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Maribor, petek 31.8.2018
OBČINA DUPLEK

681.

Razpis rednih volitev članov svetov vaških
skupnosti na območju Občine Duplek

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08, 83/12 in 68/17) in 68.
člena Statuta Občine Duplek (Medobčinski uradni
vestnik, št. 17/07, Uradno glasilo Slovenskih občin, št.
15/10, 32/11)
RAZPISUJEM
REDNE VOLITVE ČLANOV SVETOV VAŠKIH
SKUPNOSTI
NA OBMOČJU OBČINE DUPLEK
1.
Redne volitve v svete vaških skupnosti Dvorjane, Korena,
Spodnji Duplek, Vurberk, Zimica in Zgornji Duplek, bodo
v nedeljo, 18. novembra 2018.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 3. september 2018.
3.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Številka: 041Datum: 17.7.2018
Občina Duplek
Mitja Horvat, župan

OBČINA HAJDINA
682.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ptuj

Na podlagi 3. člena ter v zvezi z 9. alineo 1. odstavka 8.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92,
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13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96 in 36/00) in 16.
člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Hajdina, na svoji 21. redni seji, dne 6. 6.
2018 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI
DOM PTUJ
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
št. 015-04-1/99, se spremeni tako, da se v 2. odst. 6. čl.
za alinejami enota splošnih ambulant z okolico, enota
fizioterapije in Zdravstveno vzgojni center doda nova
alineja, ki se glasi:
• enota Antikoangulantna ambulanta
2. člen
V službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih
se briše enota obratna ambulanta Kidričevo.
3. člen
V Dispanzerju za mentalno zdravje se ustanovi nova
enota, ki se glasi:
• enota Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu
sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin
ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin
ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS.

Številka: 014-5/2018
Datum: 6.6.2018
Občina Hajdina
Stanislav Glažar, župan
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OBČINA KOBILJE
683.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Kobilje

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in
68/17) in Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 26/2018) je Občinski svet občine
Kobilje na svoji 16. izredni seji dne 30.08.2018 sprejel
naslednji
SKLEP
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE KOBILJE
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Kobilje se imenujejo
1. predsednik: Tomaž Gregorec, Bogojina 14, 9222
Bogojina
namestnik predsednika: Denis Magyar,
Partizanska cesta 59, 2000 Maribor
2. članica: Daniela Kocet Puhan, Kobilje 39, 9227
Kobilje
namestnik članice Matej Bukovec, Kobilje 100,
9227 Kobilje
3. članica: Anja Trajber, Kobilje 65, 9227 Kobilje
namestnica članice: Silvia Ferencek, Kobilje 154,
9227 Kobilje
4. članica: Katja Bukovec, Kobilje 93, 9227 Kobilje
namestnica članice: Ivana Bukovec, Kobilje 81,
9227 Kobilje
II.
Mandat članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
III.
Sklep velja z dnem sprejetja.
Številka: 262
Datum: 31.8.2018
Občina Kobilje
Robert Ščap, župan

OBČINA MAJŠPERK
684.

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini
Majšperk

Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
Uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine
Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12,
34/15, 55/15, 50/17) je Občinski svet Občine Majšperk,
na 36. redni seji dne 23. 8. 2018 sprejel naslednji
ODLOK
O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI
MAJŠPERK
I.

Splošne določbe
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1. člen
(vsebina)
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini
Majšperk (v nadaljevanju: odlok) določa:
• zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične
in promocijske takse,
• način plačevanja turistične in promocijske takse,
• način vodenja evidence turistične in promocijske
takse,
• nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko
zaokrožuje območje Občine Majšperk.
2. člen
(pristojnost)
Za izvajanje tega odloka je pristojna Občinska uprava
Občine Majšperk.
II.

Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina
turistične in promocijske takse

3. člen
(zavezanci)
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani
Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v
nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v
nadaljevanju: ZSRT-1).
4. člen
(višina turistične takse)
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan
znaša 1,00 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska
taksa 0,25 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,25
eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse
upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov,
le-ta znaša 0,50 eurov za prenočitev na osebo na dan,
na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eurov,
skupna višina obeh taks znaša 0,63 eurov na osebo na
dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem
členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se
zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada
Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17.
člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih
spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične
in promocijske takse.
5. člen
(oprostitve plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse in posledično promocijske
takse so oproščeni zavezanci, ki so navedeni v prvem
odstavku 18. členu ZSRT-1 pod pogoji iz 6. člena tega
odloka:
• otroci do sedmega leta starosti,
• osebe z zdravniško napotnico v naravnih
zdraviliščih,
• osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe
pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri
zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma
telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma
izvedenskega mnenja pristojne komisije o
ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali
na
podlagi
članske
izkaznice
invalidske
organizacije,
• otroci in mladostniki na podlagi predložitve
fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
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učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma
mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in
podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi
izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so
določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno
veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega
programa,
• osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji,
ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva,
ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem
interesu,
• osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice
elementarnih nesreč,
• pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja
nalog iz svoje pristojnosti,
• osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v
nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
• tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah
oproščeni plačila turistične takse.
(2) Plačila turistične takse in posledično promocijske
takse so oproščeni zavezanci v višini 50 %, ki so
navedeni v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 pod
pogoji iz 6. člena tega odloka:
• osebe od 7. do 18. leta starosti,
• osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v
nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno
mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).
•

6. člen
(dokazila in vloga za oprostitev)
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za
učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma
mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in
podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni
podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste
vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene
na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva
pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične
takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz
zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila
preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove na
seznamu oz. iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz
8. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s
šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1
upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih
organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o
slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega
organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep
je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni
obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri
veljavnost takega sklepa, oz. iz javno dostopnih podatkov
(npr. spletne strani, uradni list…) preveri ali ima društvo
status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz
11. člena tega odloka.
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so
v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena
ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18.
do 30. let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so
vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč
(IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško
združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
III.

Način plačevanja turistične takse

7. člen
(plačilo turistične in promocijske takse)
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega
odstavka 4. člena tega odloka zavezanci iz 3. člena tega
odloka plačajo ob plačilu prenočitve. Ponudniki nočitev
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takso pobirajo v imenu in za račun Občine Majšperk.
Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine
Majšperk, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do
25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV.

Vodenje evidence turistične in promocijske
takse

8. člen
(evidenca turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava,
samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje,
ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi
evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi
knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo
prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige
gostov vsebuje še:
• podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
• skupno vsoto pobrane turistične takse za
posameznega gosta;
• skupno vsoto pobrane promocijske takse za
posameznega gosta;
• če je oseba oproščena plačila celotne ali dela
turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog
oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako
obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali
elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za
vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji
dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco
turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V.

Nadzor in kazenske določbe

9. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad pobiranje in odvajanjem turistične in
promocijske takse ter vodenje evidenc opravlja pristojni
davčni organ.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila
tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi,
odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge
ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne
vodi evidence turistične takse skladno z 8. členom tega
odloka.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 120 eurov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki
prejema turiste na prenočevanje.
VI.

Prehodne in končne določbe

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Majšperk (Uradne list, št.
91/2006).

Uradno glasilo slovenskih občin
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12. člen
(uveljavitev nove turistične takse)
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za
prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi
Občine Majšperk (Uradne list, št. 91/2006), od 1. 1. 2019
dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila
tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka: 414-3/2017-16
Datum: 23.8.2018
Občina Majšperk
Darinka Fakin, županja

685.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Majšperk
v letu 2018

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007 - ZPolSD, 105/2008 - odl. US, 11/2011, 28/2011 - odl. US,
98/2013, 8/2015, 6/2018 - odl. US) in 16. člena Statuta
Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
25/12, 34/15, 55/15, 50/17) je občinski svet Občine
Majšperk na svoji 36. redni seji, dne 23. 8. 2018 sprejel
SKLEP
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE
KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE
V OBČINI MAJŠPERK V LETU 2018
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini
Majšperk v letu 2018.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga volitev za župana, se stroški
volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na
posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli
mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih
stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev,
razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu
sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so
upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma
kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 %
od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali,
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in sicer 0,12 EUR za dobljeni glas na posameznega
volilnega upravičenca v občini, pri čemer skupni znesek
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in
računskemu sodišču.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatoma,
ki kandidirata v drugem krogu volitev za župana sta
upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za
dobljeni glas na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna
Občine Majšperk v roku 30 dni po predložitvi poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
glasilu slovenskih občin.
Številka: 041-1/2017-20
Datum: 23.8.2018
Občina Majšperk
Darinka Fakin, županja

OBČINA MIRNA
686.

Odlok o določitvi stroškov
preveritve v Občini Mirna

lokacijske

Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena
Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 21/2011) je Občinski svet Občine Mirna na 24. redni
seji, 28. 8. 2018 sprejel
ODLOK
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE
PREVERITVE V OBČINI MIRNA
1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki
jih Občina Mirna zaračuna investitorju oziroma
pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik
Občina Mirna, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v
postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude
investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki
želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti
dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali
pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
• za določanje obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi 1.500 EUR,
• za individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev 2.500 EUR,
• za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 EUR.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 007-0003/2018-2
Datum: 29.8.2018

Uradno glasilo slovenskih občin
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Občina Mirna
Dušan Skerbiš, župan

OBČINA DUPLEK
681.

OBČINA VIDEM
687.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Ptuj

Na podlagi 3. člena, ter v zvezi z 9. alineo 1. odstavka 8.
člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 55/92,
13/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31 in 36/00 ) in 16.
člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 11/2016-UPB2, 45/2017) je občinski svet
Občine Videm na svoji 29. redni seji 5. junija 2018 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI
DOM PTUJ
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj
št. 015-04-1 /99 se spremeni tako, da se v 2. odstavku 6.
člena za alinejami enota splošnih ambulant z okolico,
enota fizioterapije in Zdravstveno vzgojni center doda
nova alineja, ki se glasi:
• »enota Antikoagulantna ambulanta.«
2.člen
V 6. členu pri Službi preventivnega zdravstvenega
varstva zaposlenih se briše enota obratna ambulanta
Kidričevo.
3. člen
V 6. členu pri Dispanzerju za mentalno zdravje se doda
nova enota, ki se glasi:
• »enota Ambulanta za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti.«
4. člen
Ta odlok stopi v veljavo, ko ga v enakem besedilu
sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin
ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin
ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS.
Številka: 007-1/2014-5
Datum: 5.6.2018
Občina Videm
Friderik Bračič, župan

Stran 1666

Razpis rednih volitev članov svetov
vaških skupnosti na območju Občine
Duplek

Stran
1662

OBČINA HAJDINA
682.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ptuj

Stran
1662

OBČINA KOBILJE
683.

Sklep o imenovanju Občinske volilne
komisije Občine Kobilje

Stran
1663

OBČINA MAJŠPERK
684.
685.

Odlok o turistični in promocijski taksi
v Občini Majšperk
Sklep o delni povrnitvi stroškov
volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Majšperk v letu 2018

Stran
1663
1665

OBČINA MIRNA
686.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Mirna

Stran
1665

OBČINA VIDEM
687.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Ptuj

Stran
1666

