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OBČINA APAČE  

 
584. Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju socialnega varstva v občini Apače za 
leto 2019 

 
Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju socialnega varstva v občini 
Apače (Uradno glasilo slovenskih občin 1/13 in 16/19) in 
Odloka o proračunu občine Apače za leto 2019 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 16/19) objavlja občina Apače 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 

SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI APAČE 
ZA LETO 2019 

 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Apače, Apače 42 b, 
9253 Apače, telefon: 02/569-85-50, faks: 02/569-85-51, 
e-pošta info@obcina-apace.si 
 
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev : 
Programi na področju humanitarne dejavnosti   2.498,36 
EUR 
• ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z 

dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi 
programi na področju varovanja duševnega zdravja; 
omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi 
programi pomoči invalidom; programi so namenjeni 
odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno 
ogroženim posameznikom in družinam(neposredne 
materialne pomoči niso predmet sofinanciranj); 
programi svetovanja, pomoči in samopomoči ter 
preprečevanja socialne izključenosti; programi, ki 
omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi 
potrebami ter drugi programi pomoči osebam s 
posebnimi potrebami ter njihovim družinam; 
programi za kronične bolnike, za enakopravno 
vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z 
zdravimi, za izboljšanje kakovosti življenja s 
kronično boleznijo ter programi preprečevanja 
napredovanja kronične bolezni v invalidnost. 

 
Programi posebnega interesa občine Apače: 

• program pomoči žrtvam spolnega in/ali drugega 
nasilja;           642,81 EUR 

• program pomoči za matere in otroke - materinski 
dom           713,13 EUR 

• program dnevni center za osebe s težavami v 
duševnem razvoju          1.538,47 EUR 

• skupnostna skrb za preprečevanje nasilja nad 
starejšimi                           244,36 EUR 

 
3. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje: 
• imajo sedež ali delujejo na območju občine Apače 

ali delujejo za občane občine Apače, 
• je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki 

ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem 
aktu določeno neprofitno delovanje, 

• je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za 
opravljanje dejavnosti, ki je določena v javnem 
razpisu, ali je njeno delovanje na področju 
prijavljenih vsebin določeno v okviru 
ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta 
organizacije, 

• za prijavljeni program izpolnjuje kadrovske pogoje 
in prostorske pogoje, 

• ima za prijavljeni program pregledno, uravnoteženo 
in jasno konstrukcijo prihodkov in  odhodkov, 

• prijavljenega programa ne izvaja kot del javne 
službe, 

• ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz 
preteklih razpisov občine ali ima sklenjene 
dogovore o vračilu sredstev in sredstva v skladu z 
dogovorom tudi redno vrača. 

Izvajalci lahko na razpis prijavijo samo en program. 
 
4. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev 

Za ocenjevanje humanitarnih programov bodo 
upoštevana splošna, dodatna in posebna merila: kvaliteta 
programa (strokovna utemeljenost programa, jasno 
zastavljeni cilji, čas izvajanja programa strokovnost 
nosilcev, reference, dopolnjevanje drugih programov, 
število podprogramov, število projektov, število članov 
društva);  vključevanje, informiranje, sodelovanje 
uporabnikov in prostovoljcev v  programu (dvig kakovosti 
življenja uporabnika, izvedba predavanj, delavnic, 
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sodelovanje prostovoljcev, vključevanje uporabnikov, 
informacijska dejavnost); finančna konstrukcija programa 
(realnost, preglednost, jasnost) ter dodatna merila: število 
članov z diagnozo, število aktivnih udeležencev, 
opredeljenost le-teh, območje izvajanja. Društvo lahko s 
strani občine Apače prejme sredstva največ v višini 75% 
predvidenih stroškov. 

Za programe posebnega interesa občine bodo 
upoštevana merila strokovne utemeljenosti programa, 
jasno zastavljeni cilji, čas izvajanja programa, območje 
izvajanja programa. Višina sofinanciranja od predvidenih 
stroškov ni določena. 
 
6.  Obdobje porabe sredstev: 
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v 
letu 2019 do oddaje zadnjega zahtevka dne 20.12. 2019 
za namene, za katera so bila dodeljena. 
 
7.  Rok oddaje vlog: 
Vloge na razpis morajo biti oddane najkasneje do 
vključno 21.5.2019.  
 
8.  Razpisna dokumentacija:  
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi 
razpisa na spletni strani občine www.obcina-apace.si 
 
9. Način dostave vlog: 

Vlogo za sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v občini Apače za leto 2019 mora 
vlagatelj izpolniti  na prijavnih listih (brez spreminjanja in 
vnašanja besedil) in zraven priložiti vsa pripadajoča in 
zahtevana dokazila. 

Vlogo, ( podpisano in žigosano) z vsemi ustrezni 
obrazci in dokazili je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali 
osebno oddati na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 
9253 Apače. Vloga mora biti pravilno označena in sicer:  
• polni naslov pošiljatelja  
• pripis »NE ODPIRAJ –VLOGA NA JAVNI RAZPIS – 

SOCIALNO VARSTVO 2019«  
• polni naslov prejemnika »Občina Apače, Apače 42b 

, 9253 Apače«  
 
10. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje 
o izidu javnega razpisa:  

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.  

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija 
najkasneje v osmih (8) dneh od zaključka javnega 
razpisa in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog 
oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v 
roku osmih (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, 
da vlogo v roku teh (3) dni dopolnijo.  

V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena!  

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.  

Predlagatelji bodo s sklepom občinske uprave o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po 
sprejeti odločitvi o izboru. Zoper odločbo je možen 
ugovor v 8 dneh, o katerem odloči župan v 15 dneh. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji 
za vrednotenje programov. Odločitev župana ja 
dokončna. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal 
pogodbe o sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v občini Apače za leto 2019. Pogodba 
mora biti s strani izvajalca podpisana v roku 8 dni od 
prejema, sicer se šteje, da je vlagatelj odstopil od prijave 
na javni razpis. 
 
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja 

Pintarič, telefon: 02/5698552, faks: 02/5698551. 
 
Številka: 4102-0004/2019 
Datum: 8.5.2019 
 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 
 

 
585. Javni razpis za sofinanciranje programov 

posebnih skupin v občini Apače za leto 2019 
(upokojenska društva, veteranska in druga 
programsko sorodna društva) 

 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
posebnih skupin v občini Apače (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 52 z dne 21.11.2014)  in v skladu z 
Odlokom o proračunu občine Apače za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/19) občina Apače 
objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV POSEBNIH 

SKUPIN V OBČINI APAČE ZA LETO 2019 
(UPOKOJENSKA DRUŠTVA, VETERANSKA IN 
DRUGA PROGRAMSKO SORODNA DRUŠTVA) 

 
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Apače, Apače 42 b, 
9253 Apače, telefon: 02/569-85-50, faks: 02/569-85-51, 
e-pošta info@obcina-apace.si 
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, 
ki vsebujejo naslednje vsebine:  
• informiranje ter svetovanje svojim  članom; 
• prostovoljno delo; 
• rekreativno preživljanje prostega časa; 
• domoljubna vzgoja; 
• obujanje tradicije; 
• strokovna vzgoja članov; 
• skrb za lastno zdravje;   
• programi druženj;  
• spodbujanje k strpnosti, nenasilju; 
• kulturno izražanje in kreativnost. 

 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo: 
Pravico do sofinanciranja projektov po tem pravilniku 
imajo neprofitne organizacije,  društva in zveze, ki so 
nosilci izvajanja programov za območje občine Apače, 
njihovo delovanje pa je širšega pomena v občini.  
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov: 
• so registrirani za opravljanje dejavnosti, 
• imajo urejeno evidenco o članstvu, 
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih programov, 

• imajo sedež na območju občine Apače ali upravne 
enote Gornja Radgona,  

• prijavljajo program, ki je predmet razpisa,  
• vsako leto občinski upravi dostavijo poročilo o 

realizaciji programa za preteklo leto.  
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: 
Za ocenjevanje programov bodo upoštevana naslednja 
merila in kriteriji: cilji programa, število različnih vsebin 
samostojnih projektov, število aktivno sodelujočih članov 
v programa društva povprečno letno, število članov 
društva s plačano članarino na dan 31.12.2018. 

mailto:info@obcina-apace.si
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Vlagatelju, ki v razpisnih obrazcih ne izpolni posameznih 
rubrik s podatki, se šteje vloga za popolno, neizpolnjena 
rubrika pa se točkuje z nič točk. 
 
6. Višina sredstev, zagotovljena v proračunu občine 
Apače za leto 2019 za sofinanciranje posameznih vsebin 
javnega razpisa je  
• za veteranske in druga programsko sorodna 

društva              641,57 EUR. 
• za upokojenska društva   1.469,25 EUR. 

 
7. Maksimalna višina sofinanciranja je 75% sredstev za 
predvidene stroške programa. 
 
8. Rok oddaje vlog: 
 Vloge na razpis morajo biti oddane najkasneje do 
vključno 21.5.2019.  
 
9. Razpisna dokumentacija:  
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi 
razpisa na spletni strani občine www.obcina-apace.si 
 
10. Način dostave vlog: 

Vlogo za sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v občini Apače za leto 2019 mora 
vlagatelj izpolniti  na prijavnih listih (brez spreminjanja in 
vnašanja besedil) in zraven priložiti vsa pripadajoča in 
zahtevana dokazila. 

Vlogo, ( podpisano in žigosano) z vsemi ustrezni 
obrazci in dokazili je potrebno v zaprti ovojnici poslati ali 
osebno oddati na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 
9253 Apače. Vloga mora biti pravilno označena in sicer:  
• polni naslov pošiljatelja  
• pripis »NE ODPIRAJ –VLOGA NA JAVNI RAZPIS – 

POSEBNE SKUPINE 2019«  
• polni naslov prejemnika »Občina Apače, Apače 42b 

, 9253 Apače«  
 
11. Odpiranje in obravnava prispelih vlog ter obveščanje 
o izidu javnega razpisa:  

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.  

Odpiranje prispelih vlog bo opravila Komisija 
najkasneje v osmih (8) dneh od zaključka javnega 
razpisa in ne bo javno. V primeru nepopolnih vlog 
oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo Komisija v 
roku osmih (8) dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, 
da vlogo v roku teh (3) dni dopolnijo.  

V kolikor vloga v roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom 
zavržena!  

Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije.  

Predlagatelji bodo s sklepom občinske uprave o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po 
sprejeti odločitvi o izboru. Zoper odločbo je možen 
ugovor v 8 dneh, o katerem odloči župan v 15 dneh. 
Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji 
za vrednotenje programov. Odločitev župana ja 
dokončna. Z izbranimi izvajalci bo župan občine podpisal 
pogodbe o sofinanciranje programov na področju 
socialnega varstva v občini Apače za leto 2019. Pogodba 
mora biti s strani izvajalca podpisana v roku 8 dni od 
prejema, sicer se šteje, da je vlagatelj odstopil od prijave 
na javni razpis. 
 
12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja 
Pintarič, telefon: 02/5698552, faks: 02/5698551. 
 
Številka: 4102-0005/2019-05 
Datum: 8.5.2019 

 Občina Apače 
 Andrej Steyer, župan 

 
 

 
OBČINA KIDRIČEVO 

 
586. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
 
Na podlagi 245. člena v povezavi z 247. členom Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena 
Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 62/16 in 16/18) je Občinski svet Občine 
Kidričevo, na svoji 4. redni seji, dne 25.4.2019, na 
predlog župana sprejel naslednji  
 

SKLEP 
O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA 

 
I. 

Nepremičnini parc. št. 879/1, k.o. (435) Šikole, zemljišče 
v izmeri 1514 m², se odvzame status javnega dobra oz. 
grajenega javnega dobra. 
 

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

III. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 
svetu in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 478-8/2018 
Datum:   7.5.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
587. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi drugega odstavka 245. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena 
Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 62/16 in 
16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 4. 
redni seji, dne 25.4.2019 na predlog župana sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobijo nepremičnine: 
• parc. št. 871/23, k.o. (426) Župečja vas (ID 

6165839), zemljišče v izmeri 491 m2, 
• parc. št. 871/22, k.o. (426) Župečja vas (ID 

6165838), zemljišče v izmeri 112 m2, 
• parc. št. 755/14, k.o. (426) Župečja vas (ID 

6166124), zemljišče v izmeri 122 m2 in 
• parc. št. 755/15, k.o. (426) Župečja vas (ID 

6166125), zemljišče v izmeri 1482 m2. 
 

II. 
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa postanejo last 
Občine Kidričevo, matična številka: 5883709, Kopališka 
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ulica 14, 2325 Kidričevo, pri katerih se zaznamuje 
grajeno javno dobro. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda 
občinska uprava Občine Kidričevo po uradni dolžnosti 
ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra v lasti Občine Kidričevo, ki se po 
pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišče, ki po uradni 
dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo javnega 
dobra. 
 
Številka: 478-9/2018 
Datum:  7.5.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
588. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 

dobra 
 
Na podlagi drugega odstavka 245. člena Zakona o 
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena 
Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 62/16 in 
16/18) je Občinski svet Občine Kidričevo, na svoji 4. 
redni seji, dne 25.4.2019, na predlog župana sprejel 
naslednji  
 

SKLEP 
O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA 

DOBRA 
 

I. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
pridobi nepremičnina parc. št. 474/11, k.o. (434) Pongrce 
(ID 6914201), zemljišče v izmeri 2328 m2. 
 

II. 
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa postane last Občine 
Kidričevo, matična številka: 5883709, Kopališka ulica 14, 
2325 Kidričevo, pri kateri se zaznamuje grajeno javno 
dobro. 
 

III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. Po uveljavitvi tega sklepa izda 
občinska uprava Občine Kidričevo po uradni dolžnosti 

ugotovitveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega 
javnega dobra v lasti Občine Kidričevo, ki se po 
pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišče, ki po uradni 
dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo javnega 
dobra. 
 
Številka: 711-4/2019 
Datum:   7.5.2019 
 

 Občina Kidričevo 
 Anton Leskovar, župan 

 
 

 
OBČINA KOBILJE 

 
589. Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za 

leto 2018 
 
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  4. redni seji dne 18.04.2019 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE KOBILJE ZA LETO 2018 

 
1. člen 

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kobilje za 
leto 2018. 
 

2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kobilje za leto 2018 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih 
prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz 
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev 
in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih 
izdatkov proračuna Občine Kobilje za leto 2018. Sestavni 
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, 
v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah 
tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.  

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

 

KONTO 

  

OPIS 

Realizacija: 
2018 

 
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) 571.111 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 457.681 
70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      388.904 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 360.557 
7000   Dohodnina 360.557 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 25.593 
7030   Davki na nepremičnine 16.561 
7032   Davki na dediščine in darila 4.461 
7033   Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 4.571 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 2.754 
7047   Drugi davki na uporabo blaga in storitev 2.709 

706   DRUGI DAVKI 0 
71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 68.777 
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710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  20.376 
7100   Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 0 
7103   Prihodki od premoženja 20.376 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 0 
7111   Upravne takse in pristojbine 0 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  852 
7120   Globe in druge denarne kazni 852 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 
714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 47.549 

7141   Drugi nedavčni prihodki 47.549 
72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 23.714 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 20.100 
7200   Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 20.100 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 
722   PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV 3.614 

7220   Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 
7221   Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 3.614 

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

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    89.716 
740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 89.716 

7400   Prejeta sredstva iz državnega proračuna 89.716 
7401   Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 

741   PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 0 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 
786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 
787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 607.924 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 281.133 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 80.955 
4000   Plače in dodatki 69.744 
4001   Regres za letni dopust 4.616 
4002   Povračila in nadomestila 6.595 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 13.616 
4010   Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.204 
4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 5.500 
4012   Prispevek za zaposlovanje 45 
4013   Prispevek za starševsko varstvo 74 
4015   Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 793 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  183.146 
4020   Pisarniški in splošni material in storitve 14.684 
4021   Posebni material in storitve 695 
4022   Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 51.499 
4023   Prevozni stroški in storitve 0 
4024   Izdatki za službena potovanja 2.177 
4025   Tekoče vzdrževanje 70.385 
4026   Poslovne najemnine in zakupnine 175 
4027   Kazni in odškodnine 0 
4029   Drugi operativni odhodki 43.531 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 
4031   Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 0 
4033   Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0 

409   REZERVE 3.416 
4090   Splošna proračunska rezervacija  4093   Sredstva za posebne namene 3.416 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 197.546 
410   SUBVENCIJE 4.403 

4100     Subvencije javnim podjetjem 3.724 
4102   Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 679 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 72.646 
4111   Družinski prejemki in ostala nadomestila 1.250 

      4117  Štipendije 2.000 
4119  Drugi transferi posameznikom 69.396 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 29.243 



Št. 23/10.5.2019 Uradno glasilo slovenskih občin Stran 847 
 

 

4120   Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 29.243 
413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  91.254 

4130   Tekoči transferi občinam 0 
4131   Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 3.847 
4132   Tekoči transferi v javne sklade 2.929 
4133  Tekoči transferi v javne zavode 82.154 
4135   Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.324 
4136   Tekoči transferi v javne agencije 0 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 
42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 119.532 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 119.532 
4202   Nakup opreme 4.820 
4203   Nakup drugih osnovnih sredstev  4204   Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.193 
4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 106.994 
4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 
4208   Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.525 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 9.713 
431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 3.000 
432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 6.713 

4323   Investicijski transferi javnim zavodom 6.713 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -36.813 

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 
751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 
752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

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

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 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) 37.229 
500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 37.229 

5003   Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 37.229 
55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 0 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  0 
5501   Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 
5503   Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 

  IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - 
(II.+V.+VIII.) 416 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) 37.229 
  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 36.813 

    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 38.892,00 
    - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA 0 

 
3. člen 

Zaključni račun proračuna občine Kobilje za leto 2018 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 30 
Datum: 18.4.2019 
 

 Občina Kobilje 
 Robert Ščap, župan 

 
 

 
OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

 
590. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine 

Lovrenc na Pohorju za leto 2019 
 
Na podlagi 14. člena Statuta občine Lovrenc na Pohorju 
(UGSO, št.: 59/17 – uradno prečiščeno besedilo), na 
podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 

Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18) in skladno z 8. čl. Odloka o 
proračunu Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2019 
(UGSO št.: 21/19), je Občinski svet Občine Lovrenc na 
Pohorju na 3. redni seji, dne   18. aprila 2019, sprejel  
 

ODLOK 
O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE 

OBČINE LOVRENC NA POHORJU 
ZA LETO 2019 

 
1. člen 

Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz 
proračunske rezerve v letu 2019. 
 

2. člen 
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lovrenc na 
Pohorju se zagotovijo: 
• sredstva v višini 30.000,00 EUR, za odpravo 

posledic neurja, poplav na občinski infrastrukturi, 
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dne 1. junija 2017 in sicer za rušitev in novo gradnjo 
mosta čez potok Slepnica na LC 362411 Slepnica – 
Lovrenc. 

 
3. člen 

Dejanska poraba sredstev bo prikazana v posebni točki 
zaključnega računa proračuna Občine Lovrenc na 
Pohorju za leto 2019. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 0074-0001/2019 
Datum:  18. 04. 2019 
 

 Občina Lovrenc na Pohorju 
 Marko Rakovnik, župan 

 
 

 
OBČINA NAKLO 

 
591. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje Pod Polico in sprememb in 
dopolnitev občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za izgradnjo gospodarske 
javne infrastrukture v poslovni coni Naklo 

 
Na podlagi 119. člena, v povezavi s 110. členom Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) 
ter 25. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS št. 
19/13, 74/15) je župan občine Naklo dne 30.4. 2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA 

ZA OBMOČJE POD POLICO IN SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA ZA IZGRADNJO 

GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V 
POSLOVNI CONI NAKLO 

 
I. 

Izhodišča za pripravo 
(1) S tem sklepom se začne postopek sprememb in 
dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje POD POLICO in sprememb in dopolnitev 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
izgradnjo gospodarske javne infrastrukture v poslovni 
coni Naklo (v nadaljevanju OPPN). Prav tako se s tem 
sklepom potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN, ki jih je 
pripravil DOMPLAN d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj, 
pod št. UD/500-82/19, marec 2019. 
 

II. 
Območje in predmet načrtovanja 

(1) Območje OPPN je določeno v Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Naklo (Uradni list RS št. 
11/10, 48/10). Obsega enoto urejanja prostora z oznako 
PL3, podrobna namenska raba IG – gospodarska cona, 
ki je namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, 
trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. 
(2) S predmetnim postopkom se ureja le del območja, ki 
obsega zemljišči s parc. štev. 145/1 in 149/1 obe k.o. 
Pivka 2099. Zemljišči sta na eni strani omejeni z 
občinsko javno potjo, na drugi pa s potokom Dupeljščica. 

Območje urejanja se glede na predlagano prostorsko 
rešitev v postopku lahko tudi spremeni. 
(3) Predmet načrtovanja je gradnje manjšega 
logističnega centra (dostava hitre pošte) ter postavitev 
proizvodno skladiščnega objekta (gradbeništvo). 
 

III. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 

(1) OPPN se načrtuje na podlagi pobude, prikaza stanja 
prostora, splošnih smernic nosilcev urejanja prostora in 
drugih gradiv. 
(2) Variantne rešitve glede na omejene prostorske 
možnosti niso predvidene. 
 

IV. 
Vrsta postopka 

(1) OPPN se vodi po postopku, ki ga predpisuje 119. člen 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). 
 

V. 
Roki za pripravo 

(1) Osnutek OPPN se pripravi 30 dni po objavi sklepa in 
pripravi strokovnih podlag. Priprava dopolnjenega 
osnutka OPPN je predvidena v 30 dneh od pridobitve 
prvih mnenj, priprava predloga OPPN pa 30 dni od 
potrditve stališč do pripomb. Usklajen predlog OPPN se 
pripravi 30 dni po prejemu drugih mnenj. Oddan 
dopolnjeni predlog OPPN se uvrsti na sejo OS. 
(2) Predvideni roki za pripravo OPPN se spremenijo v 
primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev 
urejanja prostora, oziroma drugih udeležencev. 
 

VI. 
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 

sodelujejo v postopku 
 

državni nosilci urejanja prostora 
1 MINISTRSTVO ZA 

OKOLJE IN PROSTOR, 
Direktorat za prostor, 
graditev in stanovanja 

Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana 

2 DIREKCIJA RS ZA 
VODE 

Hajdrihova ulica 28C, 
1000 Ljubljana 

3 MINISTRSTVO ZA 
OBRAMBO,  
Uprava RS za zaščito in 
reševanje 

Vojkova 61, 1000 
Ljubljana 

4 MINISTRSTVO ZA 
OBRAMBO, 
Direktorat za logistiko 

Vojkova c. 61, 1000 
Ljubljana 

5 MINISTRSVO ZA 
INFRASTRUKTURO, 
Direkcija RS za 
infrastrukturo, 
Sektor za železnice 

Kopitarjeva ulica 5, 
2000 Maribor 

   
lokalni nosilci urejanja prostora 

6 MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN PROSTOR, 
Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Zgornje 
Save 

Ulica Mirka Vadnova 
5, 4000 Kranj 

7 ELEKTRO 
GORENJSKA 

Ulica Mirka Vadnova 
3A, 4000 Kranj 

8 KOMUNALA KRANJ Ulica Mirka Vadnova 
1, 4000 Kranj 

9 TELEKOM SLOVENIJE Stegne 19, 1000 
Ljubljana 

10 OBČINA NAKLO Stara cesta 61, 42020 
Naklo 
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11 DOMPLAN  Bleiweisova cesta 14, 
4000 Kranj 

   
drugi udeleženci 

12 MINISTRSTVO ZA 
OKOLJE IN PROSTOR, 
DIREKTORAT ZA 
OKOLJE, Sektor za 
CPVO 

Dunajska 48, 1000 
Ljubljana 

 
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora v kolikor se izkaže, da ureditve posegajo tudi v 
njihovo delovno področje. 
 

VII. 
Načrt vključevanja javnosti 

(1) Javnost se v postopek OPPN vključi v času javne 
razgrnitve in javne obravnave. 
 

VIII. 
Seznam podatkov, strokovnih podlag in obveznosti 

drugih udeležencev 
(1) Pri pripravi OPPN se uporabijo javno dostopni, 
grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske 
uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne 
druge strokovne podlage. Strokovno podlago predstavlja 
tudi Idejna zasnova pobudnika. 
(2) Finančna sredstva za pripravo sprememb in 
dopolnitev OPPN in drugih strokovnih gradiv zagotovi 
investitor. 
 

IX. 
Objava in uveljavitev 

(1) Sklep z izhodišči se objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin ter na spletni strani pripravljavca. 
(2) Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 
Številka: 3505-0002/2019-4 
Datum: 30.4.2019 
 

 Občina Naklo 
 Ivan Meglič, župan 

 
 

 
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
 
592. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveta 

Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 
101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 
- ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18), 16. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, 
št. 22/10 in 12/14 in UGSO, št. 57/17 in 3/19) in Odloka o 
proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
na 5. redni seji, dne 25.4.2019, sprejel 
  

ODLOK 
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 
ZA LETO 2019 

 
1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
58/18) se spremeni 2. člen tako, da se glasi: 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih: 
 

KONTO   OPIS REBALANS 2019 
 
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) 2.630.854,25 
      TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.904.486,87 

70   DAVČNI PRIHODKI   (700+703+704+706)      1.502.884,00 
700   Davki na dohodek in dobiček 1.340.134,00 
703   Davki na premoženje 127.330,00 
704   Domači davki na blago in storitve 35.320,00 
706   Drugi davki 100,00 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714) 401.602,87 
710   Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  56.264,00 
711   Takse in pristojbine 4.500,00 
712   Globe in denarne kazni  2.200,00 
713   Prihodki od prodaje blaga in storitev 38.800,00 
714   Drugi nedavčni prihodki 299.838,87 

72    KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 509.180,00 
720   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 122.000,00 
721   Prihodki od prodaje zalog 0,00 
722   Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 387.180,00 

73     PREJETE DONACIJE (730+731) 0,00 
730   Prejete donacije iz domačih virov  0,00 
731   Prejete donacije iz tujine 0,00 

74     TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)    217.187,38 
740   Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 217.015,18 
741   Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 172,20 

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45) 2.549.965,33 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 834.039,27 
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400   Plače in drugi izdatki zaposlenim 195.688,35 
401   Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.443,65 
402   Izdatki za blago in storitve  569.607,27 
403   Plačila domačih obresti 17.300,00 
409   Rezerve 20.000,00 

41   TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 634.195,07 
410   Subvencije 6.000,00 
411   Transferi posameznikom in gospodinjstvom 449.831,00 
412   Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 64.133,34 
413   Drugi tekoči domači transferi  114.230,73 

42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 888.911,44 
420   Nakup in gradnja osnovnih sredstev 888.911,44 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432) 192.819,55 
430   Investicijski transfer 0,00 
431   Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 182.319,55 
432   Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.500,00 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 80.888,92 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

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

750  Prejeta vračila danih posojil 0,00 
751  Prodaja kapitalskih deležev 0,00 
752   Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0,00 
440   Dana posojila 0,00 
441   Povečanje kapitalskih deležev  0,00 

  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV. - V.) 0,00 

C. R A ČU N    F I N A N C I R A N J A  
50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 53.367,00 

500   Domače zadolževanje 53.367,00 
55 VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 134.255,92 

550   Odplačila domačega dolga  134.255,92 
 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII.-VIII.) -80.888,92 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -80.888,92 
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 11.077,39 

 
2. člen 

V Odloku o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2019 (UGSO, št. 58/18) se spremeni prvi 
odstavek 12. člena tako, da se glasi: 
»Občina se v letu 2019 lahko zadolži za občinske 
investicije v višini 53.367,00 EUR, kar je v skladu s tretjim 
odstavkom 23. člena ZFO-1«. 
 

3. člen 
Vse ostale določbe Odloka o proračunu Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019 (UGSO, št. 
58/18) ostajajo nespremenjene. 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 410-3/2019 
Datum:   25.4.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 
 
593. Sklep o spremembi poteka meje med Občino 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občino 
Cerkvenjak 

Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) 
(Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta Občine 
Sveta Trojica v Slov. goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14 in 
UGSO, št. 57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah na 5. redni seji, dne 
25.4.2019 sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI POTEKA MEJE MED OBČINO SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH IN 
OBČINO CERKVENJAK 

 
I. 

Meja med Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 
Občino Cerkvenjak se spremeni tako, da se prenese iz 
območja občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 
vključi v območje občine Cerkvenjak: 
 
• parcelna številka 1339/5  k. o. 539 Brengova, 
• parcelna številka 1339/6  k. o. 539 Brengova, 
• parcelna številka 1339/7  k. o. 539 Brengova, 
• parcelna številka 1381/5  k. o. 539 Brengova 

II. 
Sprememba meje navedena v točki l. tega sklepa se 
potrdi v vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -
Sprememba občinske meje, številka 153_204-1 z dne 
16.04.2019. 
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III. 
Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o 
spremembi poteka meje, kot to izhaja iz 
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 
153_204-1 z dne 16.04.2019. 
 

IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-11/2018 
Datum: 25.4.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 
594. Sklep o spremembi poteka meje med Občino 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občino 
Lenart 

 
Na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A) 
(Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta Občine 
Sveta Trojica v Slov. goricah (MUV, št. 22/10 in 12/14 in 
UGSO, št. 57/17 in 3/19) je Občinski svet Občine Sveta 
Trojica v Slov. goricah na 5. redni seji, dne 25.4.2019 
sprejel 
 

SKLEP 
O SPREMEMBI POTEKA MEJE MED OBČINO SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH IN 
OBČINO LENART 

 
I. 

Meja med Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 
Občino Lenart se spremeni tako, da se prenese iz 
območja občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in 
vključi v območje občine Lenart: 
 
• parcelna številka *45/2  k. o. 534 Zg. Porčič, 
• parcelna številka 481/2  k. o. 534 Zg. Porčič. 

 
II. 

Sprememba meje navedena v točki l. tega sklepa se 
potrdi v vsebini kot je navedena v obrazcu 1 -
Sprememba občinske meje, številka 58_204-1 z dne 
13.03.2019. 
 

III. 
Ta sklep se objavi po sprejemu sklepov obeh občin o 
spremembi poteka meje, kot to izhaja iz 
obrazca 1 - Sprememba občinske meje, številka 58_204-
1 z dne 13.03.2019. 
 

IV. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 350-11/2018 
Datum: 25.4.2019 
 

 Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah 

 David Klobasa, župan 
 

 
 

OBČINA VIDEM 
 
595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ptuj 

 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, Uradni list RS/I, št, 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 
31/00 – ZP–L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. 
člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 
23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 
14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl.US) in 16. 
člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/16 – UPB2 in  45/17) je Občinski svet 
Občine Videm   na 3. redni seji, dne 26. 02. 2019 sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 

 
1. člen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/05, Uradni 
list RS, št. 115/07, 48/17 in 70/18) se v drugem odstavku 
6. člena za besedilom enota Antikoagulantna ambulanta 
dodajo nove alineje, ki se glasijo: 
• Enota Center za duševno zdravje 

a) Center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov 

b) Ambulantna obravnava v okviru Centrov za 
duševno zdravje odraslih 

c) skupnostna psihiatrična obravnava v okviru 
Centrov za duševno zdravje odraslih 

• Enota Specialistične ambulante 
a) Dermatološka ambulanta 

Druge alineje se ustrezno preštevilčijo. 
 

2. člen 
V členu 6 pri Dispanzerju za mentalno zdravje se 
besedilo »enota Ambulanta za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti« nadomesti z besedilom »enota 
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog«. 
 

3. člen 
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu 
sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin 
ustanoviteljic in se objavi v uradnih glasilih občin 
ustanoviteljic ter v Uradnem listu RS. 
 
Številka:014-1/2019-1 
Datum: 26.2.2019 
 

 Občina Videm 
 Branko Marinič, župan 
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OBČINA ZAVRČ 
 
596. Sklep o določitvi cen  najema grobov/žarnih 

polj na pokopališču Zavrč in sklep o določitvi 
cen za uporabo mrliške vežice za leto 2019 

 
Na podlagi 6. člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 22/11) ter na osnovi 14. člena 
Odloka  o pokopališkem  redu  in pogrebnih svečanostih 
v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je občinski svet 
občine Zavrč na 2. seji, dne 25. 04. 2019 sprejel  
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN NAJEMA GROBOV/ŽARNIH POLJ 

NA POKOPALIŠČU ZAVRČ 
IN SKLEP O DOLOČITVI CEN ZA UPORABO 

MRLIŠKE VEŽICE ZA LETO 2019 
 

1. člen 
Cenik najema grobov/žarnih polj na pokopališču v Občini 
Zavrč za leto 2019 znaša: 
• cena najemnine enojnega (samskega) groba je 

24,06 Eur brez DDV oz. 29,35 Eur z DDV 
• cena najemnine družinskega groba je 32,10 Eur 

brez DDV oz. 39,16 Eur z DDV 
• cena najemnine žarne niše je 24,06 Eur brez DDV 

oz. 29,35 z DDV 
 

2. člen 
Cenik uporabe mrliške vežice : 
• cena uporabe mrliške vežice za 1 (en) dan 13,35 

Eur brez DDV oz. 14,62 Eur z DDV 
• cena uporabe mrliške vežice za 2(dva) dni 26,70 

Eur brez DDV oz. 29,24 Eur z DDV 
• cena uporabe mrliške vežice za 3 (tri) in več dni 

40,05 Eur brez DDV oz. 43,85 Eur z DDV 
 

3. člen 
Višina kupnine za napisno ploščo žarne niše je 126,00 
Eur oz. 153,72 Eur z DDV. 
 

4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
glasilu Slovenskih občin.  
 
Številka: 900-4/2018-007(009) 
Datum:  25.4.2019 
 

 Občina Zavrč 
 Slavko Pravdič, župan 
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