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OBČINA BLED  

 
157. Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra 

lokalnega pomena 
 

Na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) in 16. člena Statuta 
Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09, 87/12) je občinski svet 
Občine Bled na 2. redni seji dne 19. 2. 2019 sprejel   
 

SKLEP 
O IZVZEMU ZEMLJIŠČ IZ JAVNEGA DOBRA 

LOKALNEGA POMENA 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Bled potrdi izvzem iz javnega dobra 
za zemljišča: 
• del parc. št. 1214/8 k. o. Selo pri Bledu, 
• del parc. št. 950 k. o. Bohinjska Bela, 
• del parc. št. 1191/2 k. o. Želeče, 
• parc. št. 475/5 k. o. Rečica.  

Nepremičnine se prenesejo v last Občine Bled. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 034-2/2019-7 
Datum:  19.2.2019  
 

 Občina Bled 
 Janez Fajfar, župan 

 
 

 
OBČINA BRDA 

 
158. Odlok o proračunu Občine Brda za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. 
list RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09,  51/10, 40/12-ZUJF, 
14/15-ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Ur. list RS št. 11/11-UPB, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15-ZFisP IN 96./15 – ZIPRS1617) ter 18. 
člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin 
26/2017) je Občinski svet Občine Brda na 3. redni seji 
dne 19. 2. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE BRDA ZA LETO 2019 

 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Brda za leto 2019 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina splošnega dela in struktura posebnega 

dela proračuna 
 

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 

 Skupina/Podskupina kontov      Proračun 
leta 2019 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)  6.807.339 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.412.072 
70 DAVČNI PRIHODKI  4.195.552 
 700 Davki na dohodek in dobiček 3.527.085 
 703 Davki na premoženje  476.947 
 704 Domači davki na blago in storitve 191.320 
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 706 Drugi davki in prispevki 200 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.216.520 
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   873.170 
 711 Takse in pristojbine 7.000 
 712 Globe in druge denarne kazni 7.000 
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   28.000 
 714 Drugi nedavčni prihodki 301.350 
72 KAPITALSKI PRIHODKI  457.793 
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 59.500 
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev  398.293 
73 PREJETE DONACIJE 12.000 
 730 Prejete donacije iz domačih virov 12.000 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 925.474 
 740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij  533.872 
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU  391.602 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.763.910 
40 TEKOČI ODHODKI 1.988.409 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 327.870 
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  63.045 
 402 Izdatki za blago in storitve 1.557.994 
 403 Plačila domačih obresti 24.500 
 409 Rezerve 15.000 
41 TEKOČI TRANSFERI  2.755.343 
 410 Subvencije                                                                                                    
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.528.223 
 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 160.750 
 413 Drugi tekoči domači transferi 1.066.370 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.858.598 
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.858.598 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  161.560 
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 66.500 
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 95.060 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ) 43.429 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)  0 
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 
 750 Prejeta vračila danih posojil                                                                         
 751 Prodaja kapitalskih deležev  
 752 Kupnina iz naslova privatizacije                                                                 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE       
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 23.299 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 23.299 
 440 Dana posojila                                                                                                    0 
 441 Povečanje kapitalskih deležev in 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  23.299 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)  -23.299 
C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 135.000 
50 ZADOLŽEVANJE 135.000 
 500 Domače zadolževanje 135.000 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 220.000 
55 ODPLAČILA DOLGA  220.000 
 550 Odplačila domačega dolga 220.000 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  -64.870 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  -85.000 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -43.429 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA (del 9009 Spl. sklad za 
drugo)  64.870 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 

podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. 

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

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
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3. Postopki izvrševanja proračuna 
 

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

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. 

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

4. člen 
Za zakonitost izplačil v okviru finančnega načrta 

krajevne skupnosti je odgovoren odredbodajalec 
krajevne skupnosti, ki nosi kazensko in odškodninsko 
odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in 
pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti 
izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če 
se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali 
sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta krajevne 
skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z 
veljavnimi predpisi. 

V proračunu občine so vključeni tudi prihodki in odhodki 
Krajevne skupnosti Medana in vaških skupnosti v 
posebnem delu proračuna. 
 

5. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. 
člena ZJF tudi prihodki od požarne takse, prihodki od 
takse za obremenjevanje vode in takse za 
obremenjevanje okolja, prihodki od najema javne 
gospodarske infrastrukture ter turistična taksa. 
 

6. člen 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 

sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna za leto izvrševanja. 

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe odloča župan. 

O prerazporeditvah odloča župan in o tem poroča 
občinskemu svetu. Župan s poročilom o izvrševanju 
proračuna za I. polletje in z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in 
njegovi realizaciji. 
 

7. člen 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, 

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

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

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

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

se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih 
sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih 
donatorjev. 
 

8. člen 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 

razvojnih programov.  
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % 

mora predhodno potrditi občinski svet. 
 

9. člen 
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, 

oblikovan je po Zakonu o javnih financah. 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 

5.000 Eur in se uporablja za namene določene z 
zakonom. 

Župan odloča o letni porabi sredstev proračunske 
rezerve za posamezni namen do višine 5.000 Eur in o 
tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

10. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 

ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki ji imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine  700 
Eur. 

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

javnega sektorja 
 

11. člen 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov 
v računu financiranja se bo občina za proračun leta 2019 
se zadolžila do višine 135.000 Eur. 

Občina se bo v letu 2019 dolgoročno zadolžila pri 
državnem proračunu v višini 135.000 Eur za investicije.  

V skladu z Zakonom o financiranju občin in Zakonom o 
izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019,  
občinam sredstva v višini 3% skupne primerne porabe 
občin, zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja v državnem proračunu. Zadolžitev pri 
državnem proračunu se ne všteva v največji obseg 
možnega zadolževanja občin, prav tako pa za takšno 
zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva 
za finance.  

Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 
% izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi 
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje 
proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora 
biti poravnan najkasneje do 31.12.2019, o zadolžitvi pa 
odloča župan.  

Za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna 
Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine 
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh 
sredstev. 

Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna 
morajo na zahtevo Službe za finance prosta denarna 
sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za 
zagotovitev likvidnosti oz. za izvrševanje proračuna. 
 

12. člen 
Občina lahko na osnovi sklepa Občinskega sveta izdaja 
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poroštva za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih 
skladov in javnih podjetij, če obseg že sprejetih 
obveznosti to omogoča glede na javnofinančne prihodke. 

Posredni proračunski uporabniki občinskega 
premoženja, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, 
katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno 
prevladujoč vpliv se lahko zadolžijo le s soglasjem 
občinskega sveta občine in če imajo te osebe 
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz 
neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v 
največji obseg možnega zadolževanja občine. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

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

14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, 
začne veljati ter se uporablja naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 4101-01/2019 
Datum: 19. 2. 2019    
 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 
 

 
159. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju 
Občine Brda 

 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) in 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 
30/18) je občinski svet Občine Brda na 3. redni seji dne 
19. 2. 2019  sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O SOFINANCIRANJU NAKUPA IN 
VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 

NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE BRDA 
 

1. člen 
V Odloku o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2017) se 
spremeni prvi stavek 1. odstavka 6. člena tako, da se 
glasi: 
»Postopek javnega razpisa za dodelitev proračunskih 
sredstev vodi organ občinske uprave, pristojen za okolje 
in prostor, komunalno dejavnost in investicije (v 
nadaljevanju: pristojni organ), ki ga imenuje župan.« 
 

2. člen 
13. člen se črta. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 3544-01/2019-02 
Datum: 19. 2. 2019 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 
 

 
160. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o 

delni povrnitvi volilnih stroškov 
organizatorjem oz. kandidatom za člane 
občinskega sveta oziroma župana Občine 
Brda   

 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018), 24. člena 
Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list 
RS, št. 41/07 in  98/13), 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) je 
občinski svet Občine Brda na 3. redni seji, dne 19. 2. 
2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O DELNI POVRNITVI VOLILNIH STROŠKOV 
ORGANIZATORJEM OZ. KANDIDATOM ZA ČLANE 
OBČINSKEGA SVETA OZIROMA ŽUPANA OBČINE 

BRDA 
 

1. člen 
V Odloku o delni povrnitvi volilnih stroškov 
organizatorjem oz. kandidatom za člane občinskega 
sveta oziroma župana Občine Brda (Uradno glasilo 
Občine Brda, št. 2/2003 in 38/2010), se 2. člen spremeni 
tako, da se besedilo »iz poročila posredovanega 
občinskemu svetu in računskemu sodišču« nadomesti z 
besedilom »iz objavljenega poročila o financiranju volilne 
kampanje na portalu AJPES«. 
 

2. člen 
1. odstavek 3. člena se spremeni tako, da se besedilo »iz 
priloženega poročila« nadomesti z besedilom »iz poročila 
o financiranju volilne kampanje objavljenega na portalu 
AJPES«. 
 

3. člen 
1. odstavek 4. člena se spremeni tako, da se besedilo 
»poročila o financiranju volilne kampanje« nadomesti z 
»objavi poročila o financiranju volilne kampanje na 
portalu AJPES««. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0411-04/2019-02 
Datum: 19. 2. 2019  
 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 
 

 
161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda za 
turizem, kulturo, mladino in šport Brda« 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 8/96), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 96/2002, 53/2007, 56/2008, 4/2010, 20/2011,  
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111/2013, 68/2016, 61/2017), 44. in 45. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 29/2017) ter na podlagi 18. 
člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 26/2017, 16/2018) je Občinski svet Občine 
Brda na 3. redni seji, dne 19.2.2019 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 
»ZAVODA ZA TURIZEM, KULTURO, MLADINO IN 

ŠPORT BRDA« 
 

1. člen 
V 8. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavoda 
za turizem, kulturo, mladino in šport Brda« se za 
dejavnost 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
doda dejavnost: 
88.910 Dnevno varstvo otrok 
 
Predhodne in končne določbe 
 

2. člen 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
 
Številka: 0140-02/2019-04 
Datum: 19. 2. 2019   
 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 
 

 
162. Sklep o sprejetju načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Brda 
 
Na podlagi 4. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur. List št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 
50/2014, 90/2014 - ZDU-1l, 14/2015 - ZUUJFO, 76/2015, 
26/2017, 11/2018)  je Občinski svet Občine Brda na  
3. redni seji, dne 19. 2. 2019 sprejel naslednji 
 

SKLEP 
 

1. 
Občinski svet Občine Brda pooblašča župana, da ob 
predhodnem soglasju vaške ali krajevne skupnosti 
sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Brda v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR.  
 

2. 
Pooblastilo velja za tekoče proračunsko leto in se s 
sprejemom novega proračuna obnovi.  
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem glasilu 
Slovenskih občin.  
 
Številka:  4780-02/2019 – 02  
Datum: 19  2. 2019      
 

 Občina Brda 
 Franc Mužič, župan 

 
 

 
 
 
 

OBČINA DESTRNIK 
 
163. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih 

Občine Destrnik 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni 
vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno 
besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) in Odloka o 
priznanjih Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine 
Destrnik, št. 4/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
9/18) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 2. izredni 
seji, dne 15. 2. 2019 sprejel naslednji 
 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRIZNANJIH OBČINE 

DESTRNIK 
 

1. člen 
V Odloku o priznanjih Občine Destrnik (Uradni vestnik 
Občine Destrnik, št. 4/10 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 9/18) se zadnji stavek 3. odstavka 6. člena 
spremeni tako, da glasi: 
»Občinski svet podeli vsako leto praviloma eno zlato, dve 
srebrni in tri bronasta priznanja.«. 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-1/2019-2 
Datum: 15. 2. 2019 
 

 Občina Destrnik 
 Franc Pukšič, župan 

 
 

 
OBČINA DORNAVA 

 
164. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 

2019 
 
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 
79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B in 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena 
statuta Občine Dornava ( Uradno glasilo Slovenskih 
občin, št. 30/14),  je Občinski svet Občine Dornava na 3. 
redni seji, dne 21.02.2019 sprejel  
 

ODLOK 
O PRORAČUNU 

OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019 
 
1. Splošna določba 
 

1. člen 
S tem odlokom se za Občino Dornava za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
sektorja na ravni občine (v nadalnjem besedilu:proračun)  
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna  
 

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



Št. 2/22.2.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 176 
 

 

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

 

 
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina /Podskupina kontov Proračun leta 2019 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2,238.399 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)   2,005.889 

70 DAVČNI PRIHODKI 1,792.746 
700 Davki na dohodek in dobiček 1,637.034 
703 Davki na premoženje 123.968 
704 Domači davki na blago in storitve 31.744 
706 Drugi davki - 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 213.143 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 77.243 
711 Takse in pristojbine 2.000 
712 Denarne kazni 3.500 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev - 
714 Drugi nedavčni prihodki 130.400 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.657 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.657 
721 Prihodki od prodaje zalog - 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega prem. 85.000 

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

74 TRANSFERNI PRIHODKI 131.853 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 131.853 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev  

 Proračuna Evropske unije  
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2,181.106 
40 TEKOČI ODHODKI 827.038 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 152.209 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 26.241 
402 Izdatki za blago in storitve 634.964 
403 Plačila domačih obresti 11.624  
409 Rezerve 2.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 783.391 
410 Subvencije - 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 504.968 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 66.580 
413 Drugi tekoči domači transferi 211.843 
414  Tekoči transferi v tujino - 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 553.702 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 553.702 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI       16.975 
431 Investicijski transferi -  
432 Investicijski transferi javnim zavodom       16.975 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-lI.) 57.293 
 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  NALOŽB  

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

750 Prejeta vračila danih posojil  
751 Prodaja kapitalskih deležev  
752 Kupnine iz naslova privatizacije  

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

440 Dana posojila  
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb  
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 
 

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

VII ZADOLŽEVANJE (500)    70.607 
50 ZADOLŽEVANJE    70.607 

500 Domače zadolževanje    70.607 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  129.400 
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55 ODPLAČILA DOLGA  129.400 
550 Odplačila domačega dolga  129.400 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV+VII.-II.-V.-VIII.) -  1.500 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) - 58.793 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-IX.) - 57.293 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  

9009 Splošni sklad za drugo       1.500 
 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 
neposrednih uporabnikov, ki  so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske 

porabe, glavne programe in podprograme, predpisane 
s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.  

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

3. člen 
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom 

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih 
prihodkov.  

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo 
izvrševati svoje naloge v mejah sredstev in za namene, ki 
so jim odobrena z občinskim proračunom. 
 

4. člen 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena 
ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/63 in 87/01). 
 

5. člen 
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med 

proračunskimi postavkami v posebnem delu proračuna. 
Ne glede na prejšnjo določbo ni možna prerazporeditev 
strogo namenskih sredstev. 

Župan polletno in konec leta poroča občinskemu svetu 
o veljavnem proračunu za leto 2019 in o njegovi 
realizaciji.  
 

6. člen 
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale 

plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana 
sredstva v proračunu tekočega leta.  

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

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami.  
 

7. člen 
Proračunska rezerva za leto 2019 se oblikuje v višini 

5.000,00 EUR. 
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 

drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem 
pisno obvešča občinski svet.  

8. člen 
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, 
če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z 
višino terjatve. 
 

9. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je 
odredbodajalec za sredstva proračuna.  
 
4. Obseg zadolževanja 
 

10. člen 
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz 

naslova investicij se  Občina Dornava lahko zadolži  v 
skladu z Zakonom o financiranju občin. 

Pogodbe o najetju posojila sklene župan Občine 
Dornava. 

V skladu z Zakonom o financiranju občin se lahko javna 
podjetja in javni Zavodi zadolžujejo le s soglasjem 
ustanovitelja. Dana soglasja štejejo v obseg 
zadolževanja občine.  
 
5. Prehodne in končne določbe 
 

11. člen 
V obdobju začasnega financiranja občine Dornava v letu 
2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana. 
 

12. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2019-002 
Datum: 21.02.2019 
 

 Občina Dornava 
 Janko Merc, župan 

 
 

 
OBČINA KOBILJE 

 
165. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( 
Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve ) in 29. člena 
Zakona o  javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZTB-B) in 
14. člena Statuta Občine Kobilje ( Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 2/2011 ) je Občinski svet Občine 
Kobilje na 3. redni seji dne 14.2.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE KOBILJE ZA LETO 2019 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Kobilje za leto 2019 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega 
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sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun). 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

proračuna) 

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 

Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih: 
 

 
Konto Naziv Znesek v EUR 

 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
 Skupina/podskupina kontov  

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 556.598,00 
 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 445.282,00 

70 DAVČNI PRIHODKI 393.422,00 
700 Davki na dohodek in dobiček 364.832,00 
703 Davki na premoženje 25.790,00 
704 Domači davki na blago in storitve 2.800,00 
706 Drugi davki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 51.860,00 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 19.460,00 
711 Takse in pristojbine 0,00 
712 Globe in druge denarne kazni 200,00 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 
714 Drugi nedavčni prihodki 32.200,00 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0,00 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0,00 
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0,00 

73 PREJETE DONACIJE 4.000,00 
730 Prejete donacije iz domačih virov 4.000,00 
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 107.316,00 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 64.316,00 
741 Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU 43.000,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 634.996,73 
40 TEKOČI ODHODKI 269.116,00 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 57.000,00 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.556,00 
402 Izdatki za blago in storitve 196.560,00 
403 Plačila domačih obresti 0,00 
409 Rezerve 6.000,00 

41 TEKOČI TRANSFERI 209.103,00 
410 Subvencije 10.000,00 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 78.220,00 
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.125,00 
413 Drugi tekoči domači transferi 86.758,00 
414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 150.777,73 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 150.777,73 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 6.000,00 
431 Investicijski transferi pravnim osebam 3.000,00 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.000,00 

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   (I. – II.) -78.398,73 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0,00 

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

 
0,00 

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

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

440 Dana posojila 0,00 
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 
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 POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0,00 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 0,00 
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VII. ZADOLŽEVANJE (500) 41.524,00 
50 ZADOLŽEVANJE 41.524,00 

500 Domače zadolževanje 41.524,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 4.388,00 

55 ODPLAČILA DOLGA 4.388,00 
550 Odplačila domačega dolga 4.388,00 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -41.262,73 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 37.136,00 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 78.398,73 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 41.262,73 

 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti 

neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje 
programske dele: področja proračunske porabe, glavne 
programe in podprograme, predpisane s programsko 
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram 
je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni 
proračunski postavk -  kontov in načrt razvojnih 
programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na 
spletni strani občine Kobilje ali oglasni deski. 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta. 

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v 
mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom. 

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter 
storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili 

Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega 
proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje 
enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim 
aktov občinskega sveta določeno drugače. 

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse 
dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine 
Kobilje je odgovoren župan. 

Župan je pooblaščen, da odloča o: 
• o uporabi tekoče proračunske rezervacije za 

financiranje posameznih namenov javne porabe, ki 
jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče 
predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti 
zadostnih sredstev in o tem 

• obvešča občinski svet, 
• prenosih sredstev med različnimi postavkami v 

okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz 
objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki. 

• uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih 
problemov proračuna, 

• uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena 
Zakona o financiranju občin, 

• kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne 
porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega 
proračuna, ki mora biti odplačano do konca 
proračunskega leta. 

• o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih 
presežkov zaradi ohranjanja njihove realne 
vrednosti. 

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo 
dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega 
premoženja so prihodek občinskega proračuna. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, 

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom Ur. l. RS, št. 71/93,87/01) 

2. taksa za obremenjevanje voda, 
3. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, 
4. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 

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

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

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

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med na primer: glavnimi programi v okviru področja 
proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru 
glavnih programov) odloča na predlog neposrednega 
uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika 
(župan). 

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

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v 
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem 
proračunu. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

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

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

8. člen 
( proračunski skladi ) 

Proračunski skladi so: 
• proračunska rezerva ( tekoča in stalna ) 
• proračunski sklad – občina Puconci 
V sredstva proračunske rezerve se nameni del skupno 

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je 
določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5 % 
prejemkov proračuna in sicer znašata: 
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• tekoča proračunska rezerva  1.000,00 € in 
• stalna proračunska rezerva 1.000,00 €. 

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz 2. odstavka 49. člena ZJF župan in o tem 
obvešča Občinski svet. 
 

9. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov 
v računu financiranja, se občina Kobilje v letu 2019 
dolgoročno zadolži za sofinanciranje projektov po 21. in 
23. členu ZFO-1. 

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za 

začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve 
občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom 
likvidnostno zadolži. 

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov se uporabijo tudi sredstva, ki so 
ostala neporabljena na podračunu občine Kobilje na dan 
31.12.2018. 
 

10. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij 

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

upravljanje) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 
zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 
2019  zadolžijo v okviru zakonsko dovoljenega obsega le 
s soglasjem občinskega sveta občine Kobilje. 
 

11. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

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

12. člen 
(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Štev.: 22 
Datum: 14.2.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
OBČINA LJUTOMER 

 
166. Sklep št. 16: o imenovanju Občinske volilne 

komisije Ljutomer 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur. 
list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12,  14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 
7/2011,  2/2013 in 1/2016) in 35. in 38.  člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 2. redni seji, dne 30. 1. 2019  
sprejel naslednji  

SKLEPšt. 16: 
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE 

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

1. Oton Nemec,  roj. 1955, stanujoč Kidričeva ulica 66, 
9240 Ljutomer – predsednik  

2. Sandra Fekonja,  roj. 1981, stanujoča Stročja vas 
105, 9240 Ljutomer – namestnica predsednika  

3. Andreja Novak Görkeš,  roj. 1972, stanujoča 
Cezanjevci 14, 9240 Ljutomer – članica  

4. Vida Kozar, roj. 1953, stanujoča Pristava 25a, 9240 
Ljutomer – namestnica članice  

5. Janez Hrašovec,  roj. 1958, stanujoč Moravci v 
Slovenskih Goricah 101, 9243 Mala Nedelja – član  

6. Aleš Belovič,  roj. 1979, stanujoč  Radomerje 9c, 
9240 Ljutomer – namestnik člana  

7. Dušan Kosi,  roj. 1957,  stanujoč Presika 8, 9240 
Ljutomer – namestnik člana.  

 
II. Volilna komisija se imenuje za mandatno dobo štirih 
let.  
 
III. Sedež Občinske volilne komisije Občine Ljutomer je: 
Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.  
 
IV. Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 032/2019-10-16 
Datum: 30. 1. 2019  
 

 Občina Ljutomer 
 Olga Karba, županja 

 
 

 
167. Sklep št. 29 o imenovanju Občinske volilne 

komisije 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur. 
list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12,  14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine 
Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 
7/2011,  2/2013 in 1/2016) in 35. in 38.  člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), je Občinski 
svet Občine Ljutomer na 1. izredni seji, dne 6. 2. 2019  
sprejel naslednji  
 

SKLEP št. 29 
 
V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO OBČINE 
LJUTOMER se imenuje:  
Simona Horvat, roj. 1978, Stročja vas 33, 9240 Ljutomer 
– članica.  
 
Mandat članice traja do izteka mandata občinske volilne 
komisije.  
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi.  
 
Številka: 032/2019-10-29 
Datum: 6. 2. 2019 
 

 Občina Ljutomer 
 Olga Karba, županja 

 



Št. 2/22.2.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 181 
 

 

OBČINA MAKOLE 
 
168. Odlok o proračunu Občine Makole za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št.: št. 94/07 - UPB, 76/08, 79/09, 51/10 
in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr. in 
101/13) in 101. člena Statuta Občine Makole  (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 2/2007,  45/2014 in 64/2016) 
je Občinski svet Občine Makole na 3. redni seji dne 
20.02.2019 sprejel 
 

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2019 

 
1. Splošna določba 
 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Makole za leto 2019 
določajo višina proračuna, postopki izvrševanja 
proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 
finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in 
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun). 
 
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura 

posebnega dela proračuna 
 

2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela 

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

Konto   O P I S 
Plan 2019 (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) 2.002.167 
    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.712.856 

70   DAVČNI PRIHODKI 1.564.836 
700   Davki na dohodek in dobiček 1.466.186 
703   Davki na premoženje 54.250 
704   Domači davki na blago in storitve 44.400 

71   NEDAVČNI PRIHODKI 148.020 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 128.770 
711  Takse in pristojbine 2.500 
712  Globe in druge denarne kazni 1.500 
714   Drugi nedavčni prihodki 15.250 

72   KAPITALSKI PRIHODKI 12.000 
722  Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 12.000 

74   TRANSFERNI PRIHODKI 277.311 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij 252.491 
741  Prejeta sredstva iz drž. Proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav 24.820 

  II. S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 2.167.038 
40   TEKOČI ODHODKI  652.359 

400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 147579 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.800 
402   Izdatki za blago in storitve 447.649 
403  Plačila domačih obresti 7.500 
409   Rezerve 25.381 

41   TEKOČI TRANSFERI  861.760 
410   Subvencije 29.400 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 536.000 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 85.260 
413   Drugi tekoči domači transferi 211.100 

42   INVESTICIJSKI ODHODKI  587.219 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 587.219 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  65.700 
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 43.000 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom  22.700 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.) -164.871 
  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

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

750   Prejeta vračila danih posojil 0 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0 

440   Dana posojila 0 
441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

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

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 91.920 
500   Domače zadolževanje 91.920 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 115.736 
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550   Odplačila domačega dolga 115.736 
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -188.687 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -23.816 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 164.871 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA 188.687 

 
Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov 

neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, 
župan, nadzorni odbor in občinska uprava), ki so 
razdeljeni na naslednje programske dele: področja 
proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo. Podprogrami so 
razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine 
kontov, konte in 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 Makole. 

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 
3. Postopki izvrševanja proračuna 

 
3. člen 

(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - 
podkonta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

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

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o 
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in 
se porabijo za investicijo v gasilsko opremo 
Prostovoljnega gasilskega društva Makole, 

2. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanje odpadnih voda po Uredbi o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
80/2012 in 98/2015) in se porabijo na področju 
ravnanja z odpadno vodo in subvencioniranja 
storitev in vlaganj na področju ravnanja z odpadno 
vodo, 

3. prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi odlaganja odpadkov po Uredbi o 
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, 
št. 14/2014) in se porabijo za sofinanciranje 
odlagališča odpadkov CERO II. reda – Pragersko 
ter za ukrepe zmanjševanja onesnaževanja okolja. 

4. koncesijska dajatev za divjad, ki se nameni za 
namene varstva in vlaganj v naravne vire v Občini 
Makole. 

Pravice porabe namenskih prihodkov proračuna 
prejšnjega odstavka tega člena, ki niso porabljene v 
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen. 
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

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

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov 
neposrednega uporabnika, župan odloča o 
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi 
postavkami v okviru posameznega področja proračunske 
porabe. 

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 

svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi 
realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v 

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

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

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme 
presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
• v letu 2020 70% navedenih pravic porabe in 
• ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic 

porabe. 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 

uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati  
20%  pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu 
neposrednega uporabnika. 

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

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se 
spremeni za več kot 20% ali za več kot  5.000 EUR, 
mora predhodno potrditi občinski svet. 

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

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

8. člen 
(proračunski skladi) 

V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.  

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 
23.529 EUR.  

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF v celoti 
odloča župan in o tem obvešča občinski svet. 
 
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in 

finančnega premoženja 
 

9. člen 
(odpis dolgov) 

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo 
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dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500 
EUR. 
 

10. člen 
Župan lahko dopolni letni načrt pridobivanja in 

razpolaganja za nepremičnine do vrednosti 5.000 EUR in 
za nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno 
pravico ter o tem obvesti občinski svet. 

Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan 
pooblaščen tudi za podpis pogodbe. 

Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 
EUR je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja. 
 
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in 

javnega sektorja 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev 

občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko 
občina na podlagi 85. člena ZJF in tega odloka 
likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.  

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

12. člen 
(obseg zadolževanja občine za izvrševanje 

občinskega proračuna za investicije, predvidene v 
občinskem proračunu) 

Za financiranje projekta Gradnja poslovilnega objekta na 
pokopališču Makole, se občina lahko zadolži do višine 
91.920 EUR. 
 
6. Prehodne in končne določbe 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 

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

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka:  900-1/2019-35 
Datum: 20. 2. 2019 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
169. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 

Občine Makole 
 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine 
Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 
45/2014in  64/2016) ter 16. člena Poslovnika občinskega 
sveta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 4/2007 in 21/2014) je Občinski svet Občine Makole na 
3. redni seji dne 20.02.2019 sprejel 
 

PRAVILNIK 
O SREDSTVIH ZA DELO SVETNIŠKIH SKUPIN 

OBČINE MAKOLE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo pravice in obveznosti 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov o uporabi 
finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo 
zagotavlja Občina Makole (v nadaljevanju občina). 

Svetniško skupino po tem pravilniku sestavljajo treh ali 
več članov Občinskega sveta Občine Makole (v 
nadaljevanju: občinski svet), ki ustanovijo svetniško 
skupino in določijo vodjo svetniške skupine. Vodja 
svetniške skupine, v roku 10 dni po ustanovitvi svetniške 
skupine ali spremembi njene sestave, o tem pisno 
obvesti župana in mu predloži seznam članov svetniške 
skupine z njihovimi podpisi. Vsak član občinskega sveta 
je lahko član le ene svetniške skupine. 
 

2. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico 

do porabe sredstev, ki so v proračunu občine namenjena 
za delo svetniških skupin. 

Občina svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom 
za opravljanje njihovega dela zagotavlja tudi primerne 
prostore, druga osnovna sredstva in druge materialne 
pogoje za delo. 
 

3. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni, s 
sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika, ravnati kot 
dober gospodar in jih uporabljati namensko, v skladu z 
določili tega pravilnika ter veljavno zakonodajo. 
 

4. člen 
Občinski svet določi višino finančnih sredstev za delo 

svetniških skupin in samostojnih svetnikov z odlokom o 
proračunu občine za tekoče leto. 

Svetniške skupine in samostojni svetniki so upravičeni 
do sredstev iz proračuna občine glede na število svojih 
izvoljenih članov občinskega sveta tekočega mandata. 
Vsaki svetniški skupini tako pripada 1/11 proračunskih 
sredstev določenih v proračunu. 
 

5. člen 
V primeru sprememb števila članov svetniške skupine 
med proračunskim letom se znesek pripadajočih sredstev 
sorazmerno poveča oziroma zmanjša glede na že 
porabljena sredstva.  
 

6. člen 
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in 
samostojnih svetnikov vodi občinska uprava za vsako 
svetniško skupino oziroma samostojnega svetnika 
posamezno po stroškovnih mestih. 
 

7. člen 
Svetniške skupine in samostojni svetniki lahko finančna 

sredstva uporabljajo le za svoje delovanje, in sicer za 
potne stroške. 

Vodja svetniške skupine ali samostojni svetnik poda 
pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 
prejšnjega člena tega pravilnika. Iz predloga mora biti 
razvidno, da je predlagani namen neposredno povezan z 
delom občinskega sveta. Če je predlog za porabo 
sredstev skladen z določili tega pravilnika, župan oz. 
pooblaščeni delavec občinske uprave  v roku 5 delovnih 
dni po njegovem prejemu odobri porabo. 

Izplačila iz proračuna se izvajajo na podlagi zahtevkov 
svetniške skupine in samostojnih svetnikov ter na podlagi 
verodostojne listine, upoštevajoč veljavno zakonodajo ter 



Št. 2/22.2.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 184 
 

 

interne akte o finančnem poslovanju in izvrševanju 
proračuna občine. Potni stroški se obračunajo v skladu z 
veljavno zakonodajo. 
 

8. člen 
Finančna sredstva se smejo uporabljati le za namene, 

ki so določeni s tem pravilnikom in proračunom. Če 
svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih 
sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi 
za namene, določene s tem pravilnikom, mora sredstva 
vrniti v proračun občine. 

Nadzor nad zakonitostjo porabe sredstev na podlagi 
tega pravilnika opravljata pristojni uslužbenec občinske 
uprave ter nadzorni odbor občine. 
 

9. člen 
Pravica do uporabe finančnih sredstev na podlagi tega 
pravilnika preneha s potekom mandata. 
 

10. člen 
Ob pripravi zaključnega računa proračuna za posamezno 
leto je sestavni del tudi poročilo o porabi sredstev, ki ga 
pripravi svetniška skupina in samostojni svetnik. 
 

11. člen 
Ta pravilnik začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 900-1/2019-36 
Datum: 20. 2. 2019 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
170. Sklep o uskladitvi meje Občine Makole z 

mejami zemljiških parcel z Občino Poljčane 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/10-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 27. 
člena Zakona o spremembah zakona o evidentiranju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta 
Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine 
Makole na 3. redni seji dne 20.02.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O USKLADITVI MEJE OBČINE MAKOLE Z MEJAMI 

ZEMLJIŠKIH PARCEL Z OBČINO POLJČANE 
 

1. Občinski svet Občine Makole se seznani s 
predlaganim potekom meje Občine Makole, ki ga je 
pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na 
podlagi 27. člena Zakona o spremembah zakona o 
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18). 
 
2. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se parceli št. 
1025/2 in 1027 k.o. 785 – Hrastovec, po posredovanem 
predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije, v celoti 
prenesejo v območje Občine Poljčane.  
 
3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 900-1/2019-32 
Datum: 20. 2. 2019 
 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
171. Sklep o uskladitvi meje Občine Makole z 

mejami zemljiških parcel z Občino Rogaška 
Slatina 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/10-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 27. 
člena Zakona o spremembah zakona o evidentiranju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta 
Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine 
Makole na 3. redni seji dne 20.02.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O USKLADITVI MEJE OBČINE MAKOLE Z MEJAMI 

ZEMLJIŠKIH PARCEL Z OBČINO ROGAŠKA 
SLATINA 

 
1. Občinski svet Občine Makole se seznani s 
predlaganim potekom meje Občine Makole, ki ga je 
pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na 
podlagi 27. člena Zakona o spremembah zakona o 
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18). 
 
2. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se parceli št. 
906 in 913/3 k.o. 1167 – Negonje, po posredovanem 
predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije, v celoti 
prenesejo v območje Občine Rogaška Slatina.  
 
3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka. 900-1/2019-33 
Datum: 20. 2. 2019 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
172. Sklep o uskladitvi meje Občine Makole z 

mejami zemljiških parcel z Občino Majšperk 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/10-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 27. 
člena Zakona o spremembah zakona o evidentiranju 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta 
Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine 
Makole na 3. redni seji dne 20.02.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O USKLADITVI MEJE OBČINE MAKOLE Z MEJAMI 

ZEMLJIŠKIH PARCEL Z OBČINO MAJŠPERK 
 
1. Občinski svet Občine Makole se seznani s 
predlaganim potekom meje Občine Makole, ki ga je 
pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na 
podlagi 27. člena Zakona o spremembah zakona o 
evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18). 
 
2. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se parcele št. 
646/2 in 650/4 k.o. 438 – Lešje, ter 956/2 k.o. 774-
Stopno, po posredovanem predlogu  Geodetske uprave 
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Republike Slovenije, v celoti prenesejo v območje Občine 
Makole.  
 
3. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se del 
parcele št. 956/1 k.o. 774-Stopno, po posredovanem 
predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije,  delno 
prenese v območje Občine Majšperk.  
 
4. Sklep se objavi v Glasilu slovenskih občin in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 
 
Številka: 900-1/2019-34 
Datum: 20. 2. 2019 
 

 Občina Makole 
 Franc Majcen, župan 

 
 

 
OBČINA MIRNA PEČ 

 
173. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen 

programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu 
Občine Mirna Peč 

 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 
14/15- ZUUJFO, 55/17), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, 93/15) 
ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, 
št. 59/07, 14/08, 40/10 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 53/2018) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 
2. seji dne 14.2.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI SKLEPA O DOLOČITVI CEN 

PROGRAMOV IN DODATNIH ZNIŽANJ 
V JAVNEM VRTCU OBČINE MIRNA PEČ 

 
1. člen 

Prvi člen sklepa o določitvi cen programov in dodatnih 
znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč (Ur.l. RS, št. 
94/2014, 71/15, 64/16, 77/17) se spremeni tako, da se 
glasi: 
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po 
posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR): 
Oddelek 1. starostnega obdobja      463,53  € 
Kombinirani oddelek (2-4 let)       392,36  €  
Oddelek 3-4 let              392,36  €  
Oddelek 2. starostnega obdobja      340,74  € 
Dnevni odbitek za neporabljena živila        1,64  € 
  

2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in 
se uporablja s 1. 2. 2019. 
 
Številka: 602-1/2019-2 
Datum: 15.2.2019 
 

 Občina Mirna Peč 
 Andrej Kastelic, župan 

 
 

 
OBČINA PODLEHNIK 

 
174. Letni plan kulture v Občini Podlehnik za leto 

2019 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. člena Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg)  v skladu 
z usmeritvami Nacionalnega programa kulture v 
Republiki Sloveniji  ter 15.  člena Statuta Občine 
Podlehnik  (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/2009, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2017) je Občinski 
svet Občine Podlehnik na 3. redni seji, dne  14. 2. 2019 
sprejel 
 

LETNI PLAN 
KULTURE V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2019 

 
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, 

posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju 
nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, 
uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, 
avdiovizualnih in drugih umetnosti  ter novih medijev na 
področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in 
na drugih področjih kulture.  

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin bo občina 
uresničevala javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem 
javne kulturne infrastrukture. 

Letni plan kulture za leto 2019 je tako osnova za 
sofinanciranje področja kulture in objavo Javnega razpisa 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, programov in 
projektov v letu 2019. 

Izvajalci letnega programa kulture bodo:  
• kulturna društva v občini, 
• druga društva v občini, ki imajo v okviru svoje 

dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost, 
• javni in zasebni zavodi s področja kulture, 

posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani 
v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih 
projektov pri Ministrstvu za kulturo, gospodarske 
organizacije, neprofitne organizacije in druge 
pravne osebe na področju kulture in umetnosti. 

 
I. Programi, ki se bodo v letu 2019  izvajali v 

javnem interesu 
 

1. člen 
Programi, ki se bodo v Občini Podlehnik  izvajali v 

javnem interesu, so: 
• spodbujanje ljubiteljske kulture, 
• knjižnična dejavnost, dejavnost javnega sklada za 

kulturne dejavnosti, dejavnost glasbenih šol,  
• ohranjanje kulturne dediščine, 
• usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju 

pospeševanja ljubiteljske kulture, 
Spodbujanje ljubiteljske kulture, prireditvena dejavnost  
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko 
ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture se v 
pretežni meri uresničuje v kulturnih društvih. V interesu 
občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih 
kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor 
tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo v 
okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost. 

V javnem interesu občine je tudi, da se na območju 
občine izvaja čim več kulturnih prireditev oziroma 
dogodkov in tako zagotovi boljšo dostopnost kulturnih 
dobrin občanom.  

Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki 
se izvajajo v obliki koncertov, plesnih predstav, 
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gledaliških predstav, pevskih nastopov in nastopov 
pevskih zborov, literarnih večerov… 

Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v 
skladu s pravilnikom,  letnim planom kulture  ter merili za 
vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis. 
 
Knjižnična dejavnost 

Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in 
sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu. 
V skladu z zakonom bo zagotavljala sofinanciranje 
dejavnosti, materialne stroške in   nakup  knjižničnega 
gradiva Knjižnice Ptuj v višini predpisanih finančnih 
deležev in obveznosti. 
 
Ohranjanje kulturne dediščine  

Akcije se bodo izvajale predvsem preko kulturnih in 
drugih društev, v sodelovanju z javnimi zavodi na 
področju kulture. 

 
Usposabljanje in izobraževanje kadrov na področju 
pospeševanja ljubiteljske kulture 

Občina bo podpirala vse oblike usposabljanja in 
izobraževanja kadrov na področju pospeševanja 
ljubiteljske kulture. 
 
II. Finančna sredstva za izvedbo programa 

kulture 
 

2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2019 so 
sredstva za sofinanciranje programov Letnega plana 
kulture za leto 2019 zagotovljena za : 
 

 
Zap. št. Vsebina programa (proračunska postavka) Znesek v € 

1. Spodbujanje ljubiteljske kulture – proračunska postavka 1801- (v skladu z merili v 
pravilniku) in sicer za:  

- program redne dejavnosti  
• stroški dela izven redne zaposlitve, kilometrine – po društvu =50,00 € 
• materialni stroški (PTT storitve, pisarniški material, računovodske storitve) – po 

društvu =150,00 € 
• izvedba dramske igre 
• izvedba društvenih dogodkov za območje občine   

 
- udeležbo na gostovanjih in tekmovanjih doma in v tujini –      5 % (vsa društva) 
- nabavo in vzdrževanje opreme za ohranjanje žive kulturne dediščine (kožuhi, 

….) 
- nabavo in vzdrževanje opreme za izvajanje ostale kulturne dejavnosti 
-  strokovno izpopolnjevanje   -  2.5 % (vsa društva) 

12.000,00 
 
 
     300,00 
     900,00 
 
  1.200,00 
  7.200,00 
 
     600,00 
 
     750,00 
     750,00 
      300,00 

2. JSKD Ptuj                           (prorač. postavka 1803301)   1.840,00 
3.   Knjižnica Ivana Potrča Ptuj    (prorač. postavka 1803101) – delovanje 20.341,60 € in 

sof. bibliobusa 4.254,12 € 
20.180,00 

4.  Glasbena šola Karol Pahor Ptuj  (prorač. postavka 1903201)   1.258,00 
5.  Zasebna glasbena šola Ptuj (prorač. postavka 1903202)      200,00 
6.  Drugi protokolarni dogodki (Pihalna godba)  (prorač. postavka 04039002) – izvedba 

prvomajske budnice po občini, promenadni koncert v sklopu športnih iger,  božično 
novoletni koncert, sodelovanje na prireditvi ob občinskem prazniku 

  4.000,00 

 SKUPAJ:   39.478,00 
 
Številka: 033-2/2019 
Datum: 14. 2. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
175. Letni program športa v Občini Podlehnik  za 

leto 2019 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 5. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg)), v skladu z 
usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji  ter 15.  člena Statuta Občine Podlehnik  (Uradni 
list Republike Slovenije, št. 96/2009, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 21/2017) je Občinski svet Občine 
Podlehnik na ¬3. redni seji, dne  14. 2. 2019 sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI  PODLEHNIK  ZA LETO 2019 

 
I. Uvod 

Z letnim programom športa so določeni programi 
športa, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega 
proračuna, vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje 
tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen 
zagotovijo v proračunu občine. 

Občina Podlehnik nudi s svojo razvejano športno 
infrastrukturo široko paleto možnosti za aktivno 
ukvarjanje s športom. Programi na osnovi Nacionalnega 
programa športa (NPŠ) se bodo izvajali preko društev in 
drugih izvajalcev, ki bodo izvajali programe športa v 
Občini Podlehnik in tako zagotavljali javni interes na 
področju športa. 
 
II. Cilji in naloge na področju športa v letu 2019 
 
1. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih 
programov, ki jih bo sofinancirala Občina Podlehnik po 
pravilniku o sofinanciranju športa ter v okviru 
razpoložljivih proračunskih sredstev bomo sofinancirali 
delovanje in programe športnih društev ter ostalih 
izvajalcev, ki bodo izvajali programe športa v Občini 
Podlehnik. Posebno pozornost bomo posvetili 
tekmovalnim in interesnim programom za otroke in 
mladino, z namenom spodbujati kakovosten način 
preživljanja prostega časa. 
2. Povečati želimo delež športno dejavnih odraslih. 
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3. Redna vzdrževalna in investicijska dela na športnih 
objektih bodo opravljena v skladu s potrebami in 
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.  

Obseg finančnih sredstev se usklajuje s spremembami 
in dopolnitvami odloka oz. rebalansa proračuna Občine 
Podlehnik ter predstavlja sočasno tudi spremembo 
letnega programa športa. 
 
III. Uporaba letnega programa športa 
 
Letni program športa je sestavni del Odloka o proračunu 
Občine Podlehnik za leto 2019 in se uporablja za izvedbo 
javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje 
programov športa v Občini Podlehnik za leto 2019. 
Proračunska postavka številka 1805101 znaša za leto 
2019  =12.000,00 €. 
 
VI. Programi  
 
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine v 
vrednosti =2.000,00 €. Prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti 
za populacijo od predšolskega do vključno 
srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane 
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za 
otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, 
so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih 
sistemov NPŠZ.  
Programi športa, ki se sofinancirajo:  
• Promocijski športni programi: Ciciban planinec, Zlati 

sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec  
• Celoletni športni programi: dve ali več dodatne ure 

športne vzgoje tedensko v OŠ s skupnim 
poučevanjem športnega pedagoga in razredne 
učiteljice;  programi in tečaji v organizaciji športnega 
društva – npr. nogometa, košarke, rokometa, 
plavanja, drsanja, smučanja, ….  

• Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih; 
prostočasni programi, …  

 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni šport v vrednosti =3.400,00 € 
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v 
kakovostni šport se vključujejo otroci od 6. do 15. leta in 
od 15. do 20. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, 
da bi lahko postali kakovostni športniki in ki tekmujejo v 
uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.  
Skladno s pravilnikom se sofinancira delo strokovnega 
kadra in najemnina  objektov. 
 
1.3. Kakovostni šport v vrednosti  =3.000,00 € 
V kakovostni šport sodijo priprave članskih ekip in 
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v 
programe vrhunskega športa in jih program 
rekreacijskega športa ne zadovoljuje. S svojimi 
tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v 
uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnih 
prvakov.  
Pri tekmovalnem športu se obravnavajo vadbeni in 
tekmovalni programi, ki so v funkciji uradnih, 
prvenstvenih in pokalnih tekmovanj po določilih državnih 
panožnih zvez.  
Upravičencem se iz občinskega proračuna sofinancirajo 
materialni stroški in  najemnina objektov.   
 
1.4. Športna rekreacija  v vrednosti =2.710,00 € 
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni 
občani s ciljem ohranjati in izboljševati celostni 
zdravstveni status, zmanjševati negativne posledice 
današnjega načina življenja in dela, preprečevati 

upadanje splošne vitalnosti ter s temi motivi pritegniti čim 
večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre 
za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, 
tedenskega in letnega prostega časa.  
Sofinancirajo se športni programi, udeležba na različnih 
rekreativnih tekmovanjih, sodelovanje v rekreativnih 
ligah, organizacijo planinskih izletov.  
 
1.5. Šport starejših v vrednosti =100,00 € 
Šport starejših je namenjen predvsem ohranjanju gibalnih 
sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju 
upokojencev, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 
Sofinancirajo se športni programi, najem objekta, 
strokovni kader, organizacija in udeležba na različnih 
tekmovanjih; programi za istočasno športno vadbo 
razširjene družine.  
 
V. Športni objekti in površine za šport v naravi  
 
2.1. Vzdrževanje športnih objektov in površin v vrednosti  
=6.000,00 €. 
Denarna sredstva so namenjena obnovi in vzdrževanju 
športnih objektov in površin.  
 
VI. Razvojne dejavnosti v športu  
 
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu v vrednosti =100,00 € 
Sofinancira se izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in sicer: 
šolanje za strokovne nazive (vodnik, vaditelj, inštruktor, 
učitelj, trener in sodnik) in izpolnjevanje strokovnih 
kadrov (licence). Sofinancira se prijavnina oz. kotizacija.  
 
VII. Organiziranost v športu  
 
4.1. Delovanje športnih društev v vrednosti =440,00 € 
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja 
občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim delom 
uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela 
športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in 
razvoj vseh pojavnih oblik športa. Denarna sredstva so 
namenjena za organizacijo dela in izvajanju 
administrativnih nalog v društvih.  
 
VIII. Športne prireditve in promocija športa  
 
5.1. Organizacija občinskih  športnih prireditev v 
vrednosti =250,00 € 
Športne prireditve so organizirana športna srečanja, 
občinska športna tekmovanja in organizacija strelske in 
nogometne občinske lige. Lokalna skupnost društvom ali 
klubom, ki so prijavili program izvedbe občinskih in drugih 
tekmovanj, sofinancira dejanske stroške organizacije in 
nagrade za tekmovalne dosežke.  
 
Številka: 033-2/2019 
Datum: 14. 2. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
176. Odlok o območjih obveznega soglasja za 

spreminjanje meje parcele na območju občine 
Podlehnik 

 
Na podlagi 186. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17),  29. člena Zakona o lokalni 
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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 in 30/18) in 15.  člena Statuta 
Občine Podlehnik ( Uradni list Republike Slovenije, št. 
96/2009 in Uradno glasilo slovenskih občin , št. 21/2017 
je Občinski svet Občine Podlehnik na 3. seji, dne 14. 2. 
2019, sprejel 

 
ODLOK 

O OBMOČJIH OBVEZNEGA SOGLASJA ZA 
SPREMINJANJE MEJE PARCELE 

NA OBMOČJU OBČINE PODLEHNIK 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

S tem odlokom se določa območje obveznega soglasja 
Občine Podlehnik za spreminjanje meje zemljiške 
parcele.  
  

2. člen 
(območje obveznega soglasja) 

(1) Soglasje za spreminjanje meje zemljiške parcele je na 
območju Občine Podlehnik obvezno na stavbnih 
zemljiščih določenih z občinskim prostorskim načrtom za 
Občino Podlehnik.  
(2) Območje obveznega soglasja za spreminjanje meje 
zemljiške parcele je določeno tako natančno, da je 
mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in 
jo določiti v naravi.  
(3) Kot grafični prikaz območij obveznega soglasja za 
spreminjanje meje se uporablja prikaz  namenske rabe 
prostora iz grafičnega dela veljavnega Občinskega 
prostorskega načrta Občine Podlehnik. 
(4) Ob vsakokratnih spremembah območij stavbnih 
zemljišč v postopkih sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta bo občina podatke o območjih 
obveznega soglasja iz prejšnjega odstavka posredovala 
Geodetski upravi RS v digitalnem vektorskem formatu 
»shp«. 
 

3. člen 
(izjeme) 

Soglasje ni potrebno v naslednjih primerih spreminjanja 
mej: 
• za potrebe izgradnje gospodarske javne 

infrastrukture lokalnega pomena, 
• za potrebe izvedbe prostorskih ureditev na področju 

družbene infrastrukture lokalnega pomena, 
• za potrebe gradnje socialnih in neprofitnih 

stanovanj, katerih investitor je Občina Podlehnik. 
  

4. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradno 
glasilo slovenskih občin. 
 
Številka: 032-2/2019 
Datum: 14. 2. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
177. Sklep o imenovanju podžupanje Občine 

Podlehnik 
 
Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 33. člena Statuta 
Občine Podlehnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 
96/2009 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je 
župan Občine Podlehnik sprejel naslednji 

 
SKLEP 

O IMENOVANJU PODŽUPANJE OBČINE PODLEHNIK 
 

1. 
Za podžupanjo Občine Podlehnik se imenujem Jožefo 
SVENŠEK, roj. 12. 2. 1963, stanujočo Podlehnik 40E, 
2286 Podlehnik. 
 

2. 
Podžupanja bo funkcijo opravljala nepoklicno. 
 

3. 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove 

odsotnosti ali zadržanosti, pomaga županu pri njegovem 
delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 
župana, za katere jo župan pooblasti, predvsem iz 
področje negospodarstva, socialnega varstva in 
prostorskega planiranja. 

Nezdružljivost opravljanja funkcije podžupanje z 
drugimi dolžnostmi določa zakon. 
 

4. 
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana 
opravljata podžupanja funkcijo župana do nastopa 
mandata novo izvoljenega župana. 
 

5. 
Ta sklep začne veljati 15. 2. 2019 in se objavi v Uradnem 
glasilu Občine Podlehnik. 
 
Številka: 032-6/2018 
Datum: 14. 2. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
178. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – 
ZJC-B, 111/05-odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06-odl. US, 
126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 
20/11-odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15), ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Podlehnik 
(Uradni list RS, št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 21/17) in 71. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 27/09, 2/10 in 21/17) je Občinski svet Občine 
Podlehnik na 3. redni seji, dne 14. 2. 2019 sprejel 
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

1. člen 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobi nepremičnina: 
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št.parcele kat.občina 
površina 

m2 Namenska raba  

257/6 
457-
PODLEHNIK 587 m2 

Osrednja območja 
centralne dejavnosti - 
Površine cest 

348/5 
457-
PODLEHNIK 792 m2 

druga kmetijska 
zemljišča in gozdna 
zemljišča - Površine 
cest 

346/2 
457-
PODLEHNIK 192 m2 

druga kmetijska 
zemljišča - Površine 
cest 

348/9 
457-
PODLEHNIK 213 m2 

druga kmetijska 
zemljišča - Površine 
cest 

348/8 
457-
PODLEHNIK 1.329 m2 

druga kmetijska 
zemljišča - Površine 
cest 

 
2. člen 

Nepremičnina iz prvega člena tega sklepa postane oz. se 
zaznamuje grajeno javno dobro v korist Občine 
Podlehnik.  
Zemljišče navedeno v 1. členu tega sklepa je vpisano 
lastništvo v korist Občine Podlehnik. 
 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda 
občinska uprava Občine Podlehnik po uradni dolžnosti 
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra v lasti Občine Podlehnik, ki se pošlje 
Okrajnemu sodišču na Ptuju oz notarju za vpis v 
zemljiško knjigo. 
 
Številka: 033-2/2019 
Datum: 14. 2. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
 
179. Sklep o znižanju faktorja za zunanje poslovne 

površine zazidanih stavbnih zemljišč in za 
nezazidana stavbna zemljišča za gradnjo 
stanovanjskih in poslovnih stavb v Občini 
Podlehnik 

 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta 
Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 21/17), je Občinski svet 
Občine Podlehnik, na svoji 3. redni seji dne 14. 2. 2019, 
sprejel 
 

SKLEP 
O ZNIŽANJU FAKTORJA ZA ZUNANJE POSLOVNE 
POVRŠINE ZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ZA 
NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 
STANOVANJSKIH IN POSLOVNIH STAVB V OBČINI 

PODLEHNIK 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Podlehnik s tem sklepom sprejema 
odločitev o znižanju faktorja za zunanje poslovne 

površine zazidanih stavbnih zemljišč in za nezazidana 
zemljišča za gradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb v 
Občini Podlehnik, ki je določen v 10. členu Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Podlehnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 56/17) in 
sicer tako, da se faktorji v prvem, drugem in tretjem 
odstavku znižajo na 0,1 in veljajo do 31. 12. 2021, po tem 
datumu in sicer od 1. 1. 2022 pa se omenjeni faktorji 
povišajo na 0,2. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin in se uporablja od 1. januarja 
2019. 
 
Številka: 033-2/2019 
Datum: 14. 2. 2019 
 

 Občina Podlehnik 
 Sebastian Toplak, župan 

 
 

 
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM 

 
180. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu v Občini Ravne na 
Koroškem 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 
85/2016, 67/2017 in 21/2018 – ZNOrg) in 19. člena 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine 
Ravne na Koroškem na 3. seji, dne 13.02.2019, sprejel 
 

SKLEP 
O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU 
V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 

 
1. člen 

(ustanovitev sveta) 
S tem sklepom Občinski svet Občine Ravne na 
Koroškem ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v Občini Ravne na Koroškem (v 
nadaljevanju: svet). 
 

2. člen 
(pristojnosti sveta) 

Svet skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog 
preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni, 
zlasti razvija in uveljavlja ukrepe za večjo varnost, 
vzpodbuja razvoj humanitarnih in solidarnih odnosov med 
vozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu ter 
prometne kulture udeležencev v cestnem prometu. 
 

3.  člen 
(naloge sveta) 

Svet opravlja naslednje naloge: 
1. ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na 

lokalni ravni, 
2. predlaga organom lokalne skupnosti programe za 

varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za 
njihovo izvajanje, 

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

4. sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem 
izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega 
prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,  
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5. koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni 
ravni. 

 
4. člen 

(sestava sveta) 
Svet je strokovno posvetovalno telo občinskega sveta, ki 
ga sestavljajo predstavniki organov lokalne skupnosti ter 
drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne 
skupnosti, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in 
vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih 
organizacij, organizacij civilne družbe, policije, šol vožnje, 
upravljavcev cest in drugih).  
 

5. člen 
(imenovanje sveta) 

Svet ima sedem stalnih članov, ki jih imenuje 
predstavniški organ lokalne skupnosti: 

1. predstavnik občinskega sveta, 
2. predstavnik policijske postaje, 
3. predstavnik javnega komunalnega podjetja, 
4. predstavnik institucij s področja izobraževanja 

kandidatov za voznike motornih vozil, 
5. predstavnik inšpektorata, ki izvaja nadzor nad 

uporabo javnih poti in drugih prometnih površin, 
6. predstavnik zavodov s področja vzgoje in 

izobraževanja, 
7. predstavnik občinske uprave. 

Stalne člane imenuje občinski svet za dobo štirih (4) let in 
so lahko ponovno imenovani. Pri delu sveta lahko 
sodelujejo tudi zunanji strokovni sodelavci, ki jih na 
predlog predsednika sveta imenuje župan in se 
vključujejo v delo sveta glede na obravnavano 
problematiko.  
 

6. člen 
(predsednik sveta) 

Svet izmed svojih stalnih članov na prvi seji izvoli 
predsednika, ki pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za 
izvajanje sprejetih določitev. Prvo sejo sveta skliče župan 
Občine Ravne na Koroškem in jo vodi do izvolitve 
predsednika sveta.  
 

7. člen 
(način dela sveta) 

Svet dela na sejah. Pri delu sveta se smiselno 
uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Ravne na Koroškem. 
 

8. člen 
(nagrajevanje dela) 

Članom sveta pripada za udeležbo na sejah sveta 
nagrada v obliki sejnine, v skladu s Pravilnikom o plačah 
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
organov Občine Ravne na Koroškem.  
 

9. člen 
(poročilo o delu in program dela) 

Svet je dolžan občinskemu svetu vsako leto predložiti 
poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti 
program dela za prihodnje leto. 
 

10. člen 
(opravljanje strokovnih opravil) 

Strokovna, tehnična in administrativna opravila za svet 
opravlja Občinska uprava Občine Ravne na Koroškem.  
 
 
 

11. člen 
(sredstva za financiranje) 

Sredstva za financiranje dejavnosti sveta ter za izvajanje 
nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu 
v občini se zagotavljajo v proračunu Občine Ravne na 
Koroškem in iz drugih virov v skladu z zakonodajo.  
 

12. člen 
(rok za imenovanje sveta) 

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem imenuje svet 
po določilih tega sklepa v roku dveh (2) mesecev od 
njegove uveljavitve.  
 

13. člen 
(pričetek veljavnosti) 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem 
svetu. 
 
Številka: 843-0002/2019 
Datum: 13.02.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
181. Sklep o določitvi ekonomske cene programov 

v Vrtcu ravne na koroškem za leto 2019 
 
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list: 12/1996, 
44/2000, 78/2003, 113/03-UPB1, 72/2005, 100/2005-
UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-
ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 
14/2015-ZUUJFO in 55/17) in 35. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl. 
US: U-I-267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I-
176/08-10, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 76/16 – 
odl. US) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 
3. redni seji, dne 13.02.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V 

VRTCU RAVNE NA KOROŠKEM ZA LETO 2019 
 

I. 
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
Vrtcu Ravne na Koroškem: 

I. starostno obdobje (od 1 do 3 let) – dnevni program (6 
do 9 ur) – 455,00 € 

II. starostno obdobje (od 3 do 6 let) – dnevni program 
(6 do 9 ur) – 332,00 € 

Kombiniran oddelek (I. in II. starostno obdobje) – 
377,00 € 

Dnevni strošek prehrane za otroke upoštevan v ceni 
programa je 1,44 € in vključuje zajtrk, malico in kosilo. V 
ceno ni vključena popoldanska malica (od 14.30 ure 
dalje) in znaša 0,38 €. 
 

II. 
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki 
so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega 
proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila 
vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do 
spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje 
pravice. 
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V izjemnem primeru se staršem prizna subvencija za 
vrtec tudi v obdobju od dejanske vključitve otroka v vrtec, 
do datuma pridobitve pravice do znižanega plačila, ob 
pogoju, da so pravočasno oddali vlogo na CSD. 
 

III. 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so 
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec 
izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po 
lestvici (77%). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v 
Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v 
katerega je vključen otrok. 
 

IV. 
Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o 
znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila 
vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa 
se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji 
odločbe, odloči o tem s posebno odločbo. 
 

V. 
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi 
zahtevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med 
dejanskimi stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil 
ter prihodki s strani staršev in prihodki občin. Dejanski 
stroški se upoštevajo največ v višini iz 1. člena tega 
sklepa. 

VI. 
Starši vpišejo otroka v vrtec Ravne na Koroškem 
praviloma za obdobje enega (1) leta, ki traja od 1. 
septembra do 31. avgusta naslednje leto. 
 

VII. 
Starši otrok, za katere je občina Ravne na Koroškem na 
podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo 
zaradi odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. 
Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj 1 (en) in največ 2 (dva) meseca 
v koledarskem letu.  Za rezervacijo plačajo starši 25% od 
njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. 
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo, če 
občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 
programa pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila 
razliko med plačilom staršev in ceno programa. 
 

VIII. 
Staršem se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v 

višini 2,10 € za vsako uro nad 9 (deveto) uro bivanja v 
vrtcu glede na program, v katerega je otrok vpisan.  

V primeru začasne odsotnosti otroka, se od plačila 
odšteje del cene prehrane, sorazmerno s plačilnim 
razredom. 
 

IX. 
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. 
avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, 
Občina Ravne na Koroškem vrtcem, katerih je 
ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega 
izpisanega otroka. 
 

X. 
Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, 
ki jo starši pisno sklenejo z vrtcem Ravne na Koroškem 
ob vpisu otroka v vrtec. 
 

XI. 
Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, 
izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne 
na Koroškem. 

XII. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o 

določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Ravne 
na Koroškem štev. 602-0004/2017-202, z dne 
13.12.2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 74/2017). 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od  1. 
3. 2019 dalje. 
 
Številka: 602-0003/2019-202 
Datum: 13.02.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
182. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 

kampanje za lokalne volitve v Občini Ravne na 
Koroškem 

 
Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji  (Uradni list RS št. i (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)) in 
20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 16/2016) je Občinski svet 
občine Ravne na Koroškem na svoji 3. redni seji dne 
13.02.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE 

KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI RAVNE 
NA KOROŠKEM 

  
1. člen 

S tem sklepom so določeni kriteriji za delno povrnitev 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Ravne na Koroškem. 
  

2. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v 
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov 
volilne kampanje v višini 0,25 evra za vsak dobljeni glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila predloženega Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu 
AJPES).  
 

3. člen 
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 

0,12 EUR za dobljeni glas, so upravičeni tudi 
organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali. 
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
predloženega AJPES-u. 

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, 
ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve 
stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. 
  

4. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidatu za 
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo 
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna 
občine v roku 30 dni po oddaji in objavi finančnega 
poročila preko portala AJPES.  
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5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne 
volitve v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 28/2014). 

 
6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.  
  
Številka: 041-0001/2019-202 
Datum: 13.02.2019 
 

 Občina Ravne na Koroškem 
 Tomaž Rožen, župan 

 
 

 
OBČINA ŠALOVCI 

 
183. Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve 
 
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena 
Statuta Občine Šalovci (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 34/2018) je Občinski svet Občine Šalovci na 4. redni 
seji dne 13. februarja 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Šalovci 
zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je 
investitor oziroma pobudnik Občina Šalovci. 
 

2. člen 
(višina plačila nadomestila stroškov) 

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 

(način plačila nadomestila stroškov) 
Sklep izda na podlagi vložene pobude in elaborata za 

lokacijsko preveritev Občinska uprava. Obveznost plačila 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane 
takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. 

Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od 
vročitve sklepa poravnati na podlagi odloka določeno 
višino nadomestila stroškov.  

Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.  
 

4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 

Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti 
občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov 
zagotavlja izvedbo postopka, ne pa sprejema.  

V primeru prekinitve postopka ali umika vloge pobudnik 
ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila 
stroškov lokacijske preveritve. 
 

5. člen 
(začetek veljavnosti) 

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin.. 
 
Številka: 3500-1/2019-1 
Datum: 13. 2. 2019 
 

 Občina Šalovci 
 Iztok Fartek, župan 

 
 

 
184. R endelet a helyszíni ellenőrzések 

költségeinek meghatározásáról 
 
A Területrendezési Törvény (Szlovén Köztársaság 
Hivatalos Lapja, 61/17. szám) 132. cikkének (2) 
bekezdése és Šalovci Község Alapszabályának (Szlovén 
Községek Hivatalos Közleményei, 34/2018. szám) 18. 
cikke alapján a Šalovci Község Községi Tanácsa 2019. 
február 13-án megtartott, 4. rendes ülésén a következő 
rendeletet fogadta el: 
 

RENDELET 
A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK KÖLTSÉGEINEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 
 

1. cikk 
(a rendelet tartalma) 

A rendelet meghatározza a Šalovci Község által a 
beruházóknak vagy a kezdeményezőknek felszámított, a 
helyszíni ellenőrzés költségtérítésének összegét és 
kifizetési módját, kivéve, ha a befektető vagy a 
kezdeményező a Šalovci Község. 
 

2. cikk 
(a költségtérítés mértéke) 

Az egyes helyszíni ellenőrzések költségei: 
• az építési terület nagyságának meghatározására 

egyéni betelepítés esetén 1.500 EUR. 
• a területi kivitelezési feltételek alóli egyedi eltérés 

esetén 2.500 EUR. 
• a terület átmeneti használatának lehetővé tétele 

2.000 EUR. 
 

3. cikk 
(a költségtérítés kifizetésének módja) 

A végzést a benyújtott kezdeményezés és a helyszíni 
ellenőrzési tanulmány alapján az Községi Közigazgatás 
adja ki. A helyszíni ellenőrzés költségtérítésének 
kifizetésére vonatkozó kötelezettség akkor keletkezik, 
amikor az adóalany átveszi a fizetési határozatot. 

A kezdeményező vagy a befektető a határozat 
kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles a 
rendelet alapján meghatározott költségtérítést megfizetni. 

A költségtérítés kifizetése előfeltétele annak, hogy 
foglalkozzanak a tanulmánnyal, és kiadják a helyszíni 
ellenőrző határozatot. 
 

4. cikk 
(helyszíni ellenőrzési eljárás és annak elfogadása) 
A helyszíni ellenőrzés megerősítése a Községi Tanács 

hatáskörébe tartozik, ezért a költségtérítés kifizetése 
biztosítja az eljárás lefolytatását, nem csak a 
befogadását. 

Az eljárás felfüggesztése vagy a kérelem visszavonása 
esetén a kezdeményező nem jogosult a helyszíni 
ellenőrzés költségtérítésének visszatérítésére. 
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5. cikk 
(hatálybalépés) 

Jelen rendelet a Szlovén Községek Hivatalos 
Közleményeiben való megjelenést követő tizenötödik 
napon lép hatályba. 
Szám: 3500-1/2019-1 
Datumi: 2019. 2. 13. 
 

 Község Šalovci 
 Iztok Fartek, polgármestere 

 
 

 
OBČINA ŽETALE 

 
185. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu  Občine Žetale za leto 2019 
(Rebalans 1) 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10,  40/12 – ZUJF, 14/15-ZUUJFO 
,11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15- ZFisP in 96/15 - 
ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Žetale 
– UPB-1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/17), je 
Občinski svet Občine Žetale na 2. izredni seji,  dne 21.2 
2019sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PRORAČUNU  OBČINE ŽETALE ZA LETO 2019 

(REBALANS 1) 
 

1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žetale za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/18)   se spremeni 
2. člen tako, da se glasi:   
 

 
  
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2019-

Rebalans 1 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.421.546 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)                1.155.563 
70 DAVČNI PRIHODKI  1.081.503 
700 Davki na dohodek in dobiček 1.028.873 
703 Davki na premoženje 34.025 
704 Domači davki na blago in storitve 18.605 
706 Drugi davki 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 74.060 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 28.970 
711 Takse in pristojbine 1.100 
712 Denarne kazni 3.240 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 10.550 
714 Drugi nedavčni prihodki 30.200 
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                    252.283 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 252.283 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU                             0 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.431.069 
40 TEKOČI ODHODKI 566.003 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 100.120 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 15.000 
402 Izdatki za blago in storitve 419.393 

      403 Plačila domačih obresti 12.090 
409 Rezerve 19.400 
41 TEKOČI TRANSFERI 536.195 
410 Subvencije 0 
411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom 352.480 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 36.810 
413 Drugi tekoči domači transferi 146.905 
414 Tekoči transferi v tujino 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 278.151 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 278.151 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 50.720 
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab. 40.100 
432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom 10.620 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) -9.523 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR 
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Skupina/podskupina kontov Proračun  2019-
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 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

0 

C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR 
Skupina/podskupina kontov Proračun  2019-

Rebalans 1 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 98.123 
50 ZADOLŽEVANJE 98.123 
500 Domače zadolževanje 98.123 
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 116.600 
55 ODPLAČILO DOLGA 116.600 
550 Odplačilo domačega dolga 116.600 
IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-
(II.+V.+VIII.) 

-28.000 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -18.477 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 9.523 
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA (9009 
Splošni sklad za drugo) 

28.000    

 
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 
V poglavju Obseg zadolževanja v prvem odstavku 11. 
člena odloka se število »96.008« nadomesti s številom 
»98.123«. 
 

3. člen 
Posebni del in načrt razvojnih programov za leto 2019 sta 
sestavni del tega odloka. 
 

4. člen 
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 
2019 ostajajo nespremenjeni. 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem  objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 032-01-00002/2018-I/4 
Datum:  21.2.2019 
 

 Občina Žetale 
 Anton Butolen, župan 
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