koroška vas 

C 485050 2.836 V 6.834 Oplotnica 

5. 440260 440261 C 440250 
Brezje - Koroška 
vas 

C 485050 500 V 4.429 Oplotnica 

6. 460040 460044 C 460050 Vodonik - Kumer C R3 701 10.223 V 1.348 Vitanje 

7. 460040 460045 C R3 701 
Kumer - Studenčnik 
- Lukanja 

C RT 930 4.230 V 1.552 Sl. Bistrica 

8. 460080 460081 C 460040 
Slemenek - 
Kamenikova žaga 

C R3 701 3.596 V 2.230 Vitanje 

9. 485010 485011 C R3 701 
Loška gora - Sp. 
Zazjal 

C 460060 2.975 V - 

10. 485020 485021 C R2 431 
Križevec - Osredek 
- Zreče 

C R3 701 2.732 V - 

11. 485030 485031 C R3 701 
Dobrava - Radana 
vas 

C 383030 1.342 V - 

12. 485040 485041 C 485050 
Črešnova - Zlakova 
- Gračič 

C 485060 2.095 V 2.068 Oplotnica 

13. 485050 485051 C R3 701 
Padeški vrh - 
Gorenje - Zg. Zreče 

C R3 701 7.870 V - 

14. 485060 485061 C 485070 
Zreče - Gračič - 
Malahorna 

C R3 700 2.689 V 849 Oplotnica 

15. 485070 485071 C R3 701 Kovaška cesta I C 485070 422 V - 

16. 485070 485072 C 485070 Kovaška cesta II C R3 701 1.661 V - 
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17. 485080 485081 C 460040 
Zbičajnikova žaga - 
Loška gora 

C R3 701 6.115 V - 

18. 485090 485091 C 460040 Beli križ - Mah C 485050 3.669 V - 

V…vsa vozila SKUPAJ 58.314 M «  
 

2. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»5. člen 

Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so: 
 

Zap. 
Št. 

Cesta Odsek 
Začetek 
odseka 

Potek 
Konec 
odseka 

Dolžina 
[m] 

Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
v sosednji občini 

[m] 

1. 964390 964391 C R2 430 
Beli potok - 
Lindek 

O 985581 2.640 V - 

2. 985010 985011 C 460040 
Odcep 
Studenčnik 

Z HŠ 21 208 V - 

3. 985030 985031 C 460040 Odcep Tič Z HŠ 24 419 V - 

4. 985040 985041 C 460040 Odcep Obrovnik Z HŠ 26 787 V - 

5. 985060 985061 C 460040 Odcep Ostruh Z HŠ 32 239 V - 

6. 985080 985081 C 460040 Odcep Rožič Z HŠ 34 356 V - 

7. 985090 985091 C 485090 Odcep Vranjek Z HŠ 16 326 V - 

8. 985100 985101 C 485050 Odcep Orlačnik Z HŠ 5 355 V - 

9. 985110 985111 C 985100 Odcep Ovčar Z HŠ 4 224 V - 

10. 985120 985121 C 485050 
Smogavc - 
Rutnik 

Z HŠ 5A 575 V - 

11. 985130 985131 C 985140 
Kapela - bife 
Likuž 

C 985120 159 V - 

12. 985140 985141 C 485050 
Likuž - Sv. 
Kunigunda 

Z cerkev 237 V - 

13. 985150 985151 C R3 701 
Padeški vrh - 
Navršnik 

Z HŠ 28A 1.149 V - 

14. 985160 985161 C 985150 Odcep Rančnik Z HŠ 12 440 V - 

15. 985170 985171 C 485050 
Odcep Lokva - 
Francuz 

Z HŠ 4A 1.341 V - 

16. 985180 985181 C 985210 Hren - Grčar Z HŠ 4A 309 V - 

17. 985190 985191 C 485050 Matic - Bezovje Z HŠ 13 1.313 V - 

18. 985200 985201 C 985170 
Odcep Kangler - 
Pavlič 

Z HŠ 32 484 V - 

19. 985210 985211 C 485050 Žorga - Zejošnik Z HŠ 1 929 V - 

20. 985230 985231 C 485040 
Zlakova Jerač - 
Rošar 

Z HŠ 19B 490 V - 

21. 985240 985241 C 985270 
Zlakova Jerač - 
Kvac 

Z HŠ 21 1.273 V - 

22. 985250 985251 C 485040 
Kapela - Sv. 
Martin 

Z cerkev 401 V - 

23. 985260 985261 C 485010 
Loška gora - 
Bork 

Z HŠ 19 1.537 V - 

24. 985270 985271 C 985230 
Križišče Zlakova 
- Kovače 

Z HŠ 29 564 V - 

25. 985280 985281 C 985310 
Ilirska - Brinjeva 
gora 

C 485040 1.791 V - 

26. 985290 985291 C 485040 
Odcep Zlakova - 
Brečko 

Z HŠ 14 662 V - 

27. 985300 985301 C 985280 
Gregorc - Sv. 
Neža 

Z HŠ 23 852 V - 

28. 985310 985311 C 985340 
Zlakovška c. - 
Zimrajh 

C 485040 1.166 V - 

29. 985320 985321 C 985280 
Odcep Falnoga - 
Gregorc 

C 985310 229 V - 

30. 985330 985331 C 985310 
Zlakovška c. 
Gregorc 

Z HŠ 13 543 V - 

31. 985340 985341 C 485060 Dravinjska cesta C 985850 963 V - 

32. 985350 985351 C 985340 
Cesta pod 
hribom 

Z HŠ 4 725 V - 

33. 985360 985361 C 460040 Odcep Tihek Z HŠ 49 236 V - 

34. 985370 985371 C 460040 
Vidmar - Sp. 
Jereb 

Z HŠ 8A 1.271 V - 

35. 985380 985381 C 985370 Odcep Vidmar - Z HŠ 31 1.407 V - 
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Repnik 

36. 985400 985401 C 383030 Pirš - Železinger C 985410 548 V - 

37. 985410 985411 C 383020 
Moljk - Šobek - 
Kohne 

C 485030 1.320 V - 

38. 985420 985421 C 460040 
Vas Skomarje - 
Medved 

C 985590 556 V - 

39. 985430 985431 C R2 430 Stranice center C R2 431 619 V - 

40. 985440 985441 C R3 431 
Stranice - Gornja 
vas 

C R2 430 1.545 V - 

41. 985450 985451 C 485010 Zazijal - Lipa C R2 431 1.776 V - 

42. 985460 985461 C 985450 
Zabork - Brški 
travnik 

Z HŠ 17 1.603 V - 

43. 985470 985471 C 985460 
Zabork - odcep 
Samec 

Z HŠ 10 618 V - 

44. 985480 985481 C 985460 
Zabork - 
Pungartnik 

Z HŠ 16 285 V - 

45. 985500 985501 C 985460 Zabork - Jelenko Z HŠ 21 349 V - 

46. 985510 985511 C 985520 Rugel - Ogrinšek Z HŠ 9 767 V - 

47. 985520 985521 C 485020 
Križevec Švab - 
Rugel 

Z HŠ 18 1.173 V - 

48. 985530 985531 C 985460 
Zabork - odcep 
Bornšek 

Z HŠ 12 657 V - 

49. 985540 985541 C 985460 
Zabork - odcep 
Mravljak 

Z HŠ 15 315 V - 

50. 985550 985551 C 985450 
Zabork - odcep 
Kolar 

Z HŠ 10 459 V - 

51. 985560 985561 C 985550 
Zabork - odcep 
Kovač 

Z HŠ 11 293 V - 

52. 985570 985571 C R2 430 
Odcep Bukovlje 
ribniki 

Z HŠ 53 698 V - 

53. 985580 985581 C 964390 
Odcep Mala 
gora 

Z HŠ 8 1.919 V 1.080 Vojnik 

54. 985590 985591 C 485080 
Loška g. - 
Gapčuh - 
Skomarje 

C 985420 5.622 V - 

55. 985600 985601 C 985590 Odcep Lapret Z HŠ 9 761 V - 

56. 985610 985611 C 985590 
Odcep 
Pubreznik 

Z HŠ 7 399 V - 

57. 985620 985621 C 985590 Odcep Ortman Z HŠ 6 871 V - 

58. 985630 985631 C 485020 Jamniška cesta Z vežica 746 V - 

59. 985640 985641 C 985630 Odcep Pavlak Z HŠ 8 146 V - 

60. 985650 985651 C R3 701 
Ulica Jurija 
Vodovnika 

C 485020 335 V - 

61. 985660 985661 C R3 701 
Ulica bratov 
Mernik 

C 485020 459 V - 

62. 985670 985671 C R3 701 Šarhova ulica C 985660 272 V - 

63. 985680 985681 C R3 701 
Ulica 
Pohorskega 
bataljona 

C 985660 260 V - 

64. 985690 985691 C 985660 Prešernova ulica Z HŠ 2 101 V - 

65. 985700 985701 C 985660 Cankarjeva ulica Z HŠ 5 58 V - 

66. 985710 985711 C 985660 Vodnikova ulica C 985680 274 V - 

67. 985720 985721 C R3 701 Vezna ulica C 985710 70 V - 

68. 985730 985731 C R3 701 Prečna ulica C 985710 66 V - 

69. 985740 985741 C R3 701 Pohorska cesta C 985770 272 V - 

70. 985750 985751 C R3 701 Ogljarska ulica Z HŠ 10A 342 V - 

71. 985760 985761 C 985750 Odcep Petre Z HŠ 2 104 V - 

72. 985770 985771 C 985740 Mladinska ulica C R3 701 348 V - 

73. 985780 985781 C 985770 Štajerska ulica C 985740 95 V - 

74. 985790 985791 C R3 701 
Vodovodna c. - 
Ančka 

Z HŠ 5 1.048 V - 

75. 985800 985801 C 985790 Obvozna cesta C 985790 295 V - 

76. 985810 985811 C 383030 
Železinger - 
Petelinek 

C 383040 785 V - 

77. 985820 985821 C 985400 
Gabrovlje - 
Sadek - Radana 
vas 

C 485030 1.002 V - 

78. 985830 985831 C 985840 Cesta talcev Z HŠ 8 90 V - 

79. 985840 985841 C R3 701 Tel. Gor. - C. C 485070 185 V - 
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talcev - Bife 

80. 985850 985851 C 485070 
Tovarniška cesta 
- Strma cesta 

Z HŠ 4 1.271 V - 

81. 985860 985861 C R3 701 
Odcep Muzejski 
vlak 

C 485070 144 V - 

82. 985870 985871 C 985850 
Vinogradna 
cesta 

Z HŠ 7 351 V - 

83. 985880 985881 C 985850 Breg Z HŠ 9 731 V - 

84. 985890 985891 C 985850 
Ulica Borisa 
Vinterja 

C 485070 180 V - 

85. 985900 985901 C R3 701 Cesta za PTC Z HŠ 13 231 V - 

86. 985910 985911 C R3 701 
Boharina - 
Lorger - Gačnik 

Z HŠ 13 1.350 V - 

87. 985920 985921 C 485080 
Loška gora - 
Ošlak - 
Rebernjak 

Z HŠ 24 1.307 V - 

88. 985930 985931 C R2 430 
Stranice - odcep 
Krejanec 

Z HŠ 15 395 V - 

89. 985940 985941 C R2 430 
Stranice - odcep 
Grabenšek 

Z HŠ 5 746 V - 

90. 985950 985951 C R2 430 
Križevec - odcep 
Pečovje 

Z HŠ 41 511 V - 

91. 985960 985961 C R2 430 
Osredek - 
Bombek 

C R2 430 1.040 V - 

92. 985970 985971 C 985340 
Odcep Rudniška 
- Kvac 

Z HŠ 29 576 V - 

93. 985980 985981 C 985260 
Odcep Bork - 
Oprešnik 

Z HŠ 16 572 V - 

94. 985990 985991 C 985900 Cesta za vrtec Z HŠ 13 75 V - 

95. 986010 986011 C R3 701 Cesta Težak Z HŠ 6 175 V - 

96. 986020 986021 C R3 701 Odcep Hotel Z HŠ 15 162 V - 

97. 986030 986031 C R3 701 
Odcep Vile 
Terme 

Z HŠ 17D 141 V - 

98. 986040 986041 C R3 701 Odcep Brglez Z HŠ 3A 110 V - 

99. 986050 986051 C 985850 Šolska cesta Z HŠ 3 328 V - 

100. 986060 986061 C 485070 Brglez - Ložak C 485070 217 V - 

101. 986060 986062 C 485070 
Kovaška cesta - 
povezava 

C 986060 32 V - 

102. 986070 986071 C 485060 Rudniška cesta C 985340 139 V - 

103. 986080 986081 C R3 701 Rezar - Kekl C 985850 434 V - 

104. 986080 986082 C 986080 
Tovarniška - 
odcep Hren 

Z HŠ 9B 88 V - 

105. 986090 986091 C 460040 Odcep Orlačnik Z HŠ 22 187 V - 

106. 986100 986101 C 985590 Odcep Kladnik Z HŠ 17 602 V - 

107. 986110 986111 C 985790 
Odcep Bork - 
Jerot 

Z HŠ 14 577 V - 

108. 986120 986121 C R2 431 
Stranice - odcep 
Marolt 

Z HŠ 55 281 V - 

109. 986130 986131 C 986520 
Bukovlje - odcep 
Meke 

Z HŠ 50 619 V - 

110. 986140 986141 C R2 430 
Stranice Jana - 
Hlastec 

C R2 431 209 V - 

111. 986150 986151 C 985430 
Stranice - odcep 
Sv. Lovrenc 

Z HŠ 33 185 V - 

112. 986160 986161 C 985430 
Stranice - odcep 
Keja 

Z HŠ 18 150 V - 

113. 986170 986171 C R2 430 
Grobovi - Špes - 
Dular 

C 964390 924 V - 

114. 986180 986182 C 985590 
Odcep Medved - 
Rozman 

Z HŠ 36A 500 V - 

115. 986190 986191 C 460040 Odcep Višnar Z HŠ 24 206 V - 

116. 986200 986201 C 460040 
Odcep Kolar - 
Vidmar 

Z HŠ 27 459 V - 

117. 986210 986211 C 485080 Odcep Črešnar Z HŠ 1 157 V - 

118. 986220 986221 C 460040 
Zg. Videčnik - 
Kotnik 

Z HŠ 18 1.098 V - 

119. 986230 986231 C 383020 Odcep Iršič Z HŠ 53 272 V - 

120. 986240 986241 C 985810 Odcep Godec Z HŠ 21 200 V - 

121. 986250 986251 C R3 701 Odcep Nune Z vikend 415 V - 
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122. 986260 986261 C R2 430 Odcep Lajler Z HŠ 40 259 V - 

123. 986270 986271 C 440250 Odcep Konec Z HŠ 16 1.440 V - 

124. 986280 986281 C 440250 Odcep Lah Z HŠ 17 579 V - 

125. 986290 986291 C 440260 Odcep Koprivnik Z HŠ 14 500 V - 

126. 986300 986301 C 985090 Odcep Perbil Z HŠ 19 210 V - 

127. 986310 986311 C 460040 Odcep Flis Z HŠ 22 350 V - 

128. 986330 986331 C 460040 Odcep Korl Z HŠ 31 513 V - 

129. 986340 986341 C 985150 
Odcep Anželak - 
Stebre 

Z HŠ 17 1.335 V - 

130. 986350 986351 C R3 701 Odcep Rutnet Z HŠ 25 388 V - 

131. 986360 986361 C 485060 Radana vas Z HŠ 23 254 V - 

132. 986370 986371 C R3 701 Odcep Švab Z HŠ 29 1.300 V - 

133. 986380 986381 C 485050 Odcep Draksler Z HŠ 1 300 V - 

134. 986390 986391 C 485060 Odcep Rušnik Z HŠ 26 874 V - 

135. 986400 986401 C 485080 
Odcep Ravničan 
- Hren 

Z HŠ 28 66 V - 

136. 986410 986411 C R3 701 Gurjok - Vetrih Z HŠ 25A 700 V - 

137. 986420 986421 C R3 701 
Dobroveljska 
cesta 

Z HŠ 2 242 V - 

138. 986430 986431 C 986420 Kratka pot Z HŠ 4 70 V - 

139. 986440 986441 C 986420 
Koprivnikova 
ulica 

C 986450 255 V - 

140. 986450 986451 C 986420 Ob gozdu Z HŠ 24 250 V - 

141. 986460 986461 C 985410 
Odcep Gabrovec 
I 

Z HŠ 83 85 V - 

142. 986460 986462 O 986461 
Odcep Gabrovec 
II 

Z HŠ 81 33 V - 

143. 986470 986471 C 985410 Odcep Slapnik Z HŠ 85 90 V - 

144. 986480 986481 C 485040 Gračič Z HŠ 10 396 V - 

145. 986490 986491 C R3 701 CNR - 11K Z HŠ 11K 112 V - 

146. 986500 986501 C 485070 KGZ - 3 cole Z HŠ 20A 226 V - 

147. 986510 986511 C 485020 
Osredek - odcep 
Šarlah 

Z HŠ 22 322 V - 

148. 986510 986512 C 986510 
Osredek - odcep 
rezervoar 
(vikendi) 

Z HŠ 19C 58 V - 

149. 986520 986521 C R2 430 
Stranice - 
Bukovlje - 
Čretvež 

Z N.H. 2.499 V - 

V…vsa vozila SKUPAJ 89.159 M «  
 

3. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, 
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 
in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije 
Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2022-
135 (509) z dne 22. 3. 2022. 
 

4. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0009/2021-40  
Datum: 11. 5. 2022 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

določitvi volilnih enot za volitve članov organov 
krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče 

 
Na podlagi 109. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 19. 
člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 
15. redni seji dne, 11.5.2022 sprejel  
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

DOLOČITVI VOLILNIH ENOT 
ZA VOLITVE ČLANOV ORGANOV KRAJEVNIH 

SKUPNOSTI 
NA OBMOČJU OBČINE ZREČE 

 
1. člen 

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov organov 
krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 50/06, 41/10; Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/14, 40/17) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi: 
»Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zreče se 
oblikuje 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov 
sveta krajevne skupnosti.  
1. volilna enota obsega naselja Loška gora pri Zrečah in 
Boharina.  

V 1. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti. 
2. volilna enota obsega naselji Osredek pri Zrečah in 
Zreče. Naselje Zreče predstavljajo Bork, Cankarjeva ulico, 
Jamniška cesta, Mladinska ulica, Obvozna cesta, 
Pohorska cesta, Prešernova cesta, Štajerska ulica, 
Vodnikova ulica, Vodovodna cesta, Cesta na Roglo 
številke: 6, 8, 8/A, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 27/A, 29, 31, 
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33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Cesta talcev 
2, Ulica Bratov Mernik (razen Ulice bratov Mernik 22), 
Ulica Pohorskega bataljona številke: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16 in Ogljarska ulica.  

V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne 
skupnosti.  
3. volilna enota obsega naselje Zreče, in sicer Cesto na 
Roglo številke: 4/B, 4/C, 4/E, 4/F, 4/G, 4/H, 11/A do 11/M, 
13, 13/A, 13/B, 15, 17, od 17/A do 17/D, 19, 21, Cesto 
talcev (razen Ceste talcev 2), Slomškovo ulico, Šarhovo 
ulico, Ulico Pohorskega bataljona številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, Ulico Jurija Vodovnika, Ulico 12. 
Oktobra in Ulico bratov Mernik 22.  

V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne 
skupnosti. 
4. volilna enota obsega naselja Zreče, Gračič in Radana 
vas. Naselje Zreče predstavljajo Breg št. 16, 17, 17/A, 20, 
20/A, 21/A, 22, 22/A, Brinjeva gora številke: 1, 1/A, 2, 2/A, 
3/A, 4, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 32, Cesta na Roglo 
številke: 1, 1/A, 2, 3, 3/A, 4, 4/A, 5, 5/A, 5/B, 7, 9, 9/A, 9/B, 
Cesta pod hribom, Dobroveljska cesta, Dravinjska cesta 
številke: 2, 3, 5, Kovaška cesta številke: 1, 2/A, 3, 4, 5, 
6/A, 7, 7/A, 8, 9, 13, 15, 17, 17/A, 19, 21, 23, 25, 25/A, 
25/B, 27, 29, 29/A, 29/B, Kratka pot, Obrtniška cesta, Ob 
gozdu, Rudniška cesta in Ulica Janeza Koprivnika.  

V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne 
skupnosti.  
5. volilna enota obsega naselje Zreče, in sicer Breg 
številke: 1, 1/A, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 6/B, 7, 8, 9, Cesto na 
Gorenje, Cesto na Roglo številke: 18, 18/A, 20, 20/A, 
20/B, 22, 24, 28, 59, 59/A, 61, 63, 65, 67, 69, 69/A, 71, 73, 
Dravinjsko cesto 1, Ilirsko pot, Kovaško cesto številke: 10, 
10/A, 12, 14, 14/A, 16, 18, 20, 22, 22/A, 24, 26, 28, 30, 31, 
31/B, 32, 33, 34, 34/A, 35, 36, 36/A, 37, 37/A, 38, 39, 40, 
42, Strmo cesto, Šolsko cesto, Tovarniško cesto, Ulico 
Borisa Vinterja in Vinogradno cesto.  

V 5. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.  
6. volilna enota obsega naselji Zreče in Zlakova. Naselje 
Zreče predstavljajo Breg številke: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19, 21, 21/B, 23, 23/A, 24, Brinjeva gora številke: 5, 
5/A, 6, 7, 7/A, 8, 8/A, 9, 10, 11, 12, 12/A, 12/B, 13, 14, 15, 
16, 16/A, 17, 17/A, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35 in 
Zlakovška cesta.  

V 6. volilni enoti se voli 1 član krajevne skupnosti.« 
 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-3/2022-6 
Datum: 11. 5. 2022 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
520. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 

varstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Zreče 

 
Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 
21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 37. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 
5/09 in 6/12), 130. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi 
(Uradni list RS, št. 196/21) in 19. člena Statuta Občine 

Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16, 26/18), je 
Občinski svet Občine Zreče na 15. redni seji dne 
11.5.2022 sprejel 
 

SKLEP 
O IZDAJI SOGLASJA K CENI SOCIALNO VARSTVENE 

STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V 
OBČINI ZREČE 

 
1. člen 

Občinski svet Občine Zreče daje soglasje k ceni storitve 
pomoč družini na domu, ki jo izvaja Lambrechtov dom 
Slovenske Konjice in znaša: 

 za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do 
sobote v višini 23,50 EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravlja storitve na nedeljo v višini 30,59 
EUR za efektivno uro, 

 za dneve opravlja storitve na praznik v višini 34,24 
EUR na efektivno uro. 

 
2. člen 

Cena storitve pomoč družini na domu se pokrije iz 
proračuna Občine Zreče: 

 za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do 
sobote v višini 16,13 EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 
16,75 EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 
19,13 EUR na efektivno uro. 

Cena storitve pomoč družini na domu se pokrije iz 
proračuna Republike Slovenije:  

 za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do 
sobote v višini 1,97 EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 2,94 
EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 3,21 
EUR na efektivno uro. 

Cena storitve pomoč na domu za uporabnika tako znaša: 

 za dneve opravljanja storitve od ponedeljka do 
sobote v višini 5,40 EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravljanja storitve na nedeljo v višini 
10,90 EUR na efektivno uro, 

 za dneve opravljanja storitve na praznik v višini 
11,90 EUR na efektivno uro. 

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.6.2022 
dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 
Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu, št. 1224-0013/2021-3, z dne 23.9.2021 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 50/21). 
 
Številka: 1224-0008/2022-7 
Datum: 13. 5. 2022 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 

 
 
521. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev 

obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi 

 
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, (Uradni list RS, št. 
61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) in 19. člena 
Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
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1/16 in 26/18) je Občinski svet Občine Zreče na 15. redni 
seji dne 11. 05. 2022 sprejel 
 

SKLEP 
O LOKACIJSKI PREVERITVI 

ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
PRI POSAMIČNI POSELITVI 

 
1. člen 

Potrdi se lokacijska preveritev za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 
75/1-del, 76/1-del in 1429/1-del, vse k.o. 1103 – Stranice. 
Lokacijska preveritev ima v zbirki prostorskih aktov 
identifikacijsko številko 2485. 
 

2. člen 

Po določilih Odloka o prostorskem načrtu Občine Zreče 
(OPN Občine Zreče – UPB1) (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 27/21 – uradno prečiščeno besedilo) se 
obravnavana zemljišča nahajajo v enoti urejanja prostora 
z oznako OP7. Prilagojena in natančno določena oblika in 
velikost območja stavbnega zemljišča je grafično 
prikazana v Prilogi sklepa. 

Na opredeljenih stavbnih zemljiščih iz prvega člena tega 
sklepa, in kot so določena v Elaboratu o lokacijski 
preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča, ki ga 
je izdelal ZUM,  urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., 
Maribor, pod št. projekta: 151/2020, april 2021/dopolnitev 
november 2021/dopolnitev marec 2022, se omogoča 

gradnja stanovanjskega objekta brez možnosti  
spremljajočih dejavnosti. Sprememba namembnosti 
objekta ni možna. 
 

3. člen 

Lokacijska preveritev ne nadomešča projektnih pogojev, ki 
jih je potrebno pridobiti v postopku priprave dokumentacije 
za gradbeno dovoljenje. 
 

4. člen 

Sklep o lokacijski preveritvi se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
Vnese se v evidenco lokacijskih preveritev in evidentira v 
prostorskem informacijskem sistemu. Sklep s podatki o 
lokacijski preveritvi se posreduje Upravni enoti Slovenske 
Konjice in Ministrstvu za okolje in prostor. 
 
Številka: 3505-0006/2021-83 
Datum: 13. 5. 2022 
 

 Občina Zreče 
 mag. Boris Podvršnik, župan 

 
Priloga:  

 Prilagojena in natančno določena oblika in velikost 
stavbnega zemljišča 
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OBČINA ŽETALE 

 
522. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Žetale za leto 2022 (Rebalans 
1) 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo,27/08-
odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl.US, 40/12 – ZUJF, 
14/15-ZUUJFO , 76/16-odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1 , 
30/18, 61/2020-ZIUZEOP-A in 80/2020-ZIUOOPE), 29. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15- 
ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US ) in 

15. člena Statuta Občine Žetale  (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 54/17),  je Občinski svet Občine 
Žetale na 16. redni  seji, dne 16.05.2022 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE ŽETALE ZA LETO 2022 

(REBALANS 1) 
 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2022 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 69/21), se spremeni 2. člen 
tako, da se glasi:   
 

 

  

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2022-

Rebalans 1  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.831.640 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)                1.349.553 

70 DAVČNI PRIHODKI  1.287.478 

700 Davki na dohodek in dobiček                1.229.393 

703 Davki na premoženje 33.780 

704 Domači davki na blago in storitve 24.305 

706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 62.075 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 30.925 

711 Takse in pristojbine 1.400 

712 Denarne kazni 3.340 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     10.670             

714 Drugi nedavčni prihodki 15.740 

72 KAPITALSKI PRIHODKI                     13.700 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja 13.700 

73 PREJETE DONACIJE 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 

731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI                    468.387 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 447.844 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU                     20.543 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.791.468 

40 TEKOČI ODHODKI 695.685 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 133.500 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 21.050 

402 Izdatki za blago in storitve 514.085 

      403 Plačila domačih obresti 8.250 

409 Rezerve 18.800 

41 TEKOČI TRANSFERI 608.806 

410 Subvencije 0 

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom 406.200 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 37.110 

413 Drugi tekoči domači transferi 165.496 

 

414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 371.657 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 371.657 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 115.320 

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. 85.700 

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom 29.620 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 40.172 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2022-
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Rebalans 1 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751+752) 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 

752 Kupnina iz naslova privatizacije 0 

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

440 Dana posojila 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.) 

0 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 

Skupina/podskupina kontov Proračun  2022-

Rebalans 1  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 119.781 

55 ODPLAČILO DOLGA 119.781 

550 Odplačilo domačega dolga 119.781 

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-

(II.+V.+VIII.) 

-79.609 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -119.781 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) -40.172 

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 

Splošni sklad za drugo) 

                    79.609 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

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

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 

Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2022 sta 
sestavni del tega odloka. 
 

3. člen 

Ostali členi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 
2022 ostajajo nespremenjeni. 

 
4. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem  objave  v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 032-16/2018-5 
Datum: 16.5.2022  
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 

 
 
523. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole Žetale 

 

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96, 36/00- ZPDZC in 127/06-  ZJZP), 40., 41. 
in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09- 
popr., 20/11, 40/12- ZUJF, 57/12- ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16- popr., 25/17- ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) in 15. 
člena Statuta Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 54/17) je Občinski svet na svoji 16. seji, dne 16. 
5. 2022 sprejel, naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

ZAVODA OSNOVNE ŠOLE ŽETALE 

 
1.člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnova šola Žetale (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/2011) se v 10. členu spremeni tretji odstavek 
tako, da se glasi: 
(3) Svet zavoda sestavlja 9 članov, in sicer. 

 trije predstavniki ustanovitelja zavoda 

 trije predstavniki delavcev zavoda (dva predstavnika 
šole, en predstavnik enote vrtca OŠ Žetale) in 

 trije predstavniki staršev (dva predstavnika staršev 
šole in en predstavnik staršev enote vrtca OŠ Žetale) 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
(4) Predstavnike delavcev se voli: 

 2 predstavnika strokovnih delavcev zavoda in 

 1 predstavnik izmed upravno-administrativnih in 
tehničnih delavcev. 

 
2.člen 

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin, uporabljati pa se začne s pretekom 
mandata članov sveta zavoda v tekoči sestavi. 
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Številka: 032-16/2018 
Datum: 17. 5. 2022 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 

 

 
 
524. Sklep o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje v Enoti vrtec Žetale in rezervacij v 
programih predšolske vzgoje v javnih vrtcih 

 
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona 
o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09–ZIUZGK, 36/10, 62/10–ZUPJS, 
94/10–ZIU in 40/12–ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 55/17 in 
18/21),  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 24. člena Pravilnika o 
sprejemu otrok v enoto vrtec pri OŠ Žetale (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 18/2011, 26/14) ter 15. člena Statuta 
Občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17), 
je Občinski svet Občine Žetale na 16. redni seji, dne 16. 5. 
2022, sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE 

VZGOJE V ENOTI VRTEC ŽETALE  IN REZERVACIJ V 
PROGRAMIH PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNIH 

VRTCIH 

 
1. člen 

Cena programov znašajo: 

 prvo starostno obdobje – starostno homogen 
oddelek: 556,29 €/mesec 

 prvo in drugo starostno obdobje – starostno 
kombiniran oddelek: 514,89 €/mesec 

 drugo starostno obdobje – starostno heterogen 
oddelek: 446,15 €/mesec. 

 
2. člen 

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa 
zniža za strošek neporabljenih živil v višini 2,27 na dan. 
Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot je 
določeno z Odločbo o določitvi znižanega plačila za 
program vrtca.  
   

3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Žetale po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del programa predšolske vzgoje v 
javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši 
so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost najpozneje en 
teden pred prvim dnem odsotnosti iz vrtca. 

O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz 
prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe 
otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči 
uprava Občine Žetale. 

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen prvega in 
drugega odstavka v skupnem trajanju največ dva meseca. 

Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, 
lahko uveljavljajo rezervacijo le za enega otroka, za 
katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz 
državnega proračuna. 

Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega, z 
odločbo določenega, dohodkovnega razreda. 

 
 

4. člen 

Občina Žetale bo za otroke, za katere je po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike 
med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi 
določitve rezervacije po tem sklepu. 
 

5. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha  veljati Sklep o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje v enoti vrtec 
Žetale in rezervaciji v programih predšolske vzgoje v 
javnih vrtcih, objavljen Uradnem glasilu slovenskih občin, 
št. 38 z dne 16. 7. 2021. 
 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 9. 2022 
dalje. 
 
Številka: 032-16/2018 
Datum: 17. 5. 2022 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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